
Tillfället gör tjuven…
Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver 
vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, 
vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du 
i värsta fall ändå drabbas av ett inbrott.

Du kan vara smartare än tjuven! 
Här kommer flera tips och råd om vad du kan göra för att 
skydda dig mot lägenhetsinbrott.



Lura tjuven!
Tjuven är ute efter enkla och snabba pengar. Tjuven tar därför 
i första hand saker som är lätta att ta med sig och sälja, till 
exempel pengar och smycken. 

Pengar 
Du bör inte förvara stora summor med 
pengar i din lägenhet. Dina pengar 
är alltid säkrare på banken! Använd 
bankomat och betalkort istället för 
att ta ut stora summor pengar. Tjuven vet var den ska leta. 
Oavsett hur mycket pengar du blir av med så får du aldrig ut 
mer än högst 4000 kr på hemförsäkringen. 

Smycken
Förvara inte heller värdefulla 
smycken hemma. Ett bankfack är 
det säkraste förvaringsstället. Om 
du ändå vill ha smycken hemma, 
skaffa då gärna ett värdeskåp. Rätt 
sorts skåp och rätt monterat ger 
ett gott skydd. Vänd dig till en 
firma som säljer godkända skåp och låt dem montera in det 
på rätt sätt. Om du bor i en hyreslägenhet bör du kontakta din 
hyresvärd först för att kontrollera vad som gäller där du bor.

Fotografera gärna dina smycken och andra värdefulla föremål 
och förvara bilderna på ett säkert ställe. Väg gärna smyckena så 
är de lättare att värdera om de skulle bli stulna eller komma bort. 
Om du har kvitton på det du köpt så bör du också förvara dem på 
ett säkert ställe. Skriv ner allt du vet om dina smycken och föremål 
det är mycket viktigt om du drabbas av inbrott eller på annat sätt 
blir av med dem. 



Försäkring
Det är väldigt viktigt att ha en hemförsäkring. Skulle du drabbas 
av inbrott och saknar hemförsäkring så måste du själv stå för 
kostnaderna. Kontakta därför några försäkringsbolag och fråga 
om deras hemförsäkringar, vad de kostar och vad man kan få 
hjälp med. Jämför och välj det alternativ som passar dig bäst. 

Grannsamverkan
Det allra bästa sättet att undvika inbrott är att ha en bra kontakt 
med grannarna till exempel genom så kallad Grannsamverkan. 
Grannsamverkan betyder att grannarna tillsammans hjälps åt 
att hålla koll på varandras lägenheter och i huset som ni bor. 
Det innebär till exempel att du talar om för grannarna att du 
åker bort så att de kan hålla uppsikt. Grannsamverkan kostar 
ingenting. Om man är intresserad kan man få hjälp att starta 
Grannsamverkan av din närpolis.



Dörrar och lås
Inga tekniska lösningar hjälper om man 
inte har dörren ordentligt låst. Finns det 
flera lås på dörren, lås alla. Även om du 
bara ska vara borta en liten stund! Lämna 
inte heller reservnycklar framme. Det 
gäller även nycklarna till bilen. 

Skaffa gärna en godkänd säkerhetsdörr av 
lägst klass III eller en gallergrind. En sådan 
dörr eller grind - rätt monterad - ger ett bra 
skydd. En säkerhetsdörr kan man oftast få 
som tillval till en låg månadskostnad om 
man bor i hyreslägenhet. 

Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening och hör 
efter vad det är som gäller där du bor.

Glöm inte att porten in till trapphuset också ska vara låst. Ställ 
inte upp den eller släpp in okända personer i trapphuset. Då 
gör du det enkelt för tjuvar att göra inbrott hos dig eller dina 
grannar.



Fönsterlås 

Om du bor på markplan eller på en loftgång är det bra att 
också ha lås på fönster, altan- eller balkongdörr. Låsen gör 
det svårare för tjuven att komma in genom fönstret. Bor du 
i hyreslägenhet kontakta din hyresvärd och hör efter om 
fönster-, balkong- eller altandörrlås kan erbjudas som tillval 
där du bor.

Bor du i en bostadsrättsförening är det oftast du själv som 
måste ordna ett lås. Hör efter med bostadsrättsföreningen om 
man rekommenderar något särskilt lås och någon firma som 
kan hjälpa dig.



Ring polisen!

För att kunna gripa tjuvar, förhindra och lösa brott behöver 
polisen din hjälp. Misstänker, hör eller ser du ett pågående 
inbrott ring alltid:
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Du kan alltid vara anonym



Om du drabbats av inbrott 

Om du eller någon annan drabbats av 
inbrott är det några saker som är viktigt 
att tänka på:

Ring alltid polisen 1. 
Rör ingenting! Polisen kommer att 2. 
göra en undersökning i lägenheten 
och letar då efter spår efter tjuvarna.
Om spåren som polisen hittar inte leder till någon direkt 3. 
misstänkt kan det hända att utredningen läggs ner.          
Det betyder inte att polisen ”inte bryr sig” eller struntar 
i utredningen. Det betyder att den är ”vilande” tills mer 
information dyker upp som gör att man kan arbeta vidare 
med fallet. 

Brottsofferstöd
Att drabbas av inbrott är ofta mycket jobbigt. Både barn och 
vuxna kan må dåligt efteråt. Behöver du någon att prata med, 
stöd eller hjälp så rekommenderar vi att du tar kontakt med 
Brottsofferjouren (BOJ), Stödcentrum för unga brottsoffer 
eller liknande organisationer där du bor. Man kan få hjälp på 
flera olika språk. 



www.polisen.se
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