
Tips och råd  
om en trygg semester

Information om de vanligaste bedrägerierna på sommaren
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Att hyra semesterbostad
Det är många som vill byta miljö under sin semester. Idag är det väldigt enkelt att söka 
efter rum, stugor, lägenheter, husbilar eller båtar till uthyrning på internet. Anonymite-
ten på nätet är stor och det utnyttjas av många bedragare. Ibland skapar de falska hem-
sidor för uthyrning av bostäder och ibland lägger de ut privatannonser och erbjudanden 
på andras hemsidor.

Det vanligaste är att du som vill hyra något ska göra en förskottsbetalning till uthyraren/
annonsören men i verkligheten finns det inget objekt som är till uthyrning, det är bara 
ett falskt påstående från bedragaren. 

Om du inte känner till företaget sedan tidigare, gör en sökning på dem på nätet. Om 
företaget tidigare förekommit i bedrägliga sammanhang, kommer de troligtvis att dyka 
upp på någon varningssida. Även om företaget är välkänt kan det vara en god idé att 
kolla upp det noga, speciellt om du besöker sidan via en länk. 

Finns det en bild på objektet, kan du be uthyraren att skicka fler bilder till din mail-
adress. Om det inte finns ett verkligt objekt, kommer bedragaren att avbryta kontakten 
med dig eftersom det inte finns något att fotografera.Var misstänksam mot uthyrare 
som erbjuder objekt till mycket låga priser. Låter det för bra för att vara sant, så är det 
troligen det. 

Slarva inte med att undersöka om erbjudandet verkligen är sant!

Köpa biljetter
Majoriteten av biljetter till flyg, tåg, teater, konserter och andra aktivi-

teter sker idag på internet. Det finns en andrahandsmarknad för försäljning 
av konsertbiljetter och den är inte alltid rumsren. Det förekommer även kopierade 
biljetter som säljs som sista minuten-biljetter både på internet och utanför aktuellt 
evenemang. Det är svårt att upptäcka, men om du köper flera biljetter så kontrollera 
att biljettnumret skiljer sig åt på de olika exemplaren.

Det kan även förekomma falsk försäljning av startplatser till populära idrotts- 
tävlingar som snabbt blir fullbokade. Var därför misstänksam när startplatser 
erbjuds nära inpå tävlingen.
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Shopping…
Folktäta citykärnor gynnar ficktjuvar och bedragare. Ett vanligt sätt att komma åt dina 
pengar på kontot är att någon först står bakom dig i kön till antingen kassan eller ban-
komaten för att kunna se när du slår in din kod. Därefter följer någon efter dig och tar 
sedan din plånbok eller dina kort utan att du märker det. Sedan är det bara för bedraga-
ren att gå till närmsta automat och tömma ditt konto.

Det är mycket vanligt att gärningspersoner låtsas vara turister som inte hittar. De kan 
veckla upp en karta för att få en vägbeskrivning eller be om att få växla pengar. Under 
tiden som du är hjälpsam så passar man på att stjäla din plånbok eller bankkort. 
Dölj koden och förvara plånbok eller bankkort svåråtkomligt.

Användning av bankkort utomlands…
År 2010 rekommenderade Europol och The European Central Bank att alla 
Europiska kortutgivare går över till Europay Mastercard Visa (EMV). EMV är 
en internationell standard som förbättrar säkerheten vid kortbetalningar genom 
att ersätta magnetspårtekniken med säkrare chipteknik. Med andra ord chip och 

pinkod eller signatur.
Europiska Centralbanken beslutade att från och med 1 januari 2011 ska alla som han-
terar kortbetalningar följa Visa och MasterCards riktlinjer för EMV, samt behålla funk-
tionen för magnetremsan för länder utanför Europa. Detta ledde till att några Europiska 
länder införde kompletterande säkerhetsfunktioner, Geoblocking eller Geocontrol, som 
innebär att bankkorten är blockerade för användning i ett bestämt geografiskt område 
där EMV inte har införts. Detta gäller både vid köp eller kontantuttag.

Om din bank erbjuder Geoblocking så är det ett mycket bra skydd!

Skaffa ett särskilt konto och kort utan kredit, som du använder för konsumtion som 
köp i butik eller internet. Fyll på regelbundet med mindre summor. Kort till konton med 
större summor ska du lämna hemma. Skulle någon stjäla eller komma över kortupp-
gifter på ditt konsumtionskort så blir den ekonomiska vinningen för gärningspersonen 
ringa!
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”Anonymiteten på internet är stor och det  

utnyttjas av många bedragare.”



polisen.se

Om du drabbas:

Gör en polisanmälan via 114 14 eller på polisen.se.

De här tipsen gäller året om, inte bara på sommaren.

För mer information:
polisen.se
Facebook: Polisen-Bedrägeri
internetsweden.se
konsumentverket.se

Nationellt bedrägericenter, NBC, 2015


