
 

  
Datum 2013-09-27 Sid 1(1) 

 
  

 

Bilaga: 

Inbrott i lägenhet 2012 
 
Folksam har granskat alla lägenhetsinbrott i sitt försäkringsbestånd under 2012. 
Granskningen visar att det är närmare 20 procents större risk för inbrott under det fjärde 
kvartalet än under övriga året. 
 
Folksam har även specialstuderat lägenhetsinbrott i de tre storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Studien omfattar 328 lägenhetsinbrott under 2012 och visar på vilka 
våningsplan tjuvar helst gör inbrott, var och hur de tar sig in i bostaden och vilken 
egendom som är mest stöldbegärlig. Se redovisning nedan. 
 
Våningsplan Andel av inbrotten 
Bottenvåningen 70,5 % 
2:a våningen 16,2 % 
3:e våningen 7,0 % 
4:e våningen eller högre upp 6,3 % 
  
I 50 av de granskade lägenhetsinbrotten framgick inte av skadeanmälan på vilket våningsplan inbrotet inträffat. 
BV = Bottenvåning eller första våning där man kommer åt altan/uteplats från markytan utan att behöva klättra.  

 
Metod vid inbrott på bottenvåning 
Uppbrutet/krossat fönster 35 % 
Uppbruten/krossad altandörr 31 % 
Uppbruten ytterdörr 27 % 
Olåst dörr 4,5 % 
Tjuven lurat sig in 2 % 
Tjuven gått i med nyckel 0,5 % 
 
En stor andel av tjuvarna väljer att bryta sig in via utsidan, det vill säga genom att bryta alternativt krossa 
fönster eller altan/fönsterdörr. Med ytterdörr avses ytterdörren till själva lägenheten, inte ytterdörren till 
trappuppgången. I samtliga fall där tjuven lurat sig in var lägenhetsinnehavaren äldre än 80 år. 

 
Metod vid inbrott på andra våningen 
Uppbruten ytterdörr 60 % 
Olåst dörr 14 % 
Tjuven lurat sig in 14 % 
Tjuven gått in med nyckel 8 % 
Tjuven har hotat sig in 2 % 
Okänt sätt 2 % 
 
Det är betydligt fler som tar sig in på annat sätt än genom att bryta sig in i bostaden jämfört med 
bottenvåningen. Samtliga lägenhetsinnehavare där tjuven lurat sig in var över 80 år. 

 
Metod vid inbrott på tredje våningen och uppåt 
Uppbruten ytterdörr 78% 
Tjuven har lurat sig in 8% 
Olåst dörr 6% 
Tjuven har gått in med nyckel 6% 
Tjuven har brutit upp fönster 2% 
  
Även här är det fler som tar sig in på annat sätt än att bryta sig in jämfört med bottenvåningarna.  
Samtliga lägenhetsinnehavare där tjuven lurade sig in var över 80 år. 

 
Läs mer om inbrottsskydd i Folksams interaktiva guide till ett säkrare hem: 
http://www.folksam.se/skador/guidentillettsakrarehem  


