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SAMMANFATTNING 
Den här rapporten kommer att behandla frågor rörande bostäder och vad som kan göras för att 

minska risken att bli utsatt för inbrott. Det är något som är angeläget för alla men framför allt 

de som bor i hus. 

 

De aktuella frågorna som vi har försökt svara på i just den här rapporten är vad privatpersoner 

kan göra för att förhindra att bli drabbade, och hur de kan agera i sitt bostadsområde med till 

exempel grannsamverkan. Grannsamverkan är något som på initiativ av privatpersoner kan 

startas tillsammans med polisen som hjälper till att strukturera upp riktlinjer. Kontaktnät 

skapas och ansvar delegeras ut och undergrupper är ett bra sätt att göra det på. 

Huvudingrediensen är att alla inblandade tar ansvar och är villiga att medverka mot en säkrare 

miljö. Mycket enkla metoder som att klippa gräsmattan åt grannen som är borta eller hänga 

upp sin tvätt på hans torkvinda kan göra att tjuven tror att någon är hemma och då väljer att 

avstå från att ”hälsa på”. 

 

Nu är det givetvis inte bara grannsamverkan som vill till för att vara helt säker, något annat 

som kan bidra till att höja säkerheten är om bra larm och lås installeras för att höja den fysiska 

tryggheten. Vi har forskat i material och tagit fram några bra förslag på hur sådant kan göras 

och det finns att läsa i avsnitt 4.2. För att göra det svårare för tjuven ska det helst installeras 

säkra entrédörrar, fönsterdörrar (t.ex. altandörrar) och fönster med bra lås på, allt för att dra ut 

på tiden och för att göra saker och ting mer högljudda för tjuven innan han kan ta sig in. 

 

Den tredje frågan vi har tagit upp är hur polis jobbar med offren när oturen har varit framme 

och tjuven har tagit sig in. Vi har då jämfört två olika polismyndigheter emot varandra för att 

se om det finns några skiljaktigheter när det kommer till åtgärder. Vad gör polisen rent 

praktiskt och vad har polisen för information eller hjälp att erbjuda den/de drabbade. 

Polismyndigheterna som jämförs är Skövdes- och Gävles Polismyndighet.
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1. INLEDNING 
När vi båda satte oss ner för att fundera över vad vi ville skriva en rapport om kom vi snabbt 

överens om att bostadsinbrott är något som vi vill forska vidare på. I dagens samhälle har 

brottsligheten förändrats och den tar sig ständigt nya former. Nu är ju knappast bostadsinbrott 

något nytt fenomen, men det är en form av brottslighet som kan få de utsatta att känna sig 

väldigt illa till mods och de kanske aldrig kan känna sig trygga i sitt hem efter det. Vi tänkte 

att det måste finnas enkla metoder att klart försvåra för tjuven, och på ett inte allt för dyrt sätt. 

Så varsågoda, nedan presenterar vi vad vi arbetat fram. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Bostadsinbrott har sedan mitten av 80-talet minskat något, från cirka 24 600 till strax under 20 

000 (BRÅ Statistik), och vad det beror på är svårt att säga. Det går bara att gissa sig till vad 

minskningen beror på men möjliga bidragande orsaker kan vara brottsförebyggande åtgärder 

som exempelvis grannsamverkan. Det kan också bero på ökad fysisk säkerhet efter åtgärder 

som portlås och säkerhetsdörrar. En annan förklaring kan vara att bostadsinbrott inte längre 

ses som ett tillräckligt lönsamt brott och att vissa typer av brottslingar övergått till andra 

brottstyper. Men problemet kvarstår dock, 20 000 inbrott per år är mycket, och av de som 

polisanmält brottet blir cirka fyra procent av dessa blir utsatta igen inom en ettårsperiod, det 

vill säga 800 hushåll.  

 

Eftersom bostadsinbrott anses som allvarligt är antagligen mörkertalet lågt då benägenheten 

att anmäla är stor. Personer som har utsatts känner sig ofta kränkta på grund av att 

gärningsmannen har gjort ett intrång på den personliga integriteten. En annan aspekt kan vara 

att det krävs en polisanmälan för att få ersättning från försäkringsbolagen – och svenskar är i 

regel ett välförsäkrat folk (BRÅ-artikel Dold brottslighet och Bostadsinbrott – sju av hundra 

klaras upp). 
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Något som har visat sig i undersökningar är att bostadsinbrott styrs av rådande säsong. Det 

vill säga att under semestermånaderna juli och augusti så ökar inbrotten med 24 procent, eller 

en fjärdedel, för att under samma period minska med cirka 20 procent när det gäller inbrott i 

sommarstugor. Vad för slutsats som går att dra från det här är att inbrottstjuvar är rationella i 

sitt beteende och föredrar att göra inbrott när inte folk är hemma (BRÅ-artikel Sommarens 

brott och Inbrottstjuvar handlar ganska rationellt). 

 

Vad som kan göras för att förhindra inbrott under semestertider kan vara att de boende i 

bostadsområdet ordnat någon slags grannsamverkan. Det behöver inte alltid vara så 

komplicerat utan det räcker med att en granne klipper gräsmattan och att någon annan granne 

leker med sina barn på den aktuella tomten istället för att göra samma sak vid sitt eget hus. 

Grannsamverkan ska vi återkomma till i diskussionen, där kommer vi mer utfylligt redogöra 

för vad det innebär och vad det kan ha för positiva effekter. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka vad privatpersoner kan göra för att förhindra 

bostadsinbrott. Vi ska också utröna vad grannsamverkan kan ha för effekt som förebyggande 

verksamhet mot inbrott i villaområden. 

En jämförelse ska även göras på de förstahandsåtgärder som polisen i olika polismyndigheter 

gör när de kommer på plats vid ett inbrott. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågor som kommer att behandlas i den här rapporten är följande: 

 

1. Hur kan jag som privatperson förhindra ett inbrott i mitt eget hem? 

2. Har grannsamverkan någon betydelse för tryggheten och inbrottsfrekvensen? 

3. Skiljer sig polisens förstahandsåtgärder myndigheter emellan vid bostadsinbrott? 

 

 

1.4 Avgränsning 

I sista frågan kommer jämförelse endast att göras mellan Skövdes och Gävles Polismyndighet. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
För att lättare förstå hur det ska gå att förhindra brottslingen från att begå brott är det bra att 

ha en teori att bygga upp det hela runt. I det följande avsnittet kommer jag att redogöra för de 

teorier som vi anser passa in bäst. 

 

De teorier vi har tänkt oss att använda är hämtade från boken Problemorienterat polisarbete 

enligt ”Värmlandsmodellen”, skriven av Gunnar Dahl (poliskommissarie), Karin Sundelin 

(journalist) och Stig Månsson (biträdande länspolismästare), och det är då främst 

självkontrollteorin och rutinaktivitetsteorin. 

 

Vad som menas med självkontrollteorin kan enkelt förklaras med att det är tillfället som gör 

tjuven! Det gäller alltså att kunna ha en förmåga att kunna motstå frestelser och inte falla för 

stundens ingivelse. De personer som saknar en självkontroll tänker inte först över situationen 

och vad sitt handlande kan ge för konsekvenser. De har ingen motståndskraft mot impulsivitet 

utan har ett krav på omedelbar behovstillfredsställelse. 

 

Rutinaktivitetsteorin är upphängd på tre huvudpunkter som är tänkt att kan en av dessa 

elimineras så kan tjuven förhindras att begå brottet. Ungefär som nämns i 

”Värmlandsmodellen” kan det jämföras med när en eld ska skapas, då krävs det tre saker: 

brännbart material, värme och syre. Utesluts ett av dessa tre element blir det igen eld och 

samma sak gäller för brott om ett av följande utesluts: 

• Motiverad gärningsman 

• Attraktivt objekt (sak eller person) 

• Bristande kontroll (formell eller informell) 

 

Hur ofta möjligheterna till att begå brott uppstår beror på utbudet av varor, aktiviteter och 

samhällets utformning. För att få bukt med brottslighet är det viktigt att veta att det räcker att 

påverka en av faktorerna för att få resultat. 
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3. METOD 
Anledningen till att vi valt att skriva en rapport om just bostadsinbrott är att vi anser att det 

finns ganska enkla och billiga metoder som privatpersoner kan använda sig av för att 

förhindra att bli drabbade. Problemet ligger nog lite i att folk i allmänhet tänker ”det händer 

inte mig”, och därför inte anstränger sig nämnvärt för att öka säkerheten i bostaden och 

avskräcka inbrottstjuvar. 

 

När vi har undersökt ämnet och forskat efter material använde vi oss av en kvalitativ metod. 

Vi har sökt fakta på Brottsförebyggande Rådets hemsida och även till viss del på polisens 

egna ”intrapolis”. Materialet vi har fått fram har vi granskat och sållat bort sådant som vi inte 

ansett överensstämt med vårt teoretiska perspektiv och de frågeställningar som vi använt som 

grund till rapporten. Vi har därefter strukturerat upp ett resultat som är enkelt och det går på 

ett överskådligt sätt kunna läsa sig till hur privatpersoner kan förhindra att bli utsatta för 

bostadsinbrott. Vi har några funderingar om materialet i just denna frågeställning i rapporten 

som vi återkommer till i Diskussionen. 

 

När vi sedan kommer till grannsamverkan kan vi påstå att det var mycket enkelt att få fram 

mycket och bra material att jobba med. Det var inte svårt att sålla sig fram till det underlag 

som passade bra till att forma in i den resultatdel som vi kommer till senare i rapporten. 

Informationen som vi har fått fram är grundlig och genomarbetad vilket gjorde den lätt att 

arbeta med. 

 

Sista frågeställningen, angående förstahandsåtgärder på plats av polis vid bostadsinbrott, var 

inte så svår. Tillvägagångssättet var upplagt på så sätt att vi båda skulle fråga våra blivande 

kollegor på våra respektive polismyndigheter och sedan sätta oss ner för att granska det vi fått 

fram. Från idé till resultat kan vi sammanfatta det med att det var den enkla delen av arbetet, 

och resultatet blev tillfredsställande. 
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4. RESULTAT 

 
4.1 
Hur kan jag som privatperson förhindra ett inbrott i mitt eget hem? 
 

Under semestern 

Under semestern gäller det att få det att se ut som om det är någon hemma. Det gäller att 

vilseleda tjuven. Man kan be grannen tända och släcka lampor, hänga upp tvätt, lägga sopor i 

soptunnan, dra upp och släppa ner persienner då och då, samt att de kan parkera sin bil på 

tomten. Klippa gräsmattan eller skotta bort snön från uppfarten och entrén och ta hand om 

posten är också några enkla sätt att vilseleda tjuven på (BRÅ-artikel Hus och Hem). 

 

Entrédörrar  

Tjuven undviker de dörrar som tar tid att bryta upp. De gillar inte heller att bära ut saker 

genom fönster eftersom det då är lättare att bli upptäckt. Därför gäller det att ha ett bra skydd 

på entrédörren. Bor man i lägenhet kan det vara bra att montera en gallergrind. Tänk på att 

man aldrig ska låsa grinden när man är hemma. Vid brand måste man snabbt kunna lämna 

lägenheten. 

 

Dörrens lås bör fungera så att när man är hemma så låser och öppnar man inifrån med hjälp av 

vred eller motsvarande. Man ska alltså inte behöva använda nyckel. Låset bör även fungera så 

att när man är borta lär öppning eller låsning ske med nyckel. Göm aldrig reservnycklar i 

närhet av dörren vare sig ute eller inne. Se också till att nycklar inte kan härleda till bostaden. 

Om man inte vill öppna dörren för okända personer så kan man skaffa ett dörröga. Då kan 

man se personen på andra sidan dörren. Man kan också skaffa dörrspärr, den fungerar så att 

man bara behöver öppna dörren på glänt. En kedja hindrar dörren att åka upp helt. På så sätt 

minimerar man risken att någon tränger sig in (BRÅ-artikel Mekaniska inbrottsskydd och 

märkning). 
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Fönsterdörrar 

Dörrar till terrass och balkong bör vara av bra standard. Den ska helst ha säkerhetsspanjolett 

med förstärkningsbeslag även kallad hakregellås. Låsbart spanjoletthandtag tvingar tjuven att 

slå sönder rutan och ta sig in fönstervägen. Så när tjuven ska få ut saker ur huset blir det 

besvärligare, eftersom fönsterdörren inte går att öppna. Äldre fönsterdörrar med täckt 

nederdel är ofta ett dåligt inbrottsskydd. Den går lätt att sparka in. Därför är det bra att 

förstärka delen med en tunn bit stålplåt. Ett annat alternativ är att är att sätta dit en gallergrind 

innanför dörren (BRÅ-artikel Mekaniska inbrottsskydd och märkning).  

 

Fönster 

Det är bra att förse fönster med fönsterlås. Annars kan tjuven snabbt slå ett litet hål i fönstret, 

sticker sedan in handen och öppnar. Medans om man har ett lås lär tjuven slå ett större hål för 

att komma in. Det kommer att ta mer tid plus att det medför oväsen och många tjuvar avstår. 

När det gäller källarfönster är det lika för det, fast man kan även montera ditt ett galler. 

Viktigt då är att man fäster gallret riktigt. Det gäller att man försvårar demonteringen (BRÅ-

artikel Mekaniska inbrottsskydd och märkning).  

 

Garage 

De vanligaste typerna av garageportar är pardörrar och vipp-portar. Äldre dubbeldörrar har 

ofta mycket dåligt låskydd, det är då bra att komplettera med ett hakregellås. Det håller ihop 

dörrarna och försvårar inbrott. Se också till att uttaget för låsstången i golvet inte är igensatt 

av grus eller sand. Vipp-portar med ett lås vid portens karm ger dåligt skydd. Man kan 

komplettera med två lås som har samma nyckel. Låsen ska monteras på varsin sida på porten, 

50-60 cm över marken. Vid nybyggnation - undvik att ha en förbindelse mellan garage och 

bostad. Det ger nämligen tjuven möjlighet att arbeta ostört med att bryta sig in i dörren mellan 

garage och bostad (BRÅ-artikel Mekaniska inbrottsskydd och märkning). 

 

Värdesaker 

När det gäller värdesaker är det viktigt att kontrollera att man har rätt försäkringsbelopp så att 

man får rätt ersättning om något skulle hända. Smycken och värdeföremål av begränsat värde 

bör förvaras i ett kassaskåp som både är inbrottsskyddat och brandklassat. 
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Smycken och värdeföremål med högre belopp bör förvaras i värdeskåp som har kraftigare 

inbrottsskydd än kassaskåp. Ännu bättre är att förvara sakerna i bankfack. När man ska köpa 

skåp är det viktigt att de har provats och godkänts enligt svensk standard. 

 

Märkning av stöldbegärlig egendom är också att föredra. Det går att låna märkpenna av polis 

eller försäkringsbolag. Det finns olika typer av märksätt beroende på vad man ska märka. 

Märkningen ska ske på ställen där den är svår att avlägsna. Det är bra att märka på flera 

ställen. Själva märkningen kan vara ägarens personnummer. 

 

Efter märkningen är det bra att göra en inventarieförteckning. Där kan man även anteckna 

tillverkningsnummer. Innan man märker antika föremål bör man höra med expertis hur man 

ska märka på bästa sätt. Har man tillgång till videokamera går det bra att dokumentera med 

den. Det går också bra att fotografera värdesakerna. Tänk på att inte förvara kassetten och 

fotografier i bostaden (BRÅ-artikel Mekaniska inbrottsskydd och märkning). 

 

 
4.2 
Har grannsamverkan någon betydelse för tryggheten och inbrottsfrekvensen? 
 

Så fungerar Grannsamverkan 
 

Om du vill skapa trygghet omkring dig så börjar arbetet hos dig själv och ingen annan. Du får 

utgå ifrån dig själv och nästa steg blir dina närmaste, dina grannar och dina arbetskamrater. 

Alla vill vi leva i en trygg miljö och inte behöva oroa sig i hemmet, i skolan eller på jobbet. 

Vi vill leva utan brott. Lås, larm och engagerade grannar och kamrater är en bra grund. Ökad 

trygghet handlar om alla goda krafters samverkan. Du och din omgivning måste bry er om 

och reagera i tid! ”Ett busstreck idag kan vara ett bankrån imorgon.” 

Det gäller att sätta gränser, bryta anonymiteten och ta tag i problemen idag (BRÅ-artikel 

Samverkan). 
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Ökad trygghet byggs i tre steg: 

1. Samverkan 

2. Mekaniska inbrottsskydd och märkning 

3. Inbrottslarm 

 

Det finns en rad olika ideella föreningar och organisationer som arbetar för att minska 

brottsligheten och för att dra sitt strå till stacken av ren välvilja. Något som har pågått runt om 

i landet under en tid är olika typer av grannsamverkansprojekt. Grannsamverkan är något som 

visat sig vara väldigt effektivt när det kommer till att minska antalet brott, och i vissa fall har 

de bidragit till att få brottsligheten att helt försvinna. Grannsamverkan har inte bara positiva 

effekter vad det gäller att bromsa brottsutveckling utan den kan även ge människor i 

bostadsområden chansen till nya gemenskaper och har många gånger ökat trivseln i 

boendemiljön (BRÅ-artikel Samverkan). 

 

Det spelar ingen roll om det handlar om villaområden, radhus, i stan eller på landet, det är 

alltid lika motiverat att skapa någon form av trygghet oberoende av var bostaden är belägen. 

Grannsamverkan fungerar överallt, till exempel: 

• I ett hyreshusområde med gemensam hyresvärd 

• I ett kvarter eller ett villaområde 

• I en villaförening eller en vägsamfällighet 

• I ett fritidshusområde eller en hel liten by 

(BRÅ-artikel Samverkan) 

 

Det hela handlar om att skaffa en fungerande kontaktform och definiera en gemensam 

geografisk bas att utgå ifrån. Finns inte redan en organiserad verksamhet eller etablerad 

förening bör man dela in verksamheten i mindre undergrupper och därefter delegera uppgifter 

och ansvar (BRÅ-artikel Hyresvärdar måste förebygga brott). En annan viktig ingrediens för 

att grannsamverkan ska fungera är förstås att alla medverkande tar sitt ansvar och ställer upp 

på några enkla krav (BRÅ-artikel Samverkan). 
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I närpolisens jobb är en central del att öka tryggheten i samhället. Närpolisen är till för 

människorna i närmiljön. De ska också finnas mitt i vardagen och lära känna problemen i 

området. Men för att de ska fungera effektivt är de också beroende av omgivningens stöd för 

att kunna skapa verklig trygghet. 

 

Polisens krav för deltagande: 

• Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet, samt märka 

egendom 

• Meddela grannar och kontaktman om man är bortrest mer än en vecka 

• Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt 

• Vara allmänt vaksam. Kontakta polisen och kontaktmannen om man ser något som 

”är fel”. 

(BRÅ-artikel Samverkan) 

 

Närpolisen ska fungera som en knutpunkt, samordnare och motor i ett nätverk av människor 

som arbetar för att öka tryggheten. Detta är en förutsättning för att ett sådant 

brottsförebyggande arbete som Grannsamverkan är ska fungera. Det är alltid bättre att 

undanröja förutsättningarna för brott, än att polis ska behöva ingripa när brottet redan är ett 

faktum. 

 

Det finns en viktig skillnad mellan Grannsamverkan och medborgargarden som vi vill reda ut. 

Grannsamverkan syftar till att hjälpa polisen till ett säkrare samhälle och underlätta arbetet för 

dem. Frivilliga initiativ som nattvandrare och båtvaktare kan bidra till att en brottsling blir 

upptäckt, vilket i många fall räcker för att förhindra brott. Andra åtgärder som också är 

vanliga bland grannsamverkare kan vara att tömma grannens brevlåda och klippa gräsmattan 

då denne är borta. Detta är alltså inte grundat i ett missnöje eller ett synsätt att polisen inte kan 

fullgöra sina uppgifter utan ett sätt att göra en insats för samhället och därigenom försöka öka 

tryggheten för samtliga inblandade (BRÅ-artikel Väsentliga skillnader mellan 

grannsamverkan och medborgargarden). 
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Drivkraften bakom medborgargarden däremot, är just ett missnöje med att polisen och andra 

delar av rättsväsendet inte har resurser nog för att stävja brottsligheten och därmed inte gör 

det som dessa garden förväntar sig att polisen och rättsväsendet ska göra. Initiativtagare till 

garden tar inte hänsyn till rättssäkerhet och demokrati. Det handlar om en ”frivillig vaktstyrka 

med självpåtagna polisiära uppgifter” (definition medborgargarde enligt 

Nationalencyklopedin), vars syfte är att göra sådant som åligger polisen men som man 

uppfattar att polisen inte klarar av (BRÅ-artikel Väsentliga skillnader mellan grannsamverkan 

och medborgargarden). 

 

Övergripande mål för Grannsamverkan är att tillsammans skapa trygghet i närmiljön och 

sänka brottsligheten. Här följer några riktlinjer som Rikspolisstyrelsen har tagit fram över hur 

en bra grannsamverkan byggs upp: 

 

• Med hjälp av närpolisen och bland annat försäkringsbolagen definieras problemet i 

området och en handlingsplan upprättas. 

• Tillsammans med närpolisen och andra specialister besiktigas området. Man tittar på 

dörrar, lås, larm, belysningar och så vidare och ger tips om förbättringar. Ordentliga 

skydd, ordning och reda avskräcker impulstjuven. 

• Man skaffar sig information om hur man på rätt sätt förebygger och i nödfall ingriper 

mot brott. 

• Man bygger upp interna kontaktnät och organiserar effektiva kontaktvägar till 

polisen, och etablerar framför allt en fungerande dialog med närpolisen. 

• Om behov föreligger gör man särskilda insatser under sommaren för att förebygga 

vissa brottstyper. 

• Hjälp till barn, ungdomar och äldre är andra exempel på specialinsatser. 

• Man skyltar ordentligt om Grannsamverkan vid vägar, infarter och entrédörrar och så 

vidare. 

• För att Grannsamverkan ska vara effektiv krävs god information regelbundna 

uppföljningsmöten och bra kontakt med bland annat polis och försäkringsbolag. 

Samverkan måste hela tiden hållas ”levande”. 

(BRÅ-artikel Samverkan) 

 

För att sätta igång en Grannsamverkan behöver man alltså vända sig till sin närpolis. Effekten 

av det blir en tryggare och trivsammare miljö att leva i. Efter det material som vi har tittat i 
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har vi inget annat än positiva saker att säga om det, och att vi hoppas att det är något som 

fortsätter spridas över Sverige. Ett samhälle med god Grannsamverkan gör det lite 

besvärligare för brottslingar och hjälper också polisen i den vardagsbrottslighet som ska 

bekämpas. 

 

 

4.3 

Skiljer sig polisens förstahandsåtgärder myndigheter emellan vid 

bostadsinbrott? 

 

Skövde 

När patrullen kommer till plats tar de kontakt med målsägande och pratar med honom/henne 

om vad som har hänt. Vid sådana här brott känner de utsatta sig ofta kränkta och då är det 

viktigt att ta sig tid med dem. Patrullen brukar dela upp sig så att den ena polisen pratar med 

målsägande och den andra säkrar spår, om sådant finns. Även om inga spår finns att säkra är 

det bra för den drabbade att poliserna på plats verkligen tar sig tid att i alla fall försöka hitta 

några spår. Den polis som pratar med målsägande tar upp en anmälan och försöker ta reda på 

så mycket som möjligt om det som har hänt och vad som är borta etc. Upplysningar lämnas 

också om brottsofferjouren och hjälp från andra stödorganisationer. Det finns speciella foldrar 

som polisen kan skicka med i målsägandekopian av anmälan som skrivs senare på 

polisstationen, efter det att den har tagits upp på plats. Patrullen kan ibland tipsa om larm och 

dylikt, men det är inte så vanligt eftersom de tycker att de inte är några experter på området 

(Ahlgren, Polisen Skövde). 

 

Gävle 

Finns målsägande på plats börjar patrullen med att ta upp en anmälan. De ställer frågor såsom 

vart tjuven tog sig in, vad de har blivit av med, när någon senast var hemma. Patrullen kan på 

så sätt försöka fastställa mellan vilka tidpunkter brottet begåtts. Om målsägande inte direkt 

vet vad som tagits så lämnas en blankett där de kan fylla i vad som stulits. Den får 

målsägande senare lämna till polisen. När det finns spår att säkra så görs även det. I vissa fall 

när det inte finns några spår att säkra kan en brottsplatsundersökning göras ändå. 

Detta för att lugna målsägande som kan känna en olustighetskänsla av att någon varit i deras 

hem. Patrullen ger också tips hur man bäst kan förhindra nya inbrott. Tipsens innehåll varierar 
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från fall till fall. Även om målsägande behöver kontakt med någon organisation så kan 

patrullen hjälpa till med det (Emilsson, Polisen Gävle).  

 
 

4.4 
Resultatsammanfattning 

För att öka den fysiska säkerheten på sin bostad och på så sätt försvåra för tjuven är en av 

nycklarna till att bo tryggt. En sak som är vanligt är att ha en nyckel till bostaden gömd 

utanför huset och det gör saker och ting mycket enklare för tjuven så därför bör detta 

undvikas. Förstärkning eller installering av en bra entrédörrar och fönsterdörrar bidrar till att 

tjuven får det svårare att ta sig in och han kanske då får välja ett fönster. Om du väljer att 

installera fönsterlås räcker det inte med att tjuven slår ett litet hål i fönstret och öppnar utan 

får då slå ett större hål för att ta sig in. Detta kan hindra honom från att fortsätta då det för mer 

väsen och upptäcktsrisken ökar. Vid nybyggnation bör det undvikas att bygga ihop hus och 

garage, det underlättar för tjuven då han kan arbeta ostört för att ta sig in i huset från garaget 

där det också ofta kan finnas mer verktyg som han kan bruka för att ta sig in. Finns värdesaker 

i huset bör de förvaras i ett inbrottsskyddat, brandklassat kassaskåp. Finns värdesaker med 

högre värde ska de helst förvaras i bankfack. 

 

Grannsamverkan är något som kan vara nyttigt för alla. Men det krävs ofta initiativ från 

privatpersoner som tar kontakt med polisen och därigenom startas en verksamhet upp. För att 

en Grannsamverkan ska bli lyckad förutsätter det att samtliga inblandade tar ansvar och ställer 

upp på några enkla krav. Inventarie ska föras på värdesaker och de ska förvaras säkert, 

kontaktman ska utses och meddelas om man ska resa bort.  

 

Mycket enkla medel kan göra att tillfällestjuven och även mer organiserade tjuvar håller sig 

borta, det kan vara allt från att grannen parkerar sin bil på tomten om du är bortrest eller att 

grannen hänger upp sin tvätt på din torkvinda. Det är alltid bättre att undanröja förutsättningar 

för brott än att låta polis ingripa när brottet redan är ett faktum. Något som är viktigt med 

Grannsamverkan är att ett internt kontaktnät byggs upp och att det finns en fungerande dialog 

med närpolisen.  
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Som sammanfattning av resultatet vi har fått fram angående polisens förstahandsåtgärder på 

plats vid bostadsinbrott kan vi se att det inte är någon större skillnad mellan myndigheter. Det 

som kan skilja är brottet och hur det är utfört samt vilka förutsättningar patrullen har för att 

säkra spår efter gärningsmannen. Det viktiga här är att patrullen tar sig tid och inte stressar sig 

igenom arbetet för att sedan åka vidare. Personer som utsatts känner sig ofta illa till mods och 

behöver stöd av polisen och kan på så sätt börja bearbeta sina känslor. Av resultatet ser vi att 

anmälan tas upp, spårsäkring görs, samtal med målsägande görs samt att information av 

brottsofferstödjande verksamheter lämnas. 
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5. DISKUSSION 
När vi ska försöka skapa trygghet genom att vidta åtgärder som att säkra upp hemmet med 

bättre dörrar och fönster och så vidare måste vi relatera dessa till våra teorier. För att ta ett 

exempel – rutinaktivitetsteorin: motiverad gärningsman, attraktivt objekt och bristande 

kontroll. När någon åker iväg och lämnar hemmet för att ta semester en vecka kan det ju 

kallas bristande kontroll, vilket i sin tur ökar gärningsmannens motivering och risken att 

utsättas för inbrott. 

 

Har också huset rent fysiskt dålig säkerhet bidrar givetvis även det till att höja motivationen. 

Den här teorin går ut på att om det går att utesluta en av dessa tre element så kommer aldrig 

brottet till sin fullbordan. Vilket betyder att om semesterfiraren kan installera små saker som 

timer på sina lampor, sin stereo och TV samt att låta grannens barn leka i trädgården under 

tiden han är borta minskar alltså risken. Har han då även bra säkerhet i dörrar, fönster och 

garageportar hjälper det ytterligare att minska motivationen hos tjuven. 

 

Om vi ska ta självkontrollteorin så bygger den på att det är tillfället som gör tjuven och då 

handlar det om att minska friktionerna runt bostaden. Med detta vill menas att den boende bör 

vara mån om sitt eget hem och göra vad som krävs, klippa häcken och på så sätt ökar insynen, 

förstärka husets fysiska status men även kanske se till grannens hus emellanåt när ingen är 

hemma där. Det är möjligt att tillfällesbrottslingen då avstår från att göra inbrott på grund av 

att tillfället inte skapar någon frestelse hos honom. 

 

Materialet som vi har arbetat med om grannsamverkan har varit bra och vi har lärt oss mycket 

om hur ett uppstartande av en sådan verksamhet går till. Det är intressant med läsning som 

denna om hur privatpersoner med stort engagemang tar på sig uppgifter som kan lyfta 

trygghetskänslan hos samtliga i ett bostadsområde. Men det svåra med ett arbete som detta är 

att det enda vi kan förlita oss på är artiklar och statistik. Dessa kan variera väldigt mellan 

författare och hur frågorna är ställda, samt att statistik är väldigt statisk, det vill säga att vi inte 

har någon bakgrund till där brott begåtts och där brottslingarna valt att inte göra inbrott. Det 

skulle vara väldigt intressant att få läsa mycket fler resultat på de som haft inbrott och som 

beslutat sig för att till exempel installera larm och starta en grannsamverkan i kvarteret. 

Därefter då sammanställa och se hur det verkligen ser ut och vilken effekt det har att vidta 

åtgärder som nämnts. 
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Egna idéer som vi har angående säkerheten kring och i ett hus är en sak som vi har hört talas 

om som verkar fungera effektivt. Det är en rörelsesensor riktad ut mot trädgården vilken är 

kopplad till en stereoanläggning, förslagsvis i vardagsrummet, som sätter igång hundskall om 

någon går in på gården. Det här kräver naturligtvis att husägaren har en CD-skiva inspelad 

med dylikt ljud men med dagens teknik och Internet så ska väl inte det skapa så stora 

svårigheter. 

 

Polisens uppgift är att stödja och hjälpa människor som har blivit offer för ett bostadsinbrott. 

De har en skyldighet att lämna information om handläggningsrutiner, stöd och ekonomisk 

ersättning. När vi har granskat Skövdes- och Gävles polismyndighet om hur deras poliser 

hanterar situationer som dessa har vi upptäckt att ingen större skillnad finns, om någon alls. 

Det här beror också på vem som kommer på plats för även poliser är givetvis olika som 

personer och gör saker på sitt egna sätt. Men de skyldigheter som åligger polismannen är 

samma i båda städerna, som att upprätta anmälan, göra beslag om sådana finns och lämna 

diverse information. 
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