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INBROTTSSTATISTIK
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TIO TIPS
Så skyddar du dig
mot inbrottstjuven

■ Lås ytterdörren även när du

är hemma.
■ Släpp aldrig in någon okänd
i ditt hem.
■ Tänk som en tjuv – vilken
plats vid din bostad är insynsskyddad och därmed tjuvens
favoritväg in?
■ Förstärk altan- och balkongdörrar – även på ovanvåningen.
■ Ge inte tjuven något gratis
– förvara stegar, verktyg och
trädgårdsredskap fastlåsta eller
inomhus.
■ Förstärk utomhusbelysningen, gärna med rörelsevakt.
■ Ha timer på lampor som tänds
och släcks vid olika tidpunkter.
■ Meddela grannar att du kommer vara bortrest.
■ Undvik att skriva på sociala
medier att du är bortrest.
■ Låt grannen hänga sin tvätt
på din torkställning, slänga sopor i din soptunna och parkera

Utomhusbelysning av olika
slag är ett bra sätt att hålla
tjuven borta.

sin bil på din uppfart när du är
bortrest.
■ Källa: Polisen.

Helsingborgs polischef Sven Holgersson tror att det minskade antalet bostadsinbrott är minst lika mycket allmänhetens som
polisens förtjänst.

Bostadsinbrotten har
halverats – oklart varför
■ I över tio års tid har Helsingborg plå-

gats av bostadsinbrott. Nu har inbrotten
plötsligt halverats – utan att någon vet
varför.
En till två gånger om dagen
begås ett inbrott i en bostad
någonstans i Helsingborg.
Oavsett antalet patrullerande poliser, spaningsinsatser mot inbrottstjuvar
och grannsamverkansprojekt har bilden varit ungefär densamma år efter år.
Men under förra året
bröts ett mönster som går
mer än tio år tillbaka i tiden. Antalet bostadsinbrott
halverades och under 2018
begicks inte ens ett bostadsinbrott eller inbrottsförsök om dagen i Helsingborg.
Med siffror uttrycks den
stora skillnaden tydligast
med en tillbakablick på det
dystra året 2011 och rekordsiffran 600. Det var nämligen noteringen för antalet bostadsinbrott och inbrottsförsök.
Förra året var motsvarande siffra 248. 2011 drabbades 301 av Helsingborgs
villaägare av inbrott. Förra
året var siffran 69.
Sten Knutsson är en av
Helsingborgspolisens specialister på bostadsinbrott.
Han och hans kolleger har
följt och reflekterat över

det senaste årets utveckling.
– Vi har sett en riktigt fin
nedåtgående kurva på senare tid, konstaterar Sten
Knutsson.
Den stora frågan är förstås vad den den iögonfallande minskningen beror
på. Teorier saknas inte och
den kanske främsta är att
gränskontrollerna har satt
ett effektivt stopp för utländska stöldligor som på
senare år opererat i Sverige.
– Det är en av flera tänkbara förklaringar men
egentligen är det ingen som
vet varför bostadsinbrotten
minskar. När en viss brottslighet ökar görs det ofta undersökningar om orsaken.
Jag hade gärna sett en undersökning om varför bostadsinbrotten minskat,
säger Sten Knutsson.
Bland övriga tänkbara
förklaringar nämner han
flera riktade polisinsatser
även vid utresor från Sverige. Utförselkontroller har
bland annat gjorts i Ystad,
Trelleborg, vid Öresundsbron och i Karlskrona.
– När tjuvar stoppas
i kontrollerna så kan det

Så många inbrott inträffar

N Antalet inbrott omfattar de fyra brotten "Fullbordat inbrott i villa/radhus",

"Försök till inbrott från villa/radhus", "Fullbordat inbrott i lägenhet" samt
"Försök till inbrott från lägenhet".
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Källa: Polisen
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nog ha viss avskräckande
effekt på andra med liknande planer, säger Sten
Knutsson.
Han gissar att en del av
förklaringen står att finna
i att en hel del tjuvar för
närvarande sitter inlåsta.
– Även om ett gäng åker
fast i Östergötland och sitter inne ett halvår kan det
ha stor effekt på brottsligheten i Skåne, inbrottsligorna är i hög grad rörliga,
säger Sten Knutsson.

”Folk har blivit bättre på att
få det att se ut
som att någon
är hemma trots
att huset står
tomt och vi har
blivit bättre på
att hålla uppsikt över grannars hus.”

Polisen brukar dela in bostadsinbrotten i två kategorier – organiserade och oorganiserade.

Sven Holgersson, Helsingborgs
polisområdeschef
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GRAFIK: KRISTER CRONQVIST

Den förstnämnda gruppen utgörs främst av utländska ligor som kännetecknas av närmast militär disciplin och planering.
Gärningsmännen har tydliga roller och uppgifter, lämnar aldrig några spår efter
sig och intresserar sig sällan för annat än kontanter
och guld.
De oorganiserade inbrotten begås i regel av lokala
missbrukare som kan lämna spår efter sig i form av
urdruckna ölburkar som
lämnats kvar på brottsplatsen eller blodfläckar efter
skärsår.

Efter att ha studerat och
jämfört spår från ett otal
brottsplatser konstaterar Sten Knutsson att det
inte bara är de organiserade inbrotten som minskat.
Gränskontrollerna kan således inte vara den enda
faktorn i sammanhanget.
– Vi ser en nedgång över
hela linjen, vilket tyder på
att det finns flera förklaringar, säger Sten Knutsson.
Helsingborgs polisområdeschef Sven Holgersson
pekar på vad kan kallar för
en höjd egenförmåga.
– Vi har alla blivit bättre
på förebyggande åtgärder.
Folk har blivit bättre på att
få det att se ut som att någon är hemma trots att huset står tomt och vi har blivit bättre på att hålla uppsikt över grannars hus och
vara vaksamma i våra bostadsområden. Dessutom
har det säkert betydelse att
polisen blivit bättre på att
informera om hur man kan
skydda sig mot inbrott, säger Sven Holgersson.
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