
Välkommen

till en träff om bedrägerier mot äldre

9 dec kl. 13.30 – 15.30

I samverkan med:



Bra att tänka på vid Skype-seminarium:

➢ Ha mikrofonen avstängd, slå på den bara när du ska säga något. 
➢Använd chattfunktionen och skriv ditt namn om du vill begära ordet.
➢Ställ gärna frågor i chattfunktionen.
➢ Håll kameran avstängd under mötet. 

➢Vi kommer ta pauser under dagen men tänk på att själv resa dig och 
ta korta pauser från skärmen när du behöver



Samordning av länets 

brottsförebyggande arbete

• Strukturerat långsiktigt brottsförebyggande 

arbetet i hela länet

• Utveckla samverkan lokalt, regionalt och 

nationellt

• Involvera olika aktörer som har en roll i det 

förebyggande arbetet 

• Tillsammans mot brott -

Ett nationellt brottsförebyggande program



Program 9 dec

13.30 Inledning, Länsstyrelsen Västmanland

13.40 Christer Öhrlund och Björn Sidenhjärta från Polisen berättar 

om bedrägerier mot äldre och vad man bör tänka på.

14.25 Frågestund

14.40 Paus

14.55 Irja Holtter från Länsbildningsförbundet berättar om kurser som 

innehåller information om hur man kan skydda sig från att 

utsättas för bedrägeri

15.00 Carolina Edlund från länets Brottsofferjour berättar om det stöd 

de kan erbjuda den som blivit utsatt för brott

15.20 Frågestund

15.30 Träffen avslutas



Digicirklar
Ökad digital kompetens 

genom studiecirklar

Genomförs med medel från 
Länsstyrelsen och Region Västmanland

ABF

Ibn
Rushd

Folkuniversitete
t

Bilda

Västerås folkhögskola



Organisation

• Digicirklarna genomförs med medel från 
Länsstyrelsen Västmanland och Region 
Västmanland.

• Samordnas av Västmanlands 
Länsbildningsförbund.

• Cirklarna genomförs av studieförbunden i 
länet.



Innehåll
Digicirklar

• Mobilt Bank-ID.

• E-post

• 1177 på nätet

• Swish

• Internetbank och digitala betalningar

• Källkritik och bedrägerier

• Digitala mötesplattformar

• Att söka på internet

• Kommunala E-tjänster, t.ex. bibliotekens 
e-tjänster

• Sociala medier, you tube

• Meddelanden/sms

• Kamerafunktioner



Resultat

Fråga Före % Efter %

Har mobilt bank-ID 41% 77%

Har internetbank 40% 71%

Har Swish 32% 66%

Har varit inne på 1177 på nätet 19% 73%

Använder någon form av social plattform, 
ex FB eller Insta. 41% 57%

Använder/känner till bibliotekens e-
tjänster som lån av e-böcker och 
ljudböcker via nätet. 13% 65%



Källkritik och 
bedrägerier

Före: 

• Känner du oro inför om information är 
sann eller falsk?

• Känner du oro inför bedrägerier?

Efter:

• Känner du mindre oro?



Källkritik och 
bedrägerier

Fråga Före % Efter %
Oro inför bedrägerier 60% 63%

Oro inför om information är sann eller falsk 58% 58%



Studiecirkel

•Gå en studiecirkel!

•Lär dig tillsammans med andra

•Det finns en ledare att fråga

•Möjligheter till repetition

•Ett trevligt sätt att umgås



Aktuella 
cirkelstarter

ABF:

021-470 75 00

info.vasteras@abf.se

Folkuniversitetet:

021-15 36 01

maria.engelfeldt@folkuniversitetet.se

Sensus: 

070-410 27 12

Niclas.Eriksson@sensus.se



Västmanlands 
länsbildnings-
förbund

Samordnare för digicirkelmedel:

Irja Holtter

irja@vlbf.se

070-940 33 05

www.vlbf.se

mailto:irja@vlbf.se


”Nu räcker 
det!”

Vad kan Brottsofferjouren 
(BOJ) Västmanland göra 
för dig som är utsatt 
för/har utsatts för 
bedrägerier?



Stöd som ger kraft.

Brottsofferjouren är en 
ideell organisation. 
Vi erbjuder personligt, 
empatiskt, medmänskligt 
och kostnadsfritt stöd som 
ger kraft till brottsutsatta, 
vittnen och anhöriga.



Brottsofferjouren 
består av:

• Fler än 70 lokala 
brottsofferjourer runt om 
i landet med stödpersoner 
och vittnesstöd.

• Brottsofferjouren Sverige, de 
lokala jourernas riksförbund, 
med förbundskansli i 
Stockholm.

• Brottsofferjourernas nationella 
telefonlinje som är gratis att 
ringa till – 116 006
alla dagar kl. 09-19.



Brottsofferjourens stöd

Lokalt Västmanland:

• Brottsofferstöd
består av ideella 
stödpersoner
i hela Västmanland

• Vittnesstöd består av 
ideella vittnesstödjare 
som arbetar i 
Västmanlands tingsrätt

• Arbetet leds av 
anställda samordnare

Nationellt:

• Brottsofferjourernas nationella 

telefonlinje,

116 006, svarar på frågor och 

förmedlar 

kontakt till landets jourer.

• Stöd på eget språk, ger via 

volontärer, stöd på ett 20-tal olika 

språk.



BOJ 
Västmanland

s struktur



Brottsofferjourens 
Västmanlands mål

Brottsofferjouren ska erbjuda stöd till alla 
brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Stödinsatserna ska utgå från den 
enskildes behov och ske i form av 
information, samtalsstöd via främst 
telefon men också vid personliga möten 
för den som önskar det. Kontakter sker 
även via sms och e-post.



Brottsoffer-
jourens

stödpersoner
erbjuder

brottsutsatta, 
vittnen och 
anhöriga:

•

•

•
•

•
•

•



Stödpersoner 
och vittnesstöd

• Har genomgått Brottsofferjourens 

grundutbildning och ofta även 

vidareutbildningar.

• Är över 18 år och har lämnat 

utdrag ur belastningsregistret. 

• Är personligt lämpliga för uppdraget.

• Har lämnat tystnadslöfte.

• Har bearbetat eventuella 

egna erfarenheter av brott



Allmän 
information

• Ingen polisanmälan behövs, däremot kan vi 
hjälpa till med att upprätta en anmälan

• Stödet som erbjuds kan förutom att vara 
inlyssnande innebära hjälp med så kallad om-
och överprövningar (om Polisen lägger ned 
förundersökning), att fylla i blanketter, få vidare 
vägledning i annat samhälleligt stöd etcetera

• Att som brottsutsatt få prata med någon 
utomstående om vad hen utsatts för är för de 
flesta både viktigt och avgörande för hur/att 
komma vidare i processen hen befinner sig i. Få 
bort skuldkänslan hos den brottsutsatta viktigt!

• Hjälpen är inte på något sätt tidsbegränsad utan 
BOJ finns med så länge den stödsökande behöver 
insatser



Viktiga 
nummer, info 
m.m. för lokal 

BOJ 
Västmanland

http://vastmanland.boj.se

http://vastmanland.boj.se/


Tips på TV-
program, 
Youtube-klipp 
m.m.

• Lurad på kärlek & miljoner, två avsnitt på SVT Play
https://www.svtplay.se/video/28075020/lurad-pa-karlek-
och-miljoner/lurad-pa-karlek-och-miljoner-avsnitt-1
https://www.svtplay.se/video/28075084/lurad-pa-karlek-
och-miljoner/lurad-pa-karlek-och-miljoner-avsnitt-2

• ”Bedrägerier mot äldre”, klipp gjort av Polisen
https://www.youtube.com/watch?v=W9vuRLZGDdI

• Autentiskt telefonsamtal på Youtube hur en bedragare 
försöker komma åt en äldre herres bankdosa
https://www.youtube.com/watch?v=je0kBpGQZLA

•
https://www.youtube.com/watch?v=0iD1Uj3AYw4

• ”Försök inte lura mig”, Polisen och UR i samarbete
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-
mig

https://www.svtplay.se/video/28075020/lurad-pa-karlek-och-miljoner/lurad-pa-karlek-och-miljoner-avsnitt-1
https://www.svtplay.se/video/28075084/lurad-pa-karlek-och-miljoner/lurad-pa-karlek-och-miljoner-avsnitt-2
https://www.youtube.com/watch?v=W9vuRLZGDdI
https://www.youtube.com/watch?v=je0kBpGQZLA
https://www.youtube.com/watch?v=0iD1Uj3AYw4
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig


Tack för 
mig!

Carolina Edlund, verksamahetsledare
Brottsofferjouren Västmanland

021-41 32 60
070-325 38 10

info@vastmanland.boj.se


