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BRÅ presenterade nyligen den preliminära brottstatistiken för 2016  

Vi har tittat lite närmare på de så kallade vardagsbrotten. De flesta av dessa ligger ungefär på 

samma nivå som 2015. Ett undantag är bedrägeribrotten som ökade med 10% till lite över 200 

000 anmälda brott. Det vanligaste bedrägeriet är att någon köper varor genom att använda 

stulna kortuppgifter. 

 

De anmälda villainbrotten minskade med 6 % medan lägenhetsinbrotten ligger på samma nivå 

som 2015. För 10 år sedan (2007) så låg bostadsinbrotten på en betydligt lägre nivå än de 

gjorde 2016. Jämför vi dessa två år så är skillnaden hela 30%.  

 

Idag får vi räkna med att ca 243 hem i snitt drabbas av inbrott – varje dag. Vi vet också, från 

tidigare undersökningar, att den absolut vanligaste inbrottsvägen in i bostaden är via fönster 

eller balkong-/altandörr, i alla fall om du bor i villa, radhus eller lägenhet i markplan. 

 

Vad kan man då göra för att minska risken för inbrott i hemmet?  

- Se till att Grannsamverkan är aktiv i området 

- Skaffa lås till fönster och balkong-/altandörrarna 

- Förvara dina värdesaker så de blir svårare att stjäla  

Fler goda råd som skyddar bostaden >>  

  

Filmer som ger 

brottsförebyggande tips för din 

bostad  

Genom kunskap om vilka förebyggande 

åtgärder du kan vidta för din bostad kan du 

också välja rätt åtgärder att börja med. Våra 

filmer om förebyggande åtgärder är 

anpassade för om du bor i villa/radhus eller 

flerfamiljshus.  

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18426242&uid=1056440557&&&http%3A%2F%2Fsamverkanmotbrott.se%2F%3Futm_campaign%3D2017-1%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DGrannsamverkan%20nyhetsbrev
http://www.anpdm.com/taf/18426242/42455A4B7747425C44784242514A71
http://www.anpdm.com/ol/18426242/42455A4B7747425C44784242514A71
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18426242&uid=1056440557&&&http%3A%2F%2Fsamverkanmotbrott.se%2Fbrottsforebyggande-tips-i-vardagen%2F%3Futm_campaign%3D2017-1%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DGrannsamverkan%20nyhetsbrev


Se filmerna här >>  
 

  

Information om Grannsamverkan 

nu på flera språk  

Brottsförebyggande dialoger mellan boende, 

polis, kommun och andra aktörer såsom 

bostadsbolag bidrar till att skapa en tryggare 

boendemiljö. För att dialogen ska fungera 

behöver alla förstå vad som sägs. BRÅ har 

tagit fram information om Grannsamverkan 

på 16 språk för att underlätta för de som 

arbetar lokalt med brottsförebyggande arbete.  

Läs mer här >>  

 

 

 

Medborgarlöften lovar mer Grannsamverkan  

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever 

som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera 

och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer för att förebygga brott och 

öka tryggheten. Roger Karlsson och Anders Telsing på Polisen Utvecklings Centrum Syd 

ansvarar för samordning och utveckling av medborgarlöfte. 

 

- Det är glädjande att se vilket intensivt arbete som gjorts i landet och det nu finns 

medborgarlöfte i så gott alla kommuner, säger Roger Karlsson.  

 

Flera löften lovar att starta upp eller utveckla Grannsamverkan i kommunen. Det är ett bra 

exempel på hur medborgare tillsammans med lokala aktörer involveras i det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

 

De sista Medborgarlöftena i landet förväntas vara klara under första kvartalet 2017. 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18426242&uid=1056440557&&&http%3A%2F%2Fsamverkanmotbrott.se%2Finformationsfilmer-new%2F%3Futm_campaign%3D2017-1%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DGrannsamverkan%20nyhetsbrev
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18426242&uid=1056440557&&&http%3A%2F%2Fwww.bra.se%2Fbra%2Fforebygga-brott%2Finformation-pa-olika-sprak.html%3Futm_campaign%3D2017-1%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DGrannsamverkan%20nyhetsbrev


 

Smarta hem kan innebära en säkerhetsrisk  

Smarta hem kan innebära en säkerhetsrisk  

Smarta-hem prylar som gör vår vardag lite mer lätthanterlig är det väl ingen som säger nej till. 

Men det ställer också krav på att användaren vet hur de ska hanteras.Det du kopplar upp mot 

internet riskerar att bli hackat och kan användas av kriminella mot dig eller vid olika 

överbelastningsattacker.  

 

Tänk därför på att:  

- Alltid byta ut det standard-lösenord som finns på enheten 

- Använda olika lösenord till olika tjänster/prylar  

- Lösenorden helst ska ha stora och små bokstäver blandat med siffror och specialtecken  

- Använda 2-faktor inloggning (2FA) som allt fler digitala tjänster erbjuder  

Du kan läsa mer om hur du göra ditt digitala liv lite säkrare här >>  

  

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18426242&uid=1056440557&&&https%3A%2F%2Fstoldskyddsforeningen.se%2Fprivat%2Fsakerhetsradgivning-for-privatpersoner%2Fsurfa-sakert%2F%3Fsection%3DL%C3%B6senord%26utm_campaign%3D2017-1%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DGrannsamverkan%20nyhetsbrev


 

 

 

Grannsamverkan på Facebook  

På vår Facebooksida så delar vi aktuella 

händelser, nyheter och rådgivningstips.  

Följ oss här >>  

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18426242&uid=1056440557&&&https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsamverkanmotbrottofficiell%2F%3Futm_campaign%3D2017-1%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DGrannsamverkan%20nyhetsbrev
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18426242&uid=1056440557&&&https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsamverkanmotbrottofficiell%2F%3Futm_campaign%3D2017-1%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DGrannsamverkan%20nyhetsbrev

