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Att arbeta preventivt mot brott
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Vad är ett brott?

• För att kunna förebygga ett brott behöver vi förstå brottets 
beståndsdelar. Dessa måste sammanfalla för att ett brott ska 
kunna ske. Målet är därför att det aldrig ska ske. De tre 
faktorerna ska helst inte infalla samtidigt.

– Motiverad gärningsperson (den som begår brottet).

– Lämpligt objekt (den eller det som utsätts).

– Avsaknad av kapabel väktare (någon eller något som kan förhindra 
att brottet sker).

• Lyckas vi slå bort minst en av faktorerna, kommer brottet inte 
ske.
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Fakturabedrägerier

• Ett bedrägeri är ett brott där en ekonomisk skada uppstår 
genom ett vilseledande.

• Bedragarnas arbetssätt.
– Trovärdighet.

– Utger sig för att ha rätten på sin sida, t.ex. genom att kräva betalt 
eller luras på annat sätt, inte sällan via falskt mail eller meddelande.

• Det är viktigt med kunskap, en mental beredskap och rutiner 
för att upptäcka försöken till bedrägeri.

• Utgå från att det alltid finns bedragare som lever på att luras 
och att de är väldigt duktiga på det de gör.
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Broken Windows

• Forskarna Wilson och Kelling 1982.

• En trasig ruta på en byggnad kan leda till fler trasiga rutor. 

• Till slut kan det leda till inbrott, att brand anläggs eller att det 
blir ett tillhåll som skapar otrygghet och genererar brott.

• Skräp på gatan leder till mer skräp och till slut slängs ännu 
mer skräp på platsen. Det blir en skräphög. 

• Att hålla helt och rent skapar trygghet och förebygger brott. 
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Trygghetsvandring för företag

• En kombination av konceptet Grannsamverkan (veta när 
grannar är bortresta, förvara värdesaker med omtanke och 
reagera när något är fel) och Trygghetsvandring (identifiera 
risker som leder till att platsen ses som ett lämpligt objekt).

• Polisen deltar gärna. Hör av dig om du är intresserad. 

• Att titta med nya ögon, inte minst gärningspersonens ögon.

• Målet och syftet är att göra möjlig gärningsperson omotiverad 
att begå brott, eftersom platsen anses olämplig.
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Att tänka brottsförebyggande

• Använd brottstriangeln och försök göra så att de tre delarna 
aldrig sammanfaller.

• Lägg upp en plan för att förebygga brott. Polisen använder 
modellen SARA.

– Scanning (gör en inventering av riskerna och problemen du ser).

– Analysis (analysera och dra slutsatser av det du sett).

– Response (gör verkstad och vad du kan för att utifrån analysen 
förebygga brott).

– Assessment (följ fortlöpande upp hur det går och justera vid behov).
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Att anmäla brott

• För att vi ska få en bild av hur problemen ser ut, kunna 
prioritera våra resurser och även ha en möjlighet att klara upp 
brotten behöver de anmälas.

• Kommuner och platser med få anmälda brott prioriteras inte 
av polisen. Vi prioriterar kända problem. 

• Det är enklare och går snabbare än vad många tror.

• De vanligaste brotten kan anmälas på sidan 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

• Hitta en rutin alla är överens om och bestäm att brott ska 
anmälas. Det gynnar alla förutom brottslingarna.
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Polisen är skyldig att ta upp en anmälan

• En polisman kan aldrig vägra ta upp en anmälan, utan ska till 
och med på eget bevåg skriva en anmälan när den fått 
anledning anta brott som hör under allmänt åtal (vilket är de 
allra flesta brotten).

• Om det uppstår problem vid anmälningsupptagningen vill vi 
veta det. Be om namn, notera tidpunkten du ringde eller andra 
omständigheter som kommer fram vid försöket att anmäla ett 
brott. 
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Välkommen att höra av dig!

• Jag kan förmedla kontakten till Dalarnas övriga 
kommunpoliser.

• Det finns kommunpoliser i Mora, Malung, Leksand/Rättvik, 
Falun, Borlänge, Ludvika och Avesta. Vi svarar för Dalarnas 
samtliga 15 kommuner.

• erik.gatu@polisen.se är det enklaste sättet att nå mig.

• 010-567 22 82. Lämna meddelande i växeln om jag inte kan 
svara, så ringer jag upp.

• 114 14 när det inte är bråttom. T.ex. en anmälan i efterhand.

• 112 vid pågående händelse eller något som är på gång.


