
VÄKTARE AV ÄLDRES EKONOMI
Projekt för förebyggande av ekonomiskt 

utnyttjande av äldre 2018–2021



Projektets målsättningar

 Syfte:
 Ökad medvetenhet hos äldre om olika former av ekonomiskt utnyttjande, 

bedrägerier och bluffar:
 Hur kan ekonomiskt utnyttjande, bedrägerier och bluffar förebyggas?

 Var kan man söka hjälp om man blivit lurad?

 Utbildning av ekonomiambassadörer
 Ökad kunskap bland befolkningen i stort



Om föreningen

 Grundad 1990
 Avgiftsfri service för äldre som blivit eller riskerar att bli utsatta för orätt 

behandling
 Kamratstöd i Helsingfors och Vanda
 Individuella möten
 Suvanto-linjen 0800-06776

 Tisdagar kl. 13–15
 Juridisk rådgivning i ärenden som gäller orätt behandling första onsdagen varje 

månad kl. 16–18

 Arbete för att påverka samhället

För en trygg ålderdom



Om projektet

 Personalen inlett arbetet 10/2018
 Pågår fram till slutet av 2021
 Många samarbetspartner, bland annat

 Polisen och Polisstyrelsen
 Konsumentförbundet
 Finska pensionärsförbundet
 Pensionstagarnas centralförbund
 Fingerroos-stiftelsen
 Garantistiftelsen
 Centralförbundet för de gamlas väl
 Nationella seniorförbundet
 Finans Finland rf
 Rådet för brottsförebyggande
 Pensionärsförbundens intresseorganisation rf & VENK ry



Brott mot äldre

 Mindre vanligt än brott mot resten av befolkningen
 Vissa typer av brott riktas mot åldersgruppen
 Mängden bedrägerier har ökat
 Av olika anledningar blir en anmärkningsvärt stor del av fallen inte 

föremål för straffrättsligt förfarande



Målsägande över 65 år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring 2014>>2019

GROVT BEDRÄGERI 173 224 185 247 230 262 51,45%

BEDRÄGERI 550 612 765 618 735 876 59,27%

LINDRIGT BEDRÄGERI 339 388 487 356 439 520 53,39%

FÖRSÖK TILL BEDRÄGERI 341 277 261 667 390 419 22,87%

FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI 45 33 20 59 79 42 -6,67%

GROVT BETALNINGSMEDELSBEDRÄGERI 26 80 56 89 97 92 253,85%

BETALNINGSMEDELSBEDRÄGERI 820 1 135 1 474 931 733 769 -6,22%

LINDRIGT BETALNINGSMEDELSBEDRÄGERI 86 215 390 175 138 176 104,65%

SUMMA 2 380 2 964 3 638 3 132 2 841 3 156 32,61%

Anmälda fall 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring 2014>>2019

GROVT BEDRÄGERI 1 208 1 224 1 228 1 162 1 290 1 651 36,67%

BEDRÄGERI 10 777 12 561 11 819 11 012 11 584 13 002 20,65%

LINDRIGT BEDRÄGERI 8 127 8 890 8 858 8 270 8 931 10 254 26,17%

FÖRSÖK TILL BEDRÄGERI 151 243 211 297 411 378 150,33%

FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI 3 335 3 348 3 139 3 395 2 848 3 857 15,65%

GROVT BETALNINGSMEDELSBEDRÄGERI 123 194 161 247 214 216 75,61%

BETALNINGSMEDELSBEDRÄGERI 6 699 9 199 12 195 5 354 4 685 4 464 -33,36%

LINDRIGT BETALNINGSMEDELSBEDRÄGERI 946 1 581 2 754 1 158 1 244 1 625 71,78%

SUMMA 31 366 37 240 40 365 30 895 31 207 35 447 13,01%



Typer av ekonomiskt utnyttjande enligt 
gärningsperson

 Närstående
 Oftast ett vuxet barn eller barnbarn till offret
 Ekonomisk vinning erhålls genom att missbruka känslomässiga band eller utnyttja 

offrets beroende av eller förtroende för gärningspersonen

 Utomstående
 Allt oftare per telefon eller på internet
 Också ”vid dörren” och vid bankomater



Ekonomiskt utnyttjande med närstående som 
gärningsperson



Ekonomiskt utnyttjande med närstående som 
gärningsperson

 Stöld, omhändertagande eller missbruk av pengar, egendom eller 
betalningsmedel

 Upprättande av testamente, fullmakt eller annat dokument i strid med 
offrets intressen eller vilja

 Förskott på arv, gåva, försäljning av egendom inom den närmaste 
kretsen, låntagande eller borgensavtal i strid med offrets intressen eller 
vilja

 För att uppnå dessa fördelar behövs ofta
 Psykiskt eller fysiskt våld eller hot därom
 Utnyttjande av offrets förtroende, okunskap eller hälsotillstånd



 Svårt att bryta, svårt att söka hjälp
 Särdrag

 Ovilja att bryta mänskliga relationer
 Beroende av hjälp
 Faktorer inom familjehistorien
 Brist på extern övervakning

 Beroendeproblematik och mental ohälsa
 Skam
 Ovilja att orsaka problem för närstående

Ekonomiskt utnyttjande med närstående som 
gärningsperson



Så här känner du igen ekonomiskt utnyttjande
 Fysiskt eller psykiskt våld eller hot därom i frågor som gäller pengar, egendom eller dokument

 Exempel:
 Påtryckning
 Tjat
 Förringning av offrets åsikter eller intelligens
 Kontrollering
 Hot om att säga upp kontakten
 Hot om konflikt
 Utpressning
 Att lämna den äldre utan hjälp eller på annat sätt försumma offret

 Finansiering av en annans uppehälle på grund av våld eller hot därom:
 Låntagande för att täcka en annans utgifter
 Betalning av en annans skulder
 Omhändertagande eller olovligt bruk av lägenhet eller annan egendom
 Påtryckning om att gå i borgen för en annans lån
 Provision vid ekonomiska transaktioner
 Oskäligt hög ”ersättning” för att hjälpa till

 Vid upprättande av dokument:
 Felaktig information
 Missbruk av förtroende
 Förfalskning av dokument eller köpebrev



Vad göra om någon försöker utnyttja dig 
ekonomiskt?

 Var inte ensam
 Kontakta någon av de organisationer som kan hjälpa dig. Deras uppgift är att erbjuda dig 

stöd utifrån dina behov.

 Hjälp till gärningspersonen
 Det är ofta till fördel att gärningspersonen får hjälp med sina problem. Den som hjälper 

dig kan försöka få honom eller henne att söka sig till stödfunktioner för mental hälsa, 
missbruk och annat som kan behövas.

 Sätt stopp för situationen
 Försök avbryta det som pågår. Även om det kan vara svårt är det viktigt att du minimerar 

de negativa konsekvenserna för dig själv.



Så här känner du igen ekonomiskt utnyttjande

 Du lägger märke till något av följande hos en annan person
 Förändringar i handling och tal
 Ovårdat yttre, viktnedgång, försämring av hälsa
 Förändringar i bruk av pengar
 Osedvanligt undvikande av ekonomi som samtalsämne
 Personen vill dölja sitt hem
 Saker försvinner
 Flytt från egen bostad till hyresbostad
 Försäljning av egendom
 Svårförståeliga fastighetsaffärer eller annan försäljning av egendom inom den närmaste 

kretsen



Vad göra om du misstänker att någon blir 
ekonomiskt utnyttjad?

 Fråga – red ut – uppmuntra – var ett stöd
 Hjälp offret finna hjälp
 Gör en orosanmälan



Puhelimet

TIISTAISIN 13-15

GRUBBLA INTE ENSAM
SUVANTO-LINJEN

0800-06776
TISDAGAR 13–15



Ekonomiskt utnyttjande med utomstående som 
gärningsperson



Så här känner du igen ett försök till bedrägeri

 Syfte att av offret få
 Pengar

 Bankkoder eller kreditkortsinformation

 Personuppgifter

 ELLER

 Samtycke till en för offret ofördelaktig affär

 ”För bra för att vara sant”
 Hot om fara

 Banker, poliser, försäkringsbolag och andra seriösa aktörer ber dig aldrig om den här 
typen av information per e-post eller telefon, inte ens för att förebygga brott. 



När syftet är att få tillgång till konto / 
betalkort / personuppgifter
 För att uppnå ekonomisk vinning
 Typiskt per telefon eller på internet
 Gärningspersonen kan låtsas vara polis, intervjuare inom ett forskningsprojekt 

eller annan tjänsteman (läkare, socialarbetare)
 Förmånligt erbjudande som metod för att få tillgång till kreditkortsinformation
 Stöld av identitetshandlingar ur plånböcker och personuppgifter ur soporna
 Informationen används till

 Överföring av pengar från kontot

 Ansökan om lån, snabblån eller kreditkort

 Identitetsstöld

 Beställning av varor och förnödenheter



När syftet är att lura folk på pengar

 Kontoöverföringar
 Romansbedrägerier

 Ogrundade räkningar

 Investeringsbedrägerier

 Vinster eller arv som väntar på att tas ut mot en avgift

 Begäran om hjälp i släktingars eller vänners namn eller från 
välgörenhetsorganisationer

 Bedrägerier vid bankomater
 Oseriösa serviceförsäljare som tränger sig på i hemmet



När syftet är att få offrets samtycke till en 
ofördelaktig affär

 Prenumerationsbluffar
 Provpaket, provprenumerationer

 Billiga produkter eller lotter, långvarig prenumeration i det finstilta

 Dörrförsäljning
 Renoveringsförsäljning

 Sanering av skorstensrör eller vattenledningar



Hur undviker du att bli lurad?
 Var skeptisk om något är för bra för att vara sant…
 Gärningspersonerna försöker typiskt jäkta dig – tänk efter, utforska
 Var försiktig om någon du inte känner kontaktar dig eller om någon ber 

dig om pengar (även personer du känner!)
 Skydda dina konton

 Förvara inte större summor på ditt brukskonto – och inte heller som kontanter
 Fastställ gränser för hur mycket pengar som kan tas ut per dag
 Kontrollera inom vilka delar av världen ditt kreditkort kan användas
 Blockera möjligheten att använda nätbanken till transaktioner om du inte själv behöver 

denna funktion
 Ta hand om dina nätbankskoder och lösenord
 Använd helst kontaktlösa betalkort
 Gå aldrig in i nätbanken genom att öppna en länk som du fått per e-post, sms eller i en 

reklam



 Intressebevakningsfullmakt
 Låt inte någon använda ditt kreditkort eller dina nätbankskoder
 Begränsning av telefonförsäljning

• 0600 13404, mån–fre kl. 8–18
• Pris för samtal 0,39 €/min+lna, avgiftsfri kötid. Inga ytterligare avgifter. 
• I kraft 3 år i taget

 Hemligt telefonnummer
 Håll reda på dina personuppgifter och identitetshandlingar
 Ordentligt virusskydd med uppdateringar
 Lösenord

Hur undviker du att bli lurad?



Vad göra om du blivit utsatt för bedrägeri?

 Om dina nätbankskoder, ditt betalkort eller dina personuppgifter har hamnat i orätta händer
 Spärra ditt kort eller dina nätbankskoder genom att ringa spärrnumret 020 333 (24/7, lna/msa)
 Spärra din identitetshandling så fort som möjligt
 Anmäl brottet
 Reklamera hos banken / företagen angående räkningar eller överföringarna från ditt konto
 Överväg att skaffa ett avgiftsbelagt kreditförbud

 Om du fört över pengar till en bedragare
 Om du inser att du blivit lurad  direkt efter att du överfört summan, ring 112
 Anmäl brottet
 Kontakta din bank

 Om du fastnat i en prenumerationsfälla eller gjort en ofördelaktig affär
 Reklamera hos försäljaren – ju tidigare desto bättre
 Betala inte räkningar för varor du inte beställt
 Ring konsumentrådgivningen för att få veta vad du bör göra, tfn 029 505 3050 (vardagar 9–15, 

lna/msa)



Rådgivning om internet- och mobilbedrägeri





Viktigt att minnas

 Det är mänskligt att fela
 Att ha blivit bedragen är inget man ska behöva skämmas för
 Det är inte oartigt att kontrollera det som påstås
 Får du själv bestämma över hur du använder dina pengar?
 Bry dig om din nästa – och dig själv
 Nu är också du en väktare av äldres ekonomi!



Kontakta oss gärna:
Projektplanerare
Erja Ronkainen
050 4118039
erja.ronkainen@suvantory.fi

Projektplanerare
Pirjo Laveri
050 4317613 
pirjo.laveri@suvantory.fi

TACK!

mailto:erja.ronkainen@suvantory.fi
mailto:Pirjo.Laveri@suvantory.fi


I PROJEKTET MEDVERKAR


