
Brottsligheten kostar 
företag i Halland nära 3 
miljarder kronor per år
Fler än hälften av alla företag i länet 
drabbas av brott varje år
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• De direkta kostnaderna för de halländska företagen 
uppgick till 1 miljard kronor för 2021

• 46 procent av företagen har gjort egna investeringar för 
att förebygga brott, till en samlad kostnad av 1,2 
miljarder.

• Intäktsförlusterna till följd av brottslighet uppskattas till 
800 miljoner

Brottsligheten kostar företag i 
Halland 3 miljarder kronor per år.

Källa: Brottslighetens kostnader 2022
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Stölder, inbrott, cyberbrott och 
skadegörelse är de vanligaste brotten mot 
företagen i Halland
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• Fastighetsbranschen är värst drabbad 
men utsattheten ökar i alla branscher.

• 6% av de halländska företagen har valt
att avstå från investeringar det senaste
året.

• 6% har övervägt att lägga ner hela eller
delar av verksamheten (670 ftg I 
Halland).

• 64 % av företagen i länet tror att 
brottsligheten kommer att öka. 2 % tror 
att den kommer minska.

Källa: Brottslighetens kostnader 2022

Nationella siffror.
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• Företagens anmälningsbenägenhet är lägre 
än allmänhetens

• Drygt hälften av företagen har inte anmält 
de brott de drabbats av.

• Bara drygt var fjärde anmäler alltid brott 

• 35 % av företagen anmäler inte för att de 
tycker att brottet inte var tillräckligt 
allvarligt, Att drabbas av brott har således 
blivit en del av företagens vardag.

• Endast 12 % av företagen är nöjda med 
polisens insatser 

Mörkertalet är stort 

Källa: Brottslighetens kostnader 2022
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• Direkta kostnader: 42 mdr kr

• Investeringar för att förebygga brott: 29,5 mdr kr

• Intäktsförluster: 18 mdr kr

• Plus övriga indirekta kostnader: minst 10 mdr kr

Sett till hela Sverige kostar brottsligheten över
100 miljarder kr – varje år!




