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Så här gör du för att inte bli lurad i julhandeln 
I år beräknas svenskarna slå nytt julhandelsrekord igen och mer än en fjärdedel av det som köps 
bedöms bli inhandlat över nätet. Smidigt och bekvämt, men det finns en del saker att tänka på för 
att inte bli lurad. Och även i den traditionella julruschen finns tjuven. Här kommer tipsen som gör 
din julshopping säkrare. 
 

Bedrägerier och id-kapningar via nätet är den snabbast växande brottsformen i Sverige och trenden 
fortsätter enligt polisen. Tänk därför på att: 
 

 Kontrollera att e-butiken är certifierad innan du genomför betalningen, titta efter symbolen 
för Trygg e-handel. 

 Ta för vana att ha ditt kort geospärrat och låst för internetköp. Det är enkelt att ta bort 
spärrarna om du reser bort eller vill handla över nätet. 

 Handlar du av en privatperson är det viktigt att använda säkra betalningsvägar och inte 
betala förrän du fått och kontrollerat varan. 

 

- Granska också eventuella kreditupplysningar som kommer i brevlådan, så att de är korrekta, 
annars måste du ta kontakt med den som beställt upplysningen och bestrida köpet, säger 
Lotta Mauritzson, ansvarig för rådgivning på SSF Stöldskyddsföreningen.  

 
Även stöldgods säljs på andrahandsmarknaden. Visar det sig att man köpt stöldgods är det ett brott 
och man kan bli av med varan. Tänk därför på att försöka få säljarens identitet bekräftad och be om 
möjligt att få se originalkvittot på inköpet för att försäkra dig om att du köper av den rätte ägaren. 
 

- Om priset är väldigt lågt eller om köparen försöker stressa dig till beslut, är det 
varningssignaler att ta på allvar, säger Lotta Mauritzson. Avstå hellre ett ”kap” om 
erbjudandet verkar för bra för att vara sant, för ofta stämmer det. 

 
Inför julen är ofta butiker och köpcentrum fulla med människor. Var uppmärksam när du rör dig i 
dessa miljöer och tänk på följande: 
 

 Se upp för ficktjuvar i trängseln. Förvara värdesaker nära kroppen och helst i dolda fickor. 

 Töm bilen själv – lämna inte värdesaker eller julklappar i en obevakad bil, tjuven tar sig 
snabbt och enkelt in i de flesta bilar. 

 Se till att skydda din kod när du handlar med kort. 
 

- Koppla gärna ett extra bankkort till ett speciellt "shopping-konto" med en mindre summa 
pengar på, så skyddar du dig från att bli av med så mycket om du skulle bli bestulen, tipsar 
Lotta Mauritzson. 

 
För mer information kontakta: 

Lotta Mauritzson, ansvarig Rådgivning, 0709-81 65 72, lotta.mauritzson@stoldskyddsforeningen.se 

Pia Lindström, v vd SSF, 0709-10 18 08, pia.lindstrom@stoldskyddsforeningen.se 

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende specialist inom säkerhet och brottsförebyggande i samverkan med 
polis och försäkringsbolag. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideella projekt för att öka 
tryggheten i samhället. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se 
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