
  

Antal anmälda bostadsinbrott 3 juni-16 augusti 2022 

Fullbordade inbrott i bostad: 21 

Försök till inbrott i bostad: 6 

Totalt: 27 

 

Brottstid på dygnet: Dagtid (vanligtvis mellan kl. 07.00—15.00) 

 

 

2022-08-22 September 

Grannsamverkan inom 

Södermalms Stadsdel 



 

  

Antal anmälda inbrott i källare/vind  3 juni– 16 augusti 

2022:  14 stycken 

  
Sida 2 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

Jämförelse anmälda bostadsinbrott inkl. försök  3 juni—16 

augusti 2020, 2021 och 2022 

19 16 27 12 21 

  6 

Rött = Inbrott 
 
Gult = Försök 
     till  
     inbrott 



  

  

 

Sida 3 

September 

 

 

Inbrott i källare/vind, typiskt sett ett brott utfört av personer med missbrukspro-

blematik, kända av Polisen, har denna sommar minskat kraftigt jämfört med tidi-

gare år. Vi vet inte varför det är så. 2020 anmäldes 66 sådana inbrott under de 75 

sommardagar vi tittar på här. 2021 var siffran 85. Och i år… 14. Vi vet att detta är 

ett brott som innebär mycket obehag för den som drabbas. Händer det hos er—se 

till att samverka så att samtliga drabbade verkligen gör en polisanmälan. Vänta 

inte! Det går utmärkt att komma in med kompletteringar när du vet exakt vad 

som blivit stulet. Glöm inte att se över rutiner och skalskydd till just era förrådsut-

rymmen—innan det tråkiga händer.  

 
 
Nu går vi mot mörkare tider. Det innebär ett bra tillfälle att 

se över belysningen i er förening. Tänk på att en dåligt 

upplyst cykelparkering inbjuder till brottslig aktivitet. Även 

ute runt porten och inne i trappuppgången är det viktigt 

med bra belysning. Ofta går energibesparing och brotts-

förebyggande mot varandra just när det gäller belysning, 

då behöver ni göra en gemensam avvägning av dessa in-

tressen.  

Foto: Jan-Marco Gessinger/Pixabay 



Sida 4 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

Brå om brott under pandemin 
 
 
 
Intressant läsning om människors utsatthet för brott under  

perioden mars till december 2020. Brå har studerat om det funnits en 

ökad utsatthet för brott under pandemins första tid, 2020.  

Författarna har dels tittat på NTU, nationella trygghetsundersökningen 

som görs av Brå varje år. Utöver det har man också  

granskat enkätsvar från den tilläggsenkät man skickade ut till 10 000 

personer under 2021, där knappt 4 000 svarade på enkäten.  

 

Brå har tittat på två huvudsakliga brottskategorier, utifrån ett antagande att just 

dessa kan ha påverkats av pandemin. Bedrägerier på grund av att vi handlade 

mer på internet, och våld i hemmet på grund av att de flesta av oss tillbringade 

mer tid hemma. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar bland annat en viss förhöjd 

utsatthet för kvinnor att utsättas för våld av 

en närstående i hemmet. Värst har det varit 

för de yngsta, 16-24 år, där var sjätte, eller 

16%, uppgav att de utsatts för våld i vid 

bemärkelse* under perioden.  

  

Du hittar rapporten på Brå:s hemsida, 

bra.se, sök under nyhetsfliken och klicka på 

rapporten som kan laddas ner som pdf. 



Sida 5 

September 

 

*Med våld i vid bemärkelse menar man förutom fysiskt våld även psykiskt våld där 

man förnedrar, kränker eller nedvärderar offret verbalt eller på annat sätt. Man in-

begriper även ekonomiskt våld, materiellt våld (man slår sönder eller förstör saker 

i syfte att såra och kränka offret), sexuellt våld samt digitalt våld - övervakning av 

mobiltelefon eller datoranvändning.  

Är du eller någon du känner utsatt för våld i 

hemmet? Vi vill att du ringer oss, på 112, eller 

114 14.  

 

Du kan även få hjälp och stöd via en  

kvinnojour, sök upp en närliggande samt få 

hjälp direkt via chatt hos Riksorganisationen 

för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige på 

roks.se. Här kan du vara helt anonym.  

 

Vid akut fara för liv och hälsa—ring ALLTID 

112! 


