
inbrott!
Att förebygga

Ett tryggt  Halland att leva  och bo i



Under 2010 anmäldes omkring 20 000  
bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem 
skedde i Halland. 

Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda brott och är 
med andra ord ett ganska ovanligt brott. Men det är ett brott som 
skapar mycket oro eftersom det upplevs som mer kränkande än 
andra stöldbrott.

Under de senaste tio åren har det totala antalet anmälda bostads-
inbrott varierat från år till år, även om trenden har varit uppåt-
gående. Att det ser så olika ut mellan åren beror på de kraftiga 
svängningarna när det gäller villainbrott. Lägenhetsinbrotten har 
däremot ökat kontinuerligt och mer än fördubblats under den 
senaste tioårsperioden.

De regionala variationerna är stora. Om man bor i villa är det 
störst risk för inbrott i ett välbärgat område i en tätort – få inbrott 
begås i glesbygd. Ungefär hälften av alla bostadsinbrott sker i 
storstäder. Sett till folkmängden har Skåne, Stockholms och  
Hallands län flest inbrott. Det är vanligast med inbrott i småhus, 
även om lägenhetsinbrotten har ökat de senaste åren.

Håll 
ögonen öppna!



Antal inbrott i villor och lägenheter i Sverige 
och Halland, 2001-2010

Antal inbrott i Halland 
Källa Polismyndigheten i Hallandslän

Antal inbrott i Sverige
Källa Brottsförebyggande rådets webbplats
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Många anmäls men få klaras upp 

Uppemot tre fjärdedelar av alla bostadsinbrott anmäls till polisen, 
en relativt hög siffra jämfört med andra brott. Det hänger säkert 
samman med att anmälan måste göras för att man ska få ersätt-
ning från försäkringen. Däremot klaras få bostadsinbrott upp och 
det finns även få misstänkta. Bostadsinbrott ingår i rubriceringen 
grov stöld. Av dem som döms för grov stöld får knappt hälften 
fängelse.

I Sverige år 2010

 polisanmäldes 19 800 bostadsinbrott  

 11 620 av inbrotten skedde i villor

 8 100 av inbrotten skedde i lägenheter 

 4 procent klarades upp, så att en person kunde  
 bindas till brottet

Ett tryggt  Halland att leva  och bo i

Skriv inte för mycket om dina semester-planer på Facebook!



Förhindra inbrott

   Tjuvens favoritväg är genom fönster i bottenplan eller via 

altandörren. Låt aldrig nyckeln sitta kvar i altandörren.

   Risken för inbrott är större på insynsskyddade tomter.  

Förstärk belysningen runt huset, gärna med rörelsevakt.  

Ta bort skymmande växter nära altandörrar och fönster.

   Förvara inte värdesaker, nycklar, datorer eller kameror  

synliga från fönstren.

   Ha bra lås på dörrar och fönster. 

   Komplettera med inbrottsskydd såsom larm.

   Lås alltid ytterdörren i bostaden, även då du är hemma.

   Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus.

   Lämna inte fönster på övervåningen öppna och förvara  

stegar inomhus eller fastlåsta.

   Märk, fotografera och skriv ned din egendom (exempel  

gravyrer på guld) och förvara detta på annan plats, till 

exempel i bankfack.

   Förvara inte värdefulla föremål i olåsta och/eller  

obevakade utrymmen exempelvis sommarstugor,  

ladugårdar, garage.

   Ge inte ut information på sociala medier som kan avslöja 

att du inte är hemma. Tänk på att vissa funktioner, bland 

annat vissa platstjänster, inte alltid kräver en aktiv åtgärd av 

användaren utan kan ske med automatik.



När du åker bort: 

 Meddela dina närmaste grannar. 

 Be någon ta hand om din post. 

 Ha timer på lampor och radio. 

 Tala inte in på telefonsvararen att du är bortrest. 

 Vidarekoppla telefonen till mobiltelefonen.

Be grannen om hjälp med att:

 Skotta snö och/eller göra fotspår i snön vid huset. 

 Klippa gräsmattan. 

 Slänga sopor i din soptunna. 

 Parkera sin bil på din uppfart. 

 Hänga tvätt på din torkställning. 

 Ha gärna utomhusbelysning som tänds med  

 rörelsevakt, särskilt vid entré- och altandörrar.  

Ett aktiverat 

larm minskar 

risken för inbrott



Var uppmärksam på vilka som rör sig  
i området

 Rastning av hunden eller promenaden med barnvagnen 

 är naturligta sätt att titta till området där man bor.

 Ta kontakt med okända personer i ditt område.

 Var uppmärksam på dörrförsäljare, likaså när du anlitar

 hantverkare eller städhjälp och om du har husvisning i

 samband med försäljning.

Om något är avvikande eller obekant, notera

 Bilar och fordon – skriv ned registreringsnummer,  

 fabrikat, färg, andra kännetecken som dekaler eller  

 trasiga ljus.

 Personer – tänk på antal, kön, ålder, längd, kropps- 

 byggnad, hårfärg, klädsel, glasögon, skäggväxt,  

 väskor/påsar.

 Rapportera dina iakttagelser till  

 www.polisen.se/halland eller 114 14.

Många inbrott sker på dagtidmedan du är på jobbet



Hur startar man Grannsamverkan?

 Anmäl ert intresse för Grannsamverkan hos Länsförsäkringar  
 Halland som ihop med polismyndigheten anordnar ett upptaktsmöte.

 Skriv en inventarieförteckning eller ta bilder av stöldbegärligt  
 gods som du har hemma. Förvara detta i bankfack eller dylikt.

 Märk stöldbegärligt gods. Märksats finns att låna hos Polisen eller  
 hos Länsförsäkringar Halland.

 Hjälp dina grannar när de åker bort så att det ser bebott ut hemma  
 hos dem. De gör detsamma för dig när du är bortrest.

 Utse en eller flera kontaktpersoner som blir lite extra ansvariga i  
 ert område.

 Upprätta en namn- och telefonlista över de boende i området.

 Sätt upp skyltar och klistermärken – och ni är igång.

Tfn 114 14
www.polisen.se/halland

Tfn 0345- 180 00
www.hylte.se

Tfn 035-15 10 00
www.LFhalland.se

Engagerade grannar kan förhindra många brott


