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Frågor och svar i samband med Ficktjuvssatsningen i julhandeln 

- information från Närpolisen i Knivsta    - 

 

Varför har Polisen en ökad synlighet och närvaro i city, köpcentra och 

resecentrum?  

Polisen har under flera års tid uppmärksammat att anmälningar om fickstölder 

ökar i samband med julhandeln.  

Vad gör polisen för att öka medvetenheten om fickstölder?  

Just nu gör polisen en satsning med att informera om den ökade risken att bli 

utsatt för brott i samband med julhandeln. Vi kommer att dela ut plånbokskort 

med varningstext, det kommer att sättas upp affischer i köpcentrum och i 

butiker. Poliserna kommer också att öka sin närvaro på platser där vi vet att det 

är mycket människor i sitt trygghetsskapande arbete.  

Var sker flest fickstölder?  

De flesta fickstölderna sker i köpcentrum och butiker där det är mycket trängsel. 

Men det är inte heller ovanligt att det äger rum när man ska stiga av eller på ett 

tåg eller i andra miljöer där det är stor trängsel. Det är optimala miljöer för 

ficktjuvarna för då reagerar man inte lika mycket på om man får en knuff eller 

att någon står mycket nära.  

Vad ska man vara vaksam på?  

Tjuvarna är många gånger väldigt förslagna och det är inte ovanligt att dem är 

flera som arbetar tillsammans. Många gånger använder de sig av avledande 

manövers. Det kan vara att de tappar något och passar på att stjäla i samband 

med att de får hjälp, de kan också fråga efter vägen eller erbjuda sig att hjälpa 

till på olika sätt, till exempel bära ombord en väska på ett tåg.  



 

 

Hur kan jag minska risken för att bli utsatt för fickstöld?  

1. Bär väskan framför dig  

2. Ha värdesaker i säker innerficka  

3. Var vaksam vid trängsel  

4. Håll alltid ett öga på dina tillhörigheter  

5. Förvara färre kontanter i plånboken  

Vad ska jag göra om jag blivit utsatt för en stöld?  

Blir du utsatt för en stöld är det viktigt att anmäla den så fort som möjligt. 

Ficktjuvar befinner sig ofta på en ort under någon dag för att sedan åka vidare 

till nästa ort. Desto tidigare polisen kan få uppgifter om ficktjuvar i ett område 

desto snabbare kan vi öka vår närvaro på just den platsen. Gör din anmälan till 

Polisen på telefon 114 14. Vid pågående brott ring 112.  

Vad ska jag göra om jag tror jag sett ficktjuvar i farten?  

Kontakta Polisen vid minsta misstanke om att en stöld är på gång eller om du 

gör iakttagelser av personer och fordon som uppträder misstänkt. Var 

uppmärksam på personer som rör sig på en plats utan synbara ärenden. Ring 

alltid Polisen om du misstänker något. Vår uppgift är inte bara att utreda brott, 

utan också att förebygga och förhindra brott.  

Vilka uppgifter ska jag rapportera om vid misstanke om brott?  

* Exakta tidpunkter  

* Personer – tänk på antal, kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg, klädsel, 

glasögon, skäggväxt, väskor/påsar och andra kännetecken. Lägg märke till åt 

vilket håll personer försvann.  

* Bilar och fordon – ser du en fordon som du tror kan ha samband med stölder 

skriv ned registreringsnummer, fabrikat, färg, andra kännetecken som dekaler 

eller trasiga ljus, åt vilket håll fordonet försvann.  


