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Inledning 
Hade införandet av ID-kontroller i Danmark för inträde i Sverige en dämpande effekt 
på bostadsinbrotten i Sverige? Frågan undersöks med hjälp av en difference-in-
difference-design. 
 
I en artikel i Kristianstadsbladet som blev flitigt delad på sociala medier menar 
polisen att ID-kontrollerna minskat bostadsinbrotten. Enligt polisen är Skåne särskilt 
utsatt för ligor som kommer över gränsen: ”De stora inbrotten vi hade tidigare gjordes 
ofta av kvalificerade inbrottstjuvar som körde en räd in i landet och snabbt ut igen. 
Skåne var hårt utsatt, säger Göran Svensson, kommunpolis i Kristianstads kommun.” 
(Kristianstadsbladet http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/granskontrollerna-
minskar-inbrotten/) 
 
Om Skåne är särskilt utsatt borde det också märkas en särskilt tydlig nedgång i antalet 
bostadsinbrott i Skåne efter kontrollernas införande. Det gör att frågan kan 
undersökas med en difference-in-difference-design. Intuitionen är att man jämför om 
förändringen mellan före och efter kontrollerna är större i vissa kommuner än i andra. 
 
Ett mer precist mått än “Skåne” är rimligen avstånd till Öresundsbron. Kommuner 
som ligger närmare bron borde vara tillgängligare för ligor som kommer över bron. 
Därför borde nedgången i januari 2016 vara mer markerad i kommuner som ligger 
närmare. 
 
Data och modell1 
Analysenheten är kommunmånader, och den beroende variabeln är antal anmälda 
bostandsinbrott (både lägenhet och villa) per 100 000 invånare. Data hämtas från 
Brottsförebyggande Rådet (bra.se). Tidsperioden som undersöks är juli 2015 till juni 
2016. ID-kontrollerna infördes 4 januari 2016. 
 
För att avgöra vilka kommuner som borde påverkas mest har jag sammanställt 
avståndet bilvägen från Öresundsbron till kommunens centralort, mätt i körtid 
(timmar) enligt hitta.se. 
 
I analyserna kontrolleras för kommun-fixa effekter, vilket innebär att variationen som 
undersöks är den månatliga avvikelsen från kommunens medelvärde under den 
undersökta perioden. På så vis tas all variation mellan kommunerna ut ur analysen. 
 
Hypotesen att ID-kontrollerna inverkat dämpande på bostadsinbrotten prövas genom 
en interaktion mellan variabeln körtid och månad. Tanken är att körtid från 
Öresundsbron inte ska ha någon signifikant effekt på bostadsinbrotten före ID-
kontrollernas införande (under kontroll för kommunspecifika effekter), men efter. 
 
  

																																																								
1 Stort tack till Olle Folke för råd och vägledning om hur modellen borde struktureras. 



Resultat 
Tre varianter av modellen presenteras nedan. I den första modellen interageras körtid 
med en enkel dummyvariabel för före/efter ID-kontrollerna. I den andra modellen 
interageras körtid med dummyvariabler för varje månad. Den tredje modellen är 
identisk med den andra, men begränsar urvalet till kommuner mindre än tre timmar 
bort från bron. 
 
Tabell 1. Regressionsanalys. Beroende variabel: Antal bostadsinbrott per 100 000 
invånare i kommunen under månaden.  
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Behandlad (2016) -2.932***   
 (-4.47)   
Körtid * Behandlad 0.100   
 (1.10)   
Körtid * Juli 2015  0.886** 8.056*** 
  (2.95) (4.37) 
Körtid * Augusti 2015  1.622*** 7.751*** 
  (5.40) (4.21) 
Körtid * September 2015  1.214*** 11.29*** 
  (4.04) (6.13) 
Körtid * Oktober 2015  0.369 4.105* 
  (1.23) (2.23) 
Körtid * November 2015  -0.235 3.043 
  (-0.78) (1.65) 
Körtid *December 2015 
(referens)    

    
Körtid * Januari 2016  0.528 5.313** 
  (1.76) (2.88) 
Körtid * Februari  2016  0.882** 7.000*** 
  (2.94) (3.80) 
Körtid * Mars 2016  0.786** 6.713*** 
  (2.62) (3.64) 
Körtid * April 2016  1.051*** 7.526*** 
  (3.50) (4.09) 
Körtid * Maj 2016  1.221*** 8.030*** 
  (4.06) (4.36) 
Körtid * Juni 2016  1.150*** 9.685*** 
  (3.83) (5.26) 
Intercept 16.17*** 20.36*** 27.94*** 
 (142.16) (23.16) (18.28) 
Kommundummies Ja Ja Ja 
Månadsdummies Ja Ja Ja 
N 19140 3480 1284 
adj. R2 -0.013 -0.027 0.031 
T-värden i parenteser. 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 
Modellerna ger inget stöd för hypotesen. I den första modellen finns ingen signifikant 
skillnad i effekt av körtid före och efter gränskontrollernas införande. Annorlunda 
uttryckt, nedgången i bostadsinbrott efter gränskontrollerna var inte signifikant större 
i kommuner närmare Öresundsbron. I modell 2 ser vi att effekten av körtid inte är 
signifikant större i januari 2016 än i december 2015, som är referensmånaden. De 
beräknade marginaleffekterna av körtid, månad för månad, presenteras visuellt I Figur 
1. I modell 3, där urvalet begränsats till kommuner mindre än tre timmar bort från 
Öresundsbron, finns det förvisso en signifikant skillnad mellan december och januari. 
Men en sådan skillnad finns också gentemot flera av de föregående månaderna. Den 
starkaste effekten av körtid återfinns i september 2015. Det förefaller alltså inte vara 
något särskilt hopp när kontrollerna införs i januari. 
 
  



Figur 1. Marginaleffekter av körtid från Öresundsbron på bostadsinbrott månad för 
månad. 

 
 
Grafen visar att det snarare verkar som att körtid spelar minst roll mellan oktober (-3) 
och januari (0), och större under resten av det undersökta året. Allmänt är det så att 
inbrotten ökar under november och december, och möjligen är den ökningen olika 
över landet. För att komma runt detta gjorde jag en ytterligare analys där tidigare år 
också inkluderades, för att se om mönstret i grafen ovan såg annorlunda ut kring 
årsskiftet 2015/16 än tidigare år – en trippelinteraktion mellan körtid, månad och år 
alltså. Mönstret är identiskt, fastän man borde förväntat sig ett större hopp vid 
årsskiftet 15/16 än tidigare år. 
 
Slutsats 
Det verkar inte finnas någon effekt av ID-kontrollerna på bostadsinbrotten. Inbrotten 
minskar visserligen första halvåret 2016 jämfört med första halvåret 2015, men det 
finns även tidigare år en stor variation från år till år. Inte heller kan man se att 
nedgången varit särskilt stor i kommuner nära Öresundsbron, vilket man skulle kunna 
förvänta sig om polisens resonemang stämmer. En möjlig tolkning är därför att den 
observerade nedgången i bostadsinbrott i Kristianstad är ett uttryck för 
“slumpmässig” variation, alltså beroende på andra okända faktorer. 
 
Att det inte går att hitta statistiskt signifikant stöd för hypotesen betyder dock inte att 
man kan slå fast att ID-kontrollerna saknat effekt på bostadsinbrotten. Men det verkar 
inte heller särskilt troligt att de haft någon större effekt. Metoden som använts här är 
etablerad och kraftfull och borde fånga upp eventuella tydliga effekter. 
 
Replikationsdata finns tillgänglig på politologerna.wordpress.com. 
 



 


