
Denna folder är ett samarbete mellan 
Polismyndigheten, Länsstyrelsen Hallands län, 
Länsförsäkringar Halland, LRF Halland och 
Hushållningssällskapet Halland.

Vill du veta mer?
Vi har samlat länkar med ännu mer 
information från alla samverkande 
aktörer. Scanna qr-koden eller skriv in 
webbadressen nedan.

hushallningssallskapet.se/brottsforebyggande

Varför sker ett brott?
Många brott sammanfaller i tid och rum, vid 
vissa platser och vid vissa tidpunkter. Detta kan 
förklaras med att vi följer vissa mönster – i hur 
och när vi använder eller besöker olika platser. 
Genom att förstå mönstren kan vi lättare stoppa 
ett brott innan det har hänt. 

Enligt Brottstriangeln* så krävs det tre olika delar 
för att ett brott ska ske: 

• en motiverad gärningsperson, 
• tillgång till ett lämpligt brottsobjekt,
• frånvaro av kontroll. 

Påverkar vi en eller fl era av dessa faktorer kan vi 
förhindra eller minska brottstillfällena. 

Det kan handla om att minska möjligheterna att 
komma åt objekt genom lås och larm, förändra 
platsen så att det blir svårare att begå brott där, 
kanske med belysning, och att öka den sociala 
kontrollen.

Försök minimera brottstillfällen kring där du 
bor. Genom exempelvis bra lås och larm, 
grannsamverkan och DNA-märkning. Läs mer om 
detta i checklistan på baksidan.

*Brottstriangeln är en del av rutinaktivitetsteorin – brott sker som ett 
resultat av eller i samband med personers vardagliga rutiner.

Brottstriangeln. 
Källa: Brottsförebyggande rådet.

Skydd mot 
inbrott och stöld
Årligen stjäls maskiner, maskindelar, drivmedel, 
verktyg, dyr GPS-utrustning med mera för stora 
belopp i Sverige. I vissa fall blir konsekvenserna 
dyra driftstopp för hantverkare, jord- och 
skogsbrukare då nödvändig utrustning för 
företagare försvinner. 

Denna information riktar sig främst till dig som 
bor och verkar på landsbygden. Flera av tipsen i 
checklistan kan du använda även om du inte är 
bosatt på landsbygden eller driver ett företag. 

Vi hoppas att foldern ska ge dig inspiration till hur 
du kan förebygga att utsättas för brott.

Förebygg brott
Brottsförebyggande åtgärder handlar om
att minska brotten men även att minska
rädslan för brott. 

För att motverka brott fi nns det en rad olika 
lösningar. Mycket av det brottsförebyggande 
arbetet handlar om att göra det svårt för tjuven.

Har du utsatts för brott?
Anmäl alltid om du utsatts för ett brott eller 
stöldförsök. Har du viktig information om 
iakttagelser, tipsa polisen på polisen.se eller 
via telefon 114 14. Din information är viktig för 
polisen. 

Vid pågående brott ring alltid 112.
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Kameraövervakning

Belysning

Larm

Lås

Försvåra för tjuven

DNA-märkning

Inventarielista

Medvetenhet

Grannsamverkan

Spårsändare

Checklista 
Använder jag kameraövervakning? Vad övervakar jag och varför? Du 
får kamerabevaka din tomt, gård och byggnader utan något tillstånd. 
Integritetsskyddsmyndigheten ger dig enkelt svar på dina funderingar 
på sin webbplats imy.se.

Lyser min belysning rätt? En nedsläckt fastighet är ett tecken på att 
ingen är hemma. En välfungerande, planerad och rejäl belysning har 
defi nitivt eff ekt beträff ande utsattheten för brott. En rörelsedetektor 
kopplad till belysningen kan också ha en brottsförebyggande eff ekt.

Har jag larm? Är larmet kopplat till en granne eller certifi erad larmcentral? 
Sätt upp skyltar och dekaler vid tomt och byggnader som visar att du 
har ett larm. Ett välfungerande larm är avskräckande i sig. Om tjuven är 
framme minskar troligen omfattningen av inbrottet med ett ljudande larm.

Har jag rejäla godkända lås på dörrar och portar? Det ska vara svårt för 
tjuven att ta sig in till värdefulla tillhörigheter. Det ska även vara svårt 
för tjuven att ta sig ut, se till att det inte går att öppna portar, dörrar och 
fönster inifrån. Det försvårar för tjuven att ta med sig dina ägodelar.

Lås fast stegar, verktyg och liknande som kan fi nns tillgängligt 
utomhus. Ofta använder tjuven dina verktyg och stegar för att ta sig in 
i dina byggnader. Om du måste lämna dina maskiner ute under natten, 
se till att låsa och låsa fast dem.

Har jag DNA-märkt mina dyra verktyg och maskiner? Vad tycker 
försäkringsbolaget? Detta är ett relativt modernt brottsförebyggande 
komplement för att skapa ännu mer kontroll. Oavsett bör utrustning 
märkas upp så den lätt känns igen och är spårbar för polisen.

Har jag inventerat, fotograferat och gjort en detaljerad lista över 
ägodelar? Det är viktigt att veta vad du har på detaljnivå. 

Har jag maskiner eller verktyg m.m. som är attraktivt för tjuven? Hur 
förvarar jag det? Håll dig uppdaterad för att öka medvetandet kring 
eventuella stölder och hur du undviker dem. Tanka inte upp maskiner 
på kvällen om de står ute under natten. Parkera om möjligt maskiner 
där det rör sig människor, är upplyst och fi nns kameraövervakning.

Finns det grannsamverkan i området där jag bor? Är jag med?
Grannsamverkan är en beprövad, evidensbaserad och fungerande 
metod som minskar risken att drabbas av inbrott med 36 procent. 
Forskning har visat att grannsamverkan minskar brotten och ökar 
tryggheten.

Det fi nns en del som du kan göra själv för att minska 
riskerna för brott. Gå igenom checklistan för tips! Återkom 
till checklistan med jämna mellanrum. Gärna med en vän 
eller granne som kan se din omgivning med andra ögon.

Att förse sin stöldbegärliga utrustning med en spårsändare (GPS) kan 
skapa möjligheter att genom larm och positionering upptäcka en stöld 
och återfå sitt tillgripna gods.
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Förebygg brott på 
landsbygden
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