
Se upp  
för ficktjuvar
Det vanligaste sakerna som ficktjuvar tar är mobiltelefoner och kontokort/ 
plånböcker. Det är lätt för tjuvar att snabbt sno åt sig mobiltelefoner eller iaktta dig 
vid bankomaten eller i affären när du knappar in din kontokortskod för att sedan  
distrahera dig och ta ditt kort.

KRAMTRICKET
LAPPTRICKET

KORTTRICKET

KLADDTRICKET

Tjuven kommer fram och kramar 
dig, ber om eld eller liknande och 
är allmänt närgången.

Tjuven snubblar in i dig och  
råkar kladda ner dig med 
ketchup, glass eller liknande. 
Tjuven försöker sedan hjälpa dig 
att torka bort det och när detta 
pågår blir du bestulen.

•	 Ha din handväska/ryggsäck stängd. 
•	 Förvara inte värdesaker i kund- eller 

barnvagn. 

•	 Ha mobil/plånbok i en stängd ficka.
•	 Var vaksam i trängsel.

Tjuven lägger en lapp/karta över din 
mobil eller plåbok när du exempelvis 
sitter och fikar. De ber dig om hjälp att 
hitta eller läsa något. Under tiden som 
du hjälper till stjäl de det som ligger 
under lappen/kartan.
Lägg inte värdesaker på bordet.

Tjuven spanar in dig när du knappar in 
din kod till ditt kontokort och stjäl sedan 
kortet, oftast via något av redan tidigare 
nämnda trick. 
Dölj alltid din kod noga.

Blir du utsatt för en fickstöld - anmäl det på 114 14.  
Spärra kontokort hos utgivaren. Spärra mobiltelefonen hos operatören.
I akuta nödsituationer ring 112.

TjuvARnAs vAnLIgAsTE TRICK:

FLER TIPs FÖR ATT sKYDDA DIg MOT FICKsTÖLDER:

Om okända kommer nära inpå 
dig på det här sättet ska du 
säga ifrån och vara upp- 
märksam på dina värdesaker.



Beware of 
pickpockets!
The most common items that pickpockets take are mobile phones and bank cards/
wallets. It is easy for pickpockets to quickly grab mobile phones or watch you at a 
cash machine or in a shop as you type in your PIN, to then distract you and take your 
card.

THE Hug TRICK

THE PAPER TRICK

THE CARD TRICK

THE sPILLIng TRICK

The pickpocket comes up and gives 
you a hug, asks whether you have 
a lighter or similar, or is generally 
intrusive.

The pickpocket stumbles into you 
and happens to spill ketchup, 
ice cream or similar on you. The 
pickpocket will then help you to 
wipe it off and in the meantime 
pick your pockets.

•	 Keep your handbag/rucksack closed.
•	 Do not keep valuables in a trolley or 

pushchair.

•	 Keep your mobile/wallet in a closed 
pocket.

•	 Remain alert in a crowd.

The pickpocket lays a piece of paper/
map over your mobile phone or wallet 
while you are sat having a coffee, for 
example. They will ask for your help 
to find or read something. As you 
are helping them, they steal the item 
underneath the piece of paper/map.
Do not place valuables on tables.

The pickpocket watches you as you type 
in the PIN for your bank card and then 
steals the card, often using one of the 
above - mentioned tricks.
Always be careful to conceal your PIn.

If you are the victim of a pickpocket - report it by dialling 114 14.
Cancel your card by contacting the card issuer.  
Block your mobile phone by contacting the network operator.  
In emergency situations dial 112.

PICKPOCKETs’ MOsT COMMOn TRICKs:

MORE TIPs On HOW TO PROTECT YOuRsELF AgAInsT PICKPOCKETs:

If strangers come very close 
to you in this way, tell them 
to back off and keep a close 
watch on your valuables.


