
Trygg i bostaden



Varje år begås tiotusentals 
bostadsinbrott i Sverige
Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. 
Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av 
inbrott och ger tips på hur du skyddar din bostad mot inbrott och 
brand, så att din bostad blir tryggare och säkrare.

Många tror att de flesta inbrott sker på natten eller under 
semestern. Faktum är att flertalet sker på dagen, när de boende 
är på jobbet eller i skolan. Det mörka vinterhalvåret när tjuven 
lättare kan se om någon är hemma, har blivit den mest frekventa 
inbrottsperioden. Enkla grepp som att ha belysningen tänd och 
radion påslagen, kan vara räddningen. 

Tid är en bristvara för tjuven. Säkerhetsprodukter och beprövade 
helhetskoncept kan förlänga inbrottstiden väsentligt. Var noga 
med att ha beprövade och intygade produkter från kända 
leverantörer som är rätt installerade.



Grannsamverkan
Det bästa sättet att undvika inbrott är att ha bra kontakt med 
grannar, helst genom organiserad Grannsamverkan. Det utgör 
basen i det brottsförebyggande arbetet i ett bostadsområde. 
Bättre lås och larm kommer först i andra och tredje hand. 

Brottförebyggande rådet, Brå, har kommit fram till att 
brottsligheten i ett område kan minskas med 26 % genom 
Grannsamverkan. 



Även förövarna själva vittnar om att just grannsamverkare är 
det största problemet för dem. När du exempelvis är bortrest 
kan grannarna hjälpa till att vakta och få det att se ut som om 
du är hemma. Okända människor i bostadsområdet iakttas eller 
konfronteras direkt. Är de ute i oärliga syften känner de sig 
obekväma och identifierade.
 
Kontakta polisen om du vill veta mer om  
Grannsamverkan.



Lura tjuven
Tjuven tar helst lätta saker som kontanter, 
smycken och lättare elektronik för att det 
ska gå snabbt och smidigt. 

Pengar
Förvara inte stora summor hemma, de 
är säkrare på banken. Tjuven vet var den 
ska leta och försäkringen ersätter endast 
”mindre” belopp. 

Smycken
Ett bankfack är säkrast för de smycken 
som inte används så ofta. I hemmet kan 
värdeföremål förvaras i ett värdeskåp. Även 
tunga värdeskåp ska skruvas fast ordentligt 
i vägg eller golv. Välj godkända skåp från 
auktoriserade företag. 

Fotografera och dokumentera värdefulla 
föremål och förvara bilder samt kvitton på 
ett inbrotts- och brandsäkert sätt.



Säkerhet i villa
Entrédörr i villa
•	 Entrédörren	ska	vara	stabil,	ha	god	

funktion och vara rätt monterad. Är 
dörren	av	äldre	typ	kan	det	vara	idé	att	
byta hela dörren. 

•	 Entrédörren	ska	ha	godkänd	låsenhet.	
Där ingår själva låshuset, men också 
slutbleck och förstärkningsbehör. Låset 
ska inte kunna öppnas från insidan 
med vred när du själv inte är hemma. 
Det är även viktigt att det går lätt att ta 
sig ut i händelse av till exempel brand.

•	 Bakkantssäkring	bör	finnas	på	alla	
utåtgående dörrar för att förhindra 
uppbrytning.

•	 För	pardörrar	krävs	att	den	
inaktiva dörren förankras med 
hävarmskantregel eller spanjolett. 
Låset ska ha hakregel.



 Fönster - fönsterdörrar i villa
•	 Fönster	och	fönsterdörrar	ska	ha	

en stabil konstruktion och vara rätt 
monterade. 

•	 En	bra	låsanordning	för	fönster	och	
fönsterdörrar är säkerhetsspanjolett 
med hakregel och låsbart handtag.

•	 Brytskydd	av	typen	C-profil	eller	
Securstrip är en bra komplettering för 
att försvåra en uppbrytning.

•	 Bakkantssäkring	bör	finnas	på	alla	
utåtgående dörrar för att förhindra 
uppbrytning.

•	 På	äldre	fönsterdörrar	bör	en	stålplåt	
monteras i den täckta nederdelen av 
dörren för att försvåra ett angrepp.

•	 Vid	uppgradering	av	äldre	fönster	
kan ett godkänt, utanpåliggande 
fönsterlås vara ett alternativ.

•	 Sätt	lås	och/eller	galler	för	
källarfönstren.



Garage
•	 Garageportar	ska	vara	inbrottsskyddade.

•	 Lås	med	godkända	lås	som	är	anpassade	för	portens	
konstruktion.

•	 Om	det	finns	en	dörr	från	garaget	in	i	bostaden	ska	den	
betraktas	som	en	entrédörr.	



Säkerhet i lägenhet
Entrédörr i lägenhet 
•	 Entrédörren	ska	vara	stabil	och	

rätt monterad. Skaffa gärna en 
godkänd säkerhetsdörr, lägst klass 
tre. Gallergrind kan vara ett bra 
alternativ. 

•	 Entrédörren	ska	ha	godkänd	låsenhet.	
Där ingår själva låshuset, men också 
slutbleck och förstärkningsbehör. Låset 
ska inte kunna öppnas från insidan 
med vred när du själv inte är hemma. 
Det är även viktigt att det går lätt att ta 
sig ut i händelse av till exempel brand.

•	 Bakkantssäkring	bör	finnas	på	alla	
utåtgående dörrar för att förhindra 
uppbrytning.

•	 För	pardörrar	krävs	att	den	inaktiva	
dörren förankras med hävarmskant-
regel eller spanjolett. 



•	 Lås	i	pardörr	ska	ha	hakregel.

•	 Prata	med	fastighetsägaren	om	du	har	
en	äldre	entrédörr	och	vill	byta	till	en	
säkerhetsdörr.

Fönster-fönsterdörrar i lägenhet på 
markplan
•	 Fönster	och	fönsterdörrar	ska	ha	

en stabil konstruktion och vara rätt 
monterade. 

•	 En	bra	låsanordning	för	fönster	och	
fönsterdörrar är säkerhetsspanjolett 
med hakregel och låsbart handtag.

•	 Brytskydd	av	typen	C-profil	eller	
Securstrip är en bra komplettering för 
att försvåra en uppbrytning.

•	 Bakkantssäkring	bör	finnas	på	alla	
utåtgående dörrar för att förhindra 
uppbrytning.

•	 På	äldre	fönsterdörrar	bör	en	stålplåt	
monteras i den täckta nederdelen av 
dörren för att försvåra ett angrepp.



•	 Vid	uppgradering	av	äldre	fönster	
kan ett godkänt, utanpåliggande 
fönsterlås vara ett alternativ.

•	 Sätt	lås	och/eller	galler	för	
källarfönstren.

Garage
•	 Garage	i	flerfamiljshus	bör	

planeras i mindre enheter. 

•	 Gallerburar	minskar	stöld	och	
skadegörelse. 

•	 Kontroll	av	in	och	utpassering	
bör ske med nyckelsystem 
eller elektroniskt passersystem.

•	 Garageportar	ska	vara	
inbrotts skyddade.

Källare/vind
•	 Förråd	bör	helst	placeras	i	bostaden	

eller i dess närhet. 



Alla säkerhetsprodukter kräver professionell installation.

•	 Påverka	fastighetsägaren	så	att	dörrar	
och lås in till utrymmen där förråden 
finns har högt inbrottsskydd.

•	 Förvara	inga	stöldbegärliga	föremål	i	
källare eller vindsförråd.

•	 Dörrar	till	gemensamma	utrymmen	
böra vara i stål och ha godkänd 
låsanordning.

Inbrottslarm
•	 Ett	larm	gör	det	inte	svårare	att	bryta	

sig in i din bostad.

•	 Anslut	även	brandvarnarna	till	
inbrottslarmet.

•	 Larmet	måste	vara	kopplat	till	
effektiva åtgärder.

•	 Kontakta	en	certifierad	anläggarfirma	
för inbrottslarm innan du bestämmer 
dig.



Bostadens brandskydd
Skydda ditt hem. Din kunskap är bostadens viktigaste brandskydd. 
Men brandskyddet kan förstärkas med tekniska hjälpmedel.

I bostaden, lägenhet eller villa, ska det finnas minst en 
brandvarnare per 60 kvadratmeter och på samtliga 
våningsplan. Helst ska de vara nätanslutna.
 
För att hålla en rimlig skyddsnivå rekommenderas 
utöver brandvarnare en 6 kg pulversläckare med 
lägsta	effektivitetsklass	43A	233BC,	en	
brandfilt med minsta storlek 120x180 cm 
samt en automatisk övervakning av 
köksspisen med en spisvakt.

Försäkring
Det är viktigt att ha en gällande hemförsäkring. 
Drabbas du av stöld eller en brand och saknar försäkring får du stå 
för	kostnaden	själv.	Kontakta	ett	lämpligt	försäkringsbolag	för	att	
teckna en hemförsäkring.





Om olyckan är framme

Rädda – Varna – Larma – Släck

Om det börjar brinna

•	 Rädda	först	dem	som	är	i	livsfara.

•	 Varna	därefter	övriga	som	hotas	av	branden.

•	 Larma	Räddningstjänsten.

•	 Släck	branden	om	du	bedömer	att	du	klara	det.

Om du inte lyckas släcka branden är det viktigt att du stänger 
dörren till rummet där det brinner. Gå inte ut i ett rökfyllt 
trapphus.



Kontakta	Polisen
Ring	SOS	Alarm	–	112	

 i nödsituation och vid pågående brott

Ring	Polisen	–	114	14
När du vill göra en brottsanmälan, tipsa eller har frågor

Anmäl	via	internet,	www.polisen.se
där kan du även läsa mer om inbrottsförebyggande åtgärder


