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Bakgrund
Smash & grab-kupperna tycks bli allt vanligare som en följd av att
kontanthanteringen minskar i samhället. Gärningsmännen vill komma åt varor som
lätt kan omsättas och bidrar på så sätt till finansieringen av de kriminella
nätverkens verksamhet.
Smash & grab-kupperna medför stora skadekostnader för försäkringsbolagen.
Förutom kostnader för det stulna godset blir det ofta omfattande skador på
fastigheter, maskiner och bilar till stora materiella värden. Även allmänheten
drabbas ibland då det inte sällan sprids så kallade fotanglar på vägarna vilket
skapar skador för stora belopp och utgör en trafikfara med risk för personskador.
Det förekommer även att smash & grab-kupper genomförs i köpcentrum när
butikerna är öppna, vilket skapar stor otrygghet hos både kunder anställda.

Information om statistiken
Sedan början av 2017 har Larmtjänst fört statistik över smash & grab-kupper i
landet eftersom det tidigare inte ha funnits någon nationell statistik över
brottstypen. Statistiken bygger på uppgifter insamlade från försäkringsföretagen
och Trafikförsäkringsföreningen.

Statistiken avser smash and grab-kupper mellan 2017-01-01 och 2017-12-31.

Källa: Larmtjänst AB
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Antal smash and grab fördelat på län
Under 2017 inträffade 90 smash & grab-kupper i landet. Flest kupper inträffade
Stockholms län med 46 kupper (51%) följt av Västra Götalands län med 14 kupper
(16%) och Gävleborgs län med 12 stycken smash & grab-kupper (13%). Övriga län
drabbades endast av enstaka smash-&-grab-kupper.

I nuläget finns ingen statistik tillgänglig över skadekostnad för smash & grabkupper. Under 2017 inträffade dock de dyraste och mest spektakulära skadorna i
Stockholms län.
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Smash and grab månadsvis
Brotten var relativt jämnt fördelade över året med en nedgång under
sommarmånaderna.

6

Smash & grab fördelat per typ av butik
Klädbutiker och matbutiker drabbas oftast av smash & grab-kupper, därefter
kommer elektronikbutiker.

Erfarenheten visar att personbilar ofta används för att ta sig in i mindre affärer och
butiker i köpcentrum. Större entreprenadmaskiner, t.ex. hjullastare, används
däremot för att forcera fasader eller portar till större butiker och lager. Maskinerna
är ofta stulna i närtid och geografiskt nära den utsatta butiken.
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Smash & grab fördelat på typ av gods
Tobaksvaror är det som oftast stjäls i samband med en smash & grab-kupp, följt av
kläder, mobiltelefoner och datorer.

