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Försök inte lura mig
En utbildning om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier



MÖTESLEDARMANUAL

OM KONCEPTET
Konceptet ”Försök inte lura mig” är ett mötespaket för aktiva informationsmöten och det 
är framtaget för personer inom pensionärsorganisationerna eller liknande. Genom att utgå 
från fallbeskrivningar och filmer skapas en diskussion utifrån deltagarnas egna erfarenhe-
ter och mötesledarens kunskaper. De praktiska övningarna syftar till att deltagarna ska lära 
sig att känna igen situationer där de kan utsättas för bedrägeriförsök och om möjligt lära 
sig hur man kan agera på bästa sätt för att undvika att bli lurad. Försök inte lura mig kan 
genomföras under tre träffar och för 15-20 deltagare vid varje tillfälle.

MATERIAL I PAKETET:
• Rapporten ”Bedrägerier mot äldre” med tillhörande broschyr  
• Mötesledarmanual
• Instruktionsfilm för mötesledaren
• Presentationsmaterial, ett bildspel
• Tre filmer, en för varje mötestillfälle
• Deltagarmaterial, en broschyr för varje tillfälle.

Paketet laddas ner från den organisations hemsida där mötesledaren har anknytning.

Du som mötesledare bör ha vana att prata inför grupp, leda diskussioner samt att 
hantera en dator som hjälpmedel för att dels ladda ned materialet och för att under 
mötet kunna visa bildspel och filmer.

Polismyndigheten, nationellt bedrägericenter i samarbete med:
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SÅ HÄR GENOMFÖR DU MÖTET:
1. Inledning: Träffen inleds med en genomgång av bakgrundsfakta gällande brott mot 

äldre och varför man kan bli ett brottsoffer.

2. Filmvisning: Därefter visas filmen som en presentation om vad som är specifikt för 
brottstypen. 

3. Dialog: Filmen pausas vid givna tillfällen och mötesledaren tar vara på deltagarnas reflek-
tioner och berättelser och använder givna diskussionsfrågor för att föra samtalet vidare. 

4. Praktiska övningar: Filmen visas vidare varefter ny paus görs i filmen för att genom-
föra föreslagna praktiska övningar som syftar till att lära sig känna igen situationer och 
lära sig hur man ska undvika att bli utsatt. 

5. Sammanfattning: Efter övningarna sammanfattar mötesledaren vad man gemensamt 
kommit fram till. Vad har du lärt dig idag? 

6. Dela ut material: Efter den avslutande sammanfattningen delar mötesledaren ut  
deltagarmaterialet. OBS! I instruktionsfilmen pratar vi om en broschyr och vi delar ut 
ett dubbelvikt blad. Dock är det enbart enkla A4-blad som du enklet skriver ut på  
kontorsskrivaren, de behövs inte vikas, bara häftas ihop uppe i hörnet så att det blir ett 
häfte. 

7. Antal möten. Om du har tre mötestillfällen rekommenderas det att du tar den allmän-
na presentationen av bakgrundsfakta och under det första mötestillfället. Men om du 
vill fördela materialet över fyra möten, så kan du vid första mötestillfället ta bildspelet 
och berätta om bakgrundsfakta för att därefter under de tre kommande mötena gå  
igenom filmerna och de olika brottstyperna.
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FÖRBEREDELSER
Planera tidsåtgången – Hur mycket tid har du till ditt förfogande? Hur lång tid vill du 
lägga på diskussion och praktiska övningar? Det är bra om du har tid att stanna kvar en 
stund efter mötet eftersom det är vanligt att deltagarna då kommer fram och vill prata.

Läs på! – Förbered dig genom att läsa igenom mötesledarmanualen samt annat kunskaps-
material. Det är också bra att titta igenom filmerna i förväg så att du får en uppfattning 
om vilka frågor och kommentarer som kan dyka upp från gruppen och när du ska pausa i 
filmen och vad som ska göras i de olika pauserna. Manualen innehåller allt du behöver för 
att genomföra mötet. Det som är i gråa fält är talmanus, övrigt är instruktioner.

Gruppen – Troligtvis finns det i gruppen personer med egna erfarenheter av bedrägerier. 
Fundera på hur du ska bemöta berättelser om saker som de utsatts för – det är inte osanno-
likt att det kan bli känslosamt. Naturligtvis kan du även tipsa om vart deltagare som mår 
dåligt av sina upplevelser kan vända sig.

Diskussionen – Fundera över hur diskussionen ska gå till. Ska ni diskutera tillsammans, i 
smågrupper eller två och två? Behöver du mikrofoner eller medhjälpare?

Praktiska övningar – Rekommendationen är att du som mötesledare ber deltagarna 
arbeta tillsammans två och två genom att stå upp och genomföra övningarna. Sedan kan 
du använda olika verktyg för att fånga upp resultatet. Ska övningarna redovisas inför alla? 
Finns det en scen eller liknande som ni kan använda er av?

Teknik och praktiska förberedelser – Provkör filmerna i den utrustning/dator som du 
kommer att använda så att du vet att tekniken fungerar. Inte minst viktigt är att alla måste 
kunna höra vad som sägs på filmerna. Filmerna är textade. Se till att det finns pennor och 
papper för dem som vill ha. Förbered också om du behöver kopiera eller skriva ut något 
till deltagarna under eller efter samlingen.

Placering - Det är viktigt att du placerar datorn och dig själv framför gruppen och att du 
sitter nära datorn så du lätt kan klicka fram bilder eller pausa i filmerna.

Samarbeta – Kontakta studieförbund och föreningsstyrelse för samarbete om träffarna. 
Kan de hjälpa till med lämpliga lokaler? Resurspersoner från andra organisationer kan 
också vara en hjälp.

Egna anteckningar: 
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TALMANUS FÖR INLEDNING OCH DE OLIKA AVSNITTEN
Här följer ett manus till dig som mötesledare för vad du ska presentera och berätta för 
dina deltagare. Varje möte inleds med en allmän information om bedrägerier mot äldre 
varefter varje möte präglas av de olika bedrägerityperna som avhandlas i de tre träffarna. 
De tre teman som finns är Var på din vakt, Ditt hem är din borg samt Syna bluffen. Du 
som mötesledare väljer själv i vilken ordning du vill ha, dock rekommenderar vi att Syna 
bluffen läggs sist i ordningen. Det beror på att de vanligaste bedrägerierna som äldre be-
höver skydda sig mot finns i Var på din vakt och Ditt hem är din borg. Text i grå fält är det 
som du ska säga, övrigt är instruktioner.

Fakta om bedrägerier mot äldre generellt
Bildspel: Mötesinledning
Här följer ett manus till olika bilder som finns för att mötesinledningen. Du som mötesle-
dare väljer själv hur mycket av informationen du vill ge deltagarna. Det är bra om du läser 
rapporten om bedrägerier mot äldre så att du kan svara på frågor.

Visa bild 1:  

Du som mötesledare välkomnar gruppens deltagare. Berättar lite övergripande att det 
är den första träffen i en serie av tre som kommer att handla om hur man upptäcker och 
skyddar sig mot bedrägerier. 

Egna anteckningar:
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Visa bild 2:  

Det här utbildningspaketet som vi ska genomföra under de kommande träffarna syftar 
till att öka vår kunskap om bedrägerier mot äldre och hur vi ska göra för att skydda 
oss mot bedrägerier. Det är tre träffar där första träffen handlar om situationer där 
gärningspersonerna söker upp äldre på allmän plats. Den andra träffen handlar om 
situationer när gärningspersonerna söker upp äldre vid eller i deras bostad och det sista 
tillfället handlar om när gärningspersoner lurar de äldre att köpa en tjänst eller en vara. 
Vid varje möte kommer vi att visa filmer som visar hur de olika situationerna kan se ut 
och sedan får ni med er broschyrer med alla bra råd för att skydda oss mot bedrägerier.

Egna anteckningar:
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Visa bild 3

Visa bild 4

Du som mötesledare berättar i stort om hur dagen möte är upplagt. Berättar om vilket 
tema som kommer att avhandlas under just detta möte. Sedan väljer du som mötesle-
dare om alla deltagare ska presentera sig för varandra eller inte.

Egna anteckningar:

Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som 
innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars 
ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse högst två år. 
Bedrägeri mot personer  som är äldre anses som grovt bedrägeri, fängelse lägst sex 
månader högst sex år.
Ett vilseledande kan ske på olika sätt, och för att brottet ska anses som fullbordat ska 
det ha skett en ekonomisk vinning för gärningspersonen och en ekonomisk förlust för 
brottsoffret.
Om något av antingen vilseledande, vinningen eller förlusten inte uppfylls så är det ett 
försök till bedrägeri.
Egna anteckningar: 
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Visa bild 5

Hur många bedrägerier mot äldre anmäls?
Bedrägerier mot äldre utgör en liten andel av den totala bedrägeribrottsligheten. 
Under 2014 anmäldes totalt 65 041 bedrägerier i Sverige och de vanligaste anmälda 
bedrägerierna var:
• datorbedrägerier med 44 809 anmälda brott dvs. drygt 3 700 varje månad
• internetbedrägerier med 28 274 anmälda brott dvs. drygt 2 300 varje månad
• fakturabedrägerier med 13  575 anmälda brott dvs. drygt 1 100 varje månad
• kontokortbedrägerier med 10 654 anmälda brott dvs. drygt 800 varje månad
Under 2014 anmäldes totalt 1 463 bedrägeribrott mot äldre dvs. drygt 120 varje månad. 
Det gör att bedrägerier mot äldre utgör drygt en procent av det totala antalet vanligaste 
anmälda bedrägeribrott. Första halvåret 2014 höll sig nivån för bedrägerier mot äldre 
kring medelvärdet för de tre senaste åren. I juni 2014 förändrades utvecklingen och  
bedrägerier mot äldre ökade under andra halvan av 2014. 
Egna anteckningar:

Var och när sker de flesta bedrägerierna mot äldre?
Flest bedrägerier sker i storstadslänen. Oavsett i vilken stad brottet har skett, är det 
mycket tydligt att det är större matbutikskedjor med uttagsautomat och intilliggande par-
keringsplats som utgör gärningspersonernas val av miljö för att söka potentiella brottsof-
fer. 
Avståndet till stadens centrum och bostadsområdet påverkar också valet, ju närmare cen-
trum och bostäder desto mer attraktivt för gärningspersonerna. Målsökning startar redan 
i butiken varefter gärningspersonerna kan följa efter brottsoffret för att få tillfälle att 
genomföra stöld av plånbok eller kort genom ett vilseledande. I vissa fall följer gärnings-
personer med fram till bostaden och tar kontakt utanför på gatan eller i trapphuset.
Koncentrationen för bedrägerier mot äldre är vardagar mitt på dagen. Det är helt natur-
ligt eftersom äldre rör sig i offentlig miljö vid den tidpunkt som sammanfaller med den 
dagliga rutinen och att upplevelsen av trygghet är större mitt på dagen. En annan orsak 
till att gärningspersonerna föredrar vardagar kan också vara att den sociala kontrollen är  
är lägre på vardagar eftersom grannar och släkt arbetar. (fortsättning på nästa sida)

Egna anteckningar:
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Vilka är gärningspersonerna som genomför bedrägerierna?
Det finns inget tydligt mönster på hur en gärningsperson ser ut, utan det gäller att 
vara uppmärksam i situationen. Gärningspersonerna kan vara både kvinnor och 
män. De kan uppträda ensamt eller i par. Det är inte ovanligt att det är en kvinna 
och en man som utför bedrägeriet tillsammans. 
Många brottsoffer tror att det är en ensam gärningsperson men det överensstäm-
mer inte med verkligheten. Oftast arbetar gärningspersonerna tillsammans två till 
tre, men brottsoffret uppfattar inte att det sker ett samarbete mellan flera gärnings-
personer för att genomföra brottet. Det kanske heller inte ens är möjligt för brotts-
offret att få syn på de andra medgärningspersonerna.

Egna anteckningar:

Vilka äldre är mest utsatta?
Medelåldern för de som utsatts under perioden är 82 år. Den åldersgrupp som 
anmäler flest bedrägerier är 86 år. Det är vanligare att kvinnor utsätts än män, cirka 
70 procent är kvinnor.

Egna anteckningar:

Varför väljer gärningspersonerna att utsätta äldre för bedrägerier?
Äldre är den snabbast växande gruppen i samhället. Äldre och barn är de allra sår-
baraste grupperna i samhället eftersom de har svårast att skydda sig. (fortsättning 
på nästa sida)

Visa bild 6
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Konsekvenserna av ett brott blir ofta svårare och mer långdragna för äldre och det 
tar längre tid att läka både fysiskt och psykiskt för en äldre än för en yngre. Sår-
barheten förstärks av att äldre generellt sett är mer isolerade än andra i samhället, 
man saknar till exempel det sociala nätverk som en arbetsplats kan ge. Det är lätt 
att skapa dialog med äldre då de tillhör en generation som är sociala, hjälpsamma, 
tror gott om människor och har tid att stanna upp mitt i rusningen. Personer som är 
pensionerade är mer tillgängliga under dagtid, antingen i bostaden eller i offentlig 
miljö. De andra som är runt omkring vid samma tidpunkt mitt i vardagen, är stres-
sade vilket påverkar de äldre att slarva med säkerheten för att minska upplevelsen 
att vara i vägen.

Äldre har ibland svårt att röra sig och ser sämre, och är lättare offer för gärnings-
personer. Eftersom en stressad person rör sig snabbt, så blir det svårare för gär-
ningspersonen att komma åt plånbok eller kort utan att brottsoffret märker det. Då 
väljer gärningspersonen hellre en äldre person, eftersom risken för upptäckt mins-
kar.

Gärningspersonen som gör besök i bostaden anger alltid ett trovärdigt skäl till  
besöket vilket gör att den drabbade inte misstänker att uppsåtet med besöket är kri-
minellt. Gärningspersonen är så gott som alltid väldigt trevlig och då många äldre 
lever en ensam tillvaro, uppfattas besöket som positivt. En annan faktor kan vara 
att det hos äldre finns en högre respekt för kontroller och auktoriteter.

Ofta kan äldre människor känna både skuld och skam över att man skyddat sig 
själv och att kroppen sviker. Äldre kan också uppleva att det är ens eget fel att 
brottet har inträffat, då de exempelvis själv har släppt in gärningspersonen i sin 
bostad.

Om den brottsutsatte själv inte vågar eller vill berätta om vad som hänt kan det 
vara svårt för omgivningen att förstå vad som skett då konsekvenser som exempel-
vis depression och sömnlöshet uppträder efter det att den äldre utsatts för brott.

Egna anteckningar:
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Visa bild 7

Vilka olika typer av bedrägerier mot äldre finns det?
Bedrägerierna kan delas in i två kategorier dels bedrägeri där brottet inleds med att 
gärningspersoner tittar över axeln på ett potentiellt brottsoffer för att memorera ex-
empelvis pinkoder eller lösenord varefter man stjäl kortet och gör uttag, dels andra 
bedrägerier och stölders som inletts med ett vilseledande av brottsoffret.
Brott som inletts med ett vildeledande är ett tillvägagångssätt för gärningspersonen 
att med falskt motiv förmå brottoffret att avslöja kortuppgifter och lämna ifrån sig 
kortet eller att utföra en stöld. Vilseledanden kan ske genom att gärningspersonen 
tar kontakt med den äldre personen ute i offentlig miljö eller genom att göra ett 
besök i bostaden. 
Innan besök i bostaden kan gärningspersoner ibland ringa och boka besöket. Te-
lefonnummer tar gärningspersonerna reda på via internet. Där finns det många 
webb-platser som öppet tillhandhåller information om medborgare i Sverige.
Sedan finns det så kallad phishing, och det är då gärningspersonen skickar mail 
eller sms för att förmå brottsoffret att uppge personnummer eller kortuppgifter. 
Mailet eller sms kan se ut som det kommer från en myndighet eller bank, men det 
är falskt.
Egna anteckningar:
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Är det skillnad på vilket bedrägeri man utsätts för beroende på vilken ålder 
man har?
I spannet mellan 65-75 år är shoulder surfing absolut vanligaste tillvägagångssättet 
och endast en liten andel får besök i bostaden. Från 75 år och uppåt blir det vanli-
gare med besök i bostaden. Phishing gör sin entré i den här åldersgruppen. 
I spannet mellan 80-90 år används alla brottstyper och mönstret är mer diffust än 
för övriga åldersgrupper. 
När brottsoffret är yngre än 90 år sker en markant minskning av att använda hem-
tjänst som skäl för besöket i bostaden till förmån för olika typer av kontroller i 
bostaden samt vinst på lotteri. I denna åldersgrupp blir det också vanligare att gär-
ningspersonen besöker offret utan att ha ringt före samt att det blir allt vanligare 
att gärningspersoner kontaktar sina brottsoffer i offentlig miljö. Det är också i den 
här brottsoffergruppen som gör shoulder surfing sin entré.
De äldsta brottsoffren i studien blir i stort sett endast utsatta för besök i hemmet.  
I de flesta fall ringer gärningspersonen före besöket och påstår sig vara läkare eller 
sjuksköterska och avtalar tid för undersökning eller vård i hemmet. 
Studien visar tydligt att det sker en förskjutning av gärningspersonernas målsök-
ning av brottsoffer. Ju yngre brottsoffret är desto längre bort från hemmet tar gär-
ningspersonen kontakt med brottsoffret.
Egna anteckningar:

Hur vanligt är det att gärningspersonen lyckas genomföra brottet?
När det gäller andelen fullbordade brott för olika åldrar så ligger den generellt 
mellan 60-80 procent, med undantag för brott mot personer med mycket hög ålder 
där andelen är generellt lägre. Troligen beror den höga andelen fullbordade brott 
på att försök till bedrägerier inte anmäls, vilket ger en falsk bild av statistiken.  

Egna anteckningar:
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Vad gör Polisen?
Om du blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du omedelbart eller så snart som 
möjligt gör en anmälan. Det gör att polisens möjligheter att säkra bevisning ökar, 
vilket i sin tur innebär större sannorlikhet att klara upp brottet och lagföra en gär-
ningsperson.
 
Om brottet precis skett  tex att gärningspersonen för en kort stund sedan lämnat 
ditt hem och det finns möjlighet att  personen kan vara i närheten. Tveka inte att 
ringa 112 och berätta vad som hänt! Förhoppningsvis får polisen direkt tag i gär-
ningspersonen. Du kan även besöka vilken polisstation du vill eller göra en anmä-
lan via telefon på 114 14.
 
En anmälan kommer att skrivas och nästa uppgift för polisen är att säkra den be-
visning som finns. Utredningen kommer att få hög prioritet eftersom det är brott 
mot en äldre. Polisen kommer att hålla ett förhör med dig för att ta reda på vad 
som hänt och ta reda på vilka spår som behöver följas upp. Det kan vara olika sa-
ker beroende på vad som hänt. Till exempel om du varit utsatt för att någon tjuvtit-
tat på din kod över axeln och sedan stulit kortet och tagit ut pengar eller handlat på 
ditt kort kommer polisen att kontakta din bank och begära ut film från de ställen 
där gärningspersonerna kan finnas på film. Ibland kan kriminaltekniker komma 
till din bostad och säkra fingeravtryck eller DNA. Har gärningspersonen ringt kan 
telefonlistor begäras in. Kanske visar man bilder för dig där du ska peka ut en gär-
ningsperson. Det kallas för fotokonfrontation.
 
Om du har en synskada eller hörselskada och har speciella behov säg det.  
Till exempel extra stora bilder vid en fotokonfrontation.
 
Om polisen inte lyckas hitta en gärningsperson eller att det inte finns tillräckligt 

Visa bild 8



MÖTESLEDARMANUAL 14

med bevisning kommer utredningen att läggas ned. Du får du hem ett beslut som 
ibland är svårt att förstå. Har du funderingar om skälen till nedläggningen tveka 
inte att ringa 114 14 och fråga. Ange ärendenumret i hörnet. Om nya bevis skulle 
komma fram tas ärendet upp igen.
 
Rättegång
När polisen hittat en gärningsperson och  bevisningen bedöms som tillräcklig 
kommer en åklagare att besluta om åtal. Vid en rättegång i domstol är det åklaga-
rens uppgift att övertyga domstolen om att den misstänkta gärningspersonen  har 
begått brottet med stöd av den bevisning  som kommit fram.
Domstolens uppgift är att bedöma om bevisningen är tillräckligt stark. Gärnings-
personen blir friad eller fälld. Även frågan om skadestånd till dig avgörs i  
domstolen.
 
Stöd i domstol
Offer för brott har möjlighet att ansöka om ett målsägandebiträde som stöd. Om du 
anser du behöver det ta upp det med polis eller åklagare.

Egna anteckningar:
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Visa bild 9

Nu kan gruppen ta en paus, medan du som mötesledare förbereder fortsättningen på 
mötet och filmvisningen.

FILMER
Information om hur filmerna är uppbyggda:
• Varje film, en film för varje möte, innehåller tre typer av bedrägeribrott. 
• Med jämna mellanrum kommer det upp text med stora bokstäver på duken eller 

skärmen. 
• När text dyker upp ska du ALLTID göra en paus i filmen genom att trycka på 

pausknappen. Det är text som ligger kvar i åtta sekunder och det är viktigt att du 
trycker på paus-knappen innan dessa åtta sekunder är slut. Annars fortsätter upp-
spelningen och ni missar diskussionerna och de praktiska övningarna. 

• Sedan genomför du de aktiviteter som finns i manualen för aktuellt stopp.
• Innan du startar filmen igen gör du en muntlig övergång. Vad du ska säga finns i 

manualen.

Tips!
Om ni är flera mötesledare inom er organisation som ska använda materialet så re-
kommenderar vi att ni går igenom materialet tillsammans, innan ni genomför mötena 
med era inbjudna deltagare. 
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MÖTESTILLFÄLLE 1 -  VAR PÅ DIN VAKT!

Du som mötesledare berättar nu att olika typer av bedrägerier som sker i offentlig 
miljö kommer att presenteras vid detta möte. Gruppen kommer att få se filmer för de 
olika typerna av bedrägerier som de ska diskutera och öva på hur man kan skydda sig 
mot bedrägerier som sker i offentlig miljö mot dem.

• Starta filmen. 

• Pausa filmen när texten ” VAD KAN SKE -VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ”  
dyker upp.

• Låt gruppen diskutera vad som skulle kunna ske, antingen två och två eller hela 
gruppen samtidigt beroende på hur stor gruppen är eller vad du själv tycker känns 
lämpligt.

• Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten ” PRAKTISKA ÖVNINGAR”.

• Be deltagarna att resa sig upp och arbeta tillsammans två och två.

• Deltagarna ska öva på hur man kan undvika att en person som står för 
nära bakom då man ska ta ut pengar från en bankomat. 

• När deltagarnas aktivitet avtar, påkalla uppmärksamhet och gå runt till 
några par och be dem berätta hur de undvikit situationen.

• Be deltagarna sitta ned igen. Be deltagarna att ge signalement på gär-
ningspersonen, genom att de får berätta för varandra i samma par som 
förut.

• När deltagarnas aktivitet avtar, be hela gruppen att beskriva gärnings-
personen.

Här har ni klarat av den första av tre brottstyper och när du startar filmen igen så 
kommer en ny brottstyp att spelas upp.



MÖTESLEDARMANUAL 17

Nu gör du som mötesledare en övergång till att starta filmen på nytt. Förklara att 
nu är det en person som gått till polisen för att göra en anmälan om bedrägeri.

Nu gör du som mötesledare en ny övergång till att starta filmen på nytt. Förklara 
att nu kommer en annan typ av bedrägeribrott som kan ske ute i offentlig miljö. 

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten ”REFLEKTION? VAD KAN SKE?”

• Låt gruppen reflektera på situationen, antingen två och två eller hela gruppen.

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten ” VAD HÄNDE? VAD SKA MAN 
TÄNKA PÅ?” 

• Be deltagarna att resa sig upp och arbeta tillsammans två och två. 

• Deltagarna ska öva på hur man kan undvika att en person som tar kontakt 
på gatan.

• När deltagarnas aktivitet avtar, påkalla uppmärksamhet och gå runt till 
några par och be dem berätta hur de undvikit situationen.

• Be deltagarna sitta ned igen.

Här har ni klarat av den andra av tre brottstyper och när du startar filmen igen så 
kommer en ny brottstyp att spelas upp.

Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten ”DIALOG I GRUPPEN – PRAKTISKA 
ÖVNINGAR”

• Be deltagarna att resa sig upp och arbeta tillsammans två och två. 

• Deltagarna ska öva på hur man kan undvika att en person som är närgång-
en och skapar oreda.

• När deltagarnas aktivitet avtar, påkalla uppmärksamhet och gå runt till 
några par och be dem berätta hur de undvikit situationen.

• Be deltagarna sitta ned igen. 
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Här är den del av mötet som innehåller filmvisning slut. Nu kan du ge deltagarna en 
längre paus. Under tiden kan du dela ut broschyrerna. När deltagarna kommer tillbaka 
går ni igenom broschyren tillsammans. Innan du avslutar mötet så kan be gruppen 
reflektera, två och två eller hela gruppen.

• Vad har du lärt dig idag?
• Kommer du att ändra ditt beteende om du känner dig misstänksam?
• Var det en bra dag?
Avsluta mötet med att berätta vilka bedrägerier ni kommer att avhandla vid nästa 
möte och när nästa möte sker.

Egna anteckningar
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MÖTESTILLFÄLLE 2 -  DITT HEM ÄR DIN BORG!

Om det är många nya deltagare som inte var med vid förra tillfället, kanske du måste 
göra om mötesinledningen med Fakta om bedrägerier mot äldre generellt. Men om 
större delen av gruppen var med vid förra tillfället så kan du hoppa över mötesinled-
ningen.

När aktiviteten minskar i gruppen, gör en övergång genom att berätta att vid detta 
möte ska bedrägerier som sker i deras egen bostad avhandlas.

• Starta filmen. Pausa filmen då texten ” VAD GÖR DU NÄR DET RINGER PÅ 
DÖRREN OCH DU INTE VÄNTAR BESÖK?” dyker upp.

• Låt gruppen diskutera vad som skulle kunna ske, antingen två och två eller hela 
gruppen samtidigt beroende på hur stor gruppen är eller vad du själv tycker känns 
lämpligt.

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten ”HUR MÅNGA AV ER HADE 
SLÄPPT IN HONOM? VAD TROR NI HON GÖR?”

• Låt gruppen diskutera vad som skulle kunna ske, antingen två och två eller hela 
gruppen samtidigt beroende på hur stor gruppen är eller vad du själv tycker känns 
lämpligt.

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten ”PRAKTISKA ÖVNINGAR”.

• Be deltagarna att resa sig upp och arbeta tillsammans två och två. 

• Deltagarna ska öva på hur man kan undvika att en situation där en  
obekant vill komma in i bostaden med en trovärdig orsak.

Hälsa alla välkomna igen och be gruppen reflektera över förra mötet. Fråga gärna 
om någon har använt den kunskap eller de tips som de fick och i så fall varför.
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• När deltagarnas aktivitet avtar, påkalla uppmärksamhet och gå runt till 
några par och be dem berätta hur de undvikit situationen.

• Be deltagarna sitta ned igen. Diskutera vilka andra orsaker än kontroll av 
vattenrör som skulle kunna användas av bedragare för att vilseleda den 
äldre personen att släppa in gärningspersonen. Diskutera två och två eller 
hela gruppen.

• Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Be deltagarna sitta ned igen. Reflektera över vad gärningspersonen vill 
göra när han kommer in i bostaden genom att diskutera två och två eller 
hela gruppen.

• Starta filmen igen och se klart polisens berättelse. Pausa vid text  
”HUR KAN MAN KONTROLLERA SANNINGEN?” Diskutera två och 
två eller hela gruppen.

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

Här har ni klarat av den första av tre brottstyper, och när du startar filmen igen så 
kommer en ny brottstyp att spelas upp. Ge gruppen en bensträckare här om det är så 
att du inte visat faktadelen/bildspelet vid detta möte.

Nu gör du som mötesledare en övergång till att starta filmen på nytt. Förklara att 
nu kommer ett annat upplägg.
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• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten:  
”VEM TROR NI HAN RINGER TILL OCH VAD KAN HAN VILJA?

• Låt gruppen diskutera, antingen två och två eller hela gruppen samtidigt beroende 
på hur stor gruppen är eller vad du själv tycker känns lämpligt.

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten:  
”ÄR DET REALISTISKT?”

Låt gruppen diskutera en stund och fråga sedan:  
”VARFÖR TROR NI ATT DET HÄR HÄNDER (ÄNDÅ)?” 

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten:  
”SKULLE DU RINGA POLISEN I DET HÄR LÄGET?” 

• Gör en kort reflektion i gruppen. De som säger att de inte skulle ringa,  
ta reda på varför de inte skulle ringa.

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen

• Be sedan deltagarna att arbeta tillsammans två och två. 
• Deltagarna ska öva på hur man ringer till polisen och vad man ska tänka 

på att lägga på minnet för att polisen ska kunna göra ett ingripande

• När deltagarnas aktivitet avtar, påkalla uppmärksamhet och gå runt till 
några par och be dem berätta hur de gjort

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Be deltagarna sitta ned igen.

Här har ni klarat av den andra av tre brottstyper och när du startar filmen igen så 
kommer en ny brottstyp att spelas upp.
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• Starta filmen igen. Paus vid texten ”INNAN DU LOVAR NÅGOT…”

• Diskutera och reflektera över det ni såg. 

Här är den del av mötet som innehåller filmvisning slut.

Nu kan du ge deltagarna en längre paus. Under tiden kan du dela ut broschyrerna.

När deltagarna kommer tillbaka går ni igenom broschyren tillsammans. 

Innan du avslutar mötet så kan be gruppen reflektera, två och två eller hela gruppen.

Nu gör du som mötesledare en ny övergång till att starta filmen på nytt. Förklara 
att nu kommer en annan typ av telefonsamtal.

• Vad har du lärt dig idag?
• Kommer du att ändra ditt beteende om du känner dig misstänksam?
• Var det en bra dag?

Avsluta mötet med att berätta vilka bedrägerier ni kommer att avhandla vid nästa 
möte och när nästa möte sker.

Egna anteckningar:
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MÖTESTILLFÄLLE 3 -  SYNA BLUFFEN

Om det är många nya deltagare som inte var med vid förra tillfället, kanske du måste 
göra om mötesinledningen med Fakta om bedrägerier mot äldre generellt. Men om 
större delen av gruppen var med vid förra tillfället så kan du hoppa över mötesinled-
ningen.

När aktiviteten minskar i gruppen, gör en övergång genom att berätta att vid detta 
möte ska bedrägerier där gärningspersoner utger sig vara ett företag avhandlas.

• Starta filmen. Pausa filmen vid texten ”VAD ÄR ETT PHISHING-MAIL?” 

Summera vad som framkommit i gruppen. Om ingen kan ge ett bra svar så berätta 
följande:

Phishing är ett sätt för gärningspersoner att samla in personuppgifter eller kort- 
uppgifter som de sedan använder för att genomföra ett bedrägeri. Det finns olika sätt 
att genomföra phishing. 

Här följer några exempel på hur det kan ske:

Falska mail eller sms där det ser ut som mailet kommer från en bank, myndighet eller 
större företag som uppmanar dig att lämna personuppgifter eller kortuppgifter. Det 
finns inga seriösa aktörer som skickar mail med en sådan uppmaning!

Falska hemsidor på internet som ser ut som bankens, myndighetens eller ett större 
företags hemsida där det erbjuds service om man uppger personuppgifter eller kort-
uppgifter. 

Falska annonser och falsk reklam på internet där du uppmanas klicka på en länk för 
att gå vidare. I länken finns en skadlig kod som tar sig in i din dator och tömmer den 
på de uppgifter som finns lagrade i hårddisken.

Hälsa alla välkomna igen och be gruppen reflektera över förra mötet. Fråga gärna 
om någon har använt den kunskap eller de tips som de fick och i så fall varför.
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• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten ”HAR NÅGON AV ER FÅTT ETT 
PHISHING-MAIL?” 

Ställ frågan – varifrån kom mailet och vad det handlade om och hur gjorde du? Be 
deltagarna diskutera två och två.

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

Här har ni klarat av den första av tre brottstyper, och när du startar filmen igen så 
kommer en ny brottstyp att spelas upp.

Nu gör du som mötesledare en ny övergång till att starta filmen på nytt. Förklara att 
nu kommer en annan typ av telefonsamtal.

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten  
”VAD SÄGER HAN EGENTLIGEN?  JA, NEJ ELLER KANSKE?”

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten  
”ÄR HAN POSITIVT ELLER NEGATIVT INSTÄLLD?”

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Starta filmen igen. Pausa filmen vid texten  
”KÄNNER DU IGEN SITUATIONEN? PRAKTISKA ÖVNINGAR

Summera reflektionerna som kommit upp under diskussionen.

• Starta filmen igen och se den till slutet.

• Berätta kort om www.konsumentverket.se eller visa webbplatsen.
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Här är den del av mötet som innehåller filmvisning slut. 

Nu kan du ge deltagarna en längre paus. Under tiden kan du dela ut broschyrerna.

När deltagarna kommer tillbaka går ni igenom broschyren tillsammans. 

Innan du avslutar mötet så kan be gruppen reflektera, två och två eller hela gruppen.

• Vad har du lärt dig idag?

• Kommer du att ändra ditt beteende om du känner dig misstänksam?

• Var det en bra dag?

Egna anteckningar:


