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Stöld och inbrott
Minska risken för stöld och inbrott.



 » Larma: Se till att byggnaden larmas så fort 
den sista personen lämnat byggnaden. Det 
är inte ovanligt med inbrottslarm som akti-
veras automatiskt vid en viss tidpunkt vilket 
kan lämna en verksamhet utan larm i flera 
timmar. Många inbrott sker under just den 
perioden.

 » Grundläggande skydd: Se till att det finns 
ett bra grundläggande skydd. Det inkluderar; 
inbrottslarm, rutiner för låsning, stöldskydds- 
märkning och säker förvaring av stöldbe-
gärlig utrustning.

 » Fönsterlås: Fönster, framförallt i markplan, 
bör vara försedda med fönsterlås så länge 
de inte utgör utrymningsväg vid brand. 

 » Rörelsevakter: Rörelsevakter ska finnas i 
tillräcklig omfattning. Det ska inte gå att ta 
sig fram till stöldbegärlig utrustning utan 
att inbrottslarmet aktiveras. Förutsätt att 
tjuvarna känner till placering av den befintli-
ga inbrottsdetektionen. Alla eventuella ”hål” 
ska därför inventeras och fyllas igen.

 » Larm i olika zoner: Zonindelning av in-
brottslarm ger mer flexibilitet då till exempel 
lokalvårdare kan larma av de sektioner som 
städas.

 » Rapportera avvikelser: Inställelsetid för 
vaktbolag bör understiga 20 minuter. Av- 
vikelser på avtalad tid ska uppmärksammas, 
noteras och rapporteras till vaktbolaget.

Risken för inbrott och sannolikheten för inbrotts-
försök ökar om stöldbegärlig egendom är synlig 
utifrån, eller om det är allmänt känt att den finns 
i fastigheten. Inom skolor gäller det till exempel 
datorer och läsplattor, inom vårdverksamhet stjäls 
ofta mediciner eller boendes ägodelar. Annan typ av 
stöldbegärlig egendom kan vara handverktyg, fordon, 
portabel elektronik och kontanter.

Det är inte ovanligt att kostnaden för skadan som ett 
inbrottsförsök medför på en byggnad, till exempel i 
form av uppbrutna dörrar eller sönderslagna fönster, 
överstiger värdet på stöldgodset. Det är inte heller 
ovanligt att bränder anläggs av inbrottstjuven för att 
dölja spår, vilket kan leda till höga kostnader. 

Hur bör vi tänka?
Grovt sett finns det två typer av inbrott eller stöld. 
Det spontana och det planerade inbrottet eller 
stölden. I det första fallet är det ofta ”tillfället som 
gör tjuven”, det vill säga inbrottet eller stölden kan 

ske med liten ansträngning som till exempel en 
obevakad laptop innanför ett öppet fönster. Förvara 
därför stöldbegärlig egendom på ett säkert sätt och 
se till att den ej är synligt genom ett fönster. Det bör 
finnas säkerhetsskåp där personal har som rutin att 
låsa in datorer och liknande som inte tas med hem 
vid dagens slut.

Tiden det tar att komma åt den stöldbegärliga 
utrustningen bör överstiga tiden det tar för väktare 
att komma till platsen. Tänk också på att sannolik-
heten för ytterligare inbrott ökar kraftigt efter att 
en verksamhet nyligen drabbats av inbrott, eftersom 
förövare är väl medvetna om att det efter en tid finns 
ny utrustning på plats.
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