
Hög tid att ta brott 
mot företag på allvar!



Brott mot företag i 
Värmlands län kostar 
nästan 2 miljarder 
kronor varje år
Fyra av tio företag drabbas 
av brott varje år

EN RAPPORT FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV

APRIL 2022



(En drabbad företagares vittnesmål)
(Highlights från intervju med företagare i Värmland som utsatts för brott men inte polisanmält)



• Stölder, inbrott och skadegörelse är de vanligaste brotten

• Hälften av företagen har inte polisanmält alls och bara vart 
fjärde företag anmäler alla brott – de tror inte att det hjälper

• Endast var åttonde är mycket eller ganska nöjd med polisens 
brottsutredningar

• Två av tre tror att brottsligheten mot företag kommer att öka, 
bara två av hundra tror att den kommer att minska

Mer än vartannat företag i Sverige 
drabbas av brott varje år



Brott mot företag i Sverige kostar 
över 100 miljarder kr – varje år!
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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



Brottslighet mot företag i Värmlands 
län kostar nära 2 mdr kronor/år

Det motsvarar ca 300.000 kr 
per företag – varje år
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Fyra av tio företag i Värmlands län har drabbats 
av minst ett brott under året
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Förekomsten av olika typer av brott
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Så påverkar brotten företagen i Värmlands län

36% har det senaste året investerat
för att förebygga brott (lås, larm etc)

2% har övervägt att lägga ner hela
eller delar av verksamheten = 170 företag
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• Mer än hundrafemtio tusen företag utsätts för brott varje år
– det kostar företagen drygt hundra miljarder kronor årligen

• Men hälften av brotten anmäls inte – företagen litar inte på att polisen gör 
sitt jobb. Bara ett av åtta företag är nöjda med polisens insatser.

• Vi kräver nu bland annat:
• Polisen måste redovisa de resurser som ägnas brott mot företag
• Skapa en ny funktion inom Polisen för att bekämpa brott mot företag
• Publicera tydlig statistik över brott mot företag
• Ge Brå ett nytt uppdrag: kartläggning som fångar upp mörkertalen!
• Utred hur påföljder av brott mot företag fungerar i praktiken

Vi är djupt bekymrade – alldeles för litet har 
gjorts de senaste fem åren



I Värmlands län är över 37 000 
människor i arbetsför ålder (20-64 år) 
inte självförsörjande
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På sikt måste vi bryta utanförskapet 
och få fler att försörja sig själva

Fler som kan försörja sig 
själva ger en positiv spiral

fler försörjer sig

färre brott

fler jobb

Ju fler i utanförskap,
desto större brottslighet

ökat utanförskap

fler brott

färre jobb

• Lägre trösklar för att anställa
• Starkare drivkrafter att försörja sig själv
• Bra kunskaper i svenska



Vad kan vi göra mer?
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