
Kent Pira är stockholmspolisen som star-
tade eget. Men innan dess hade han i många 
år arbetat med den praktiska verkligheten 
och den så kallade vardagsbrottsligheten.

Under de senaste tio åren har han varit 
inriktad mot bostadsinbrott och butiksbrott. 

Han engagerade sig i 13-punktsprogram-
met för säkerhet inom handeln och utbil-
dade många av Kungsholmens och Väster-
malmsgallerians butiker i Stockholm.

Cykelstölder finns med bland vardags-
brotten. Från polisen sida tog han fram 
underlag för att motverka cykeltillgreppen 
och det resulterade bland annat i att staden 
investerade en halv miljon kronor i Stock-
holms första säkra cykelpollare.

UNIK STUDIE
2008 gjorde Kent Pira en unik studie av 
20 tjuvars beteenden; före-under-och efter 
bostadsinbrotten och som blev mycket upp-
märksammad.

– En prioriterad uppgift har varit att följa 

upp de som drabbats av bostadsinbrott. Jag 
vägledde dem med det praktiska som kom-
pletteringsanmälningar och godssök, men 
även säkerhetsbesiktigade fastigheter både 
åt enskilda och bostadsrättsföreningar samt 
hjälpte till med att starta upp grannsamver-
kan. Berättar Kent Pira. 

Efter det har han rest runt och föreläst 
om bostadsinbrott och haft ansvaret för att 
utveckla citypolisens strategier mot bostads-
inbrott i Stockholms city.

Men i mars i år lämnade han polisen 
efter 6 månaders tjänstledighet och 17 år 
inom polisen för att för att förverkliga en 
dröm: ett eget företag.

-Inriktningen på det familjeägda före-
taget SafeE är att utveckla egna speciella 
produkter alternativt att hitta redan färdiga 
som inte nått marknaden, förklarar han.

-Med den tekniska bakgrunden och in-
blick i hur brotten sker samt hur tjyven tän-
ker tror jag mig vara väl rustad för att förstå 
vad som krävs av de produkter vi satsar på.

Säkerhetsprodukterna som erbjuds är 
alltså anpassade efter erfarenheterna från 
brott mot företag och bostäder; säkerhets-
spärrar till fönster och dörrar, dörrögon, 
envägsskruvar och ficklampor.

– Vår senaste produkt är ficklampan 
PRO-1 och den kan beskrivas som den 
minsta lampan på marknaden med det 
kraftigaste skenet.

ATT RÄKNA MED
– Min känsla är att vårt företag är att räkna 
med. En av de största fördelarna med det 
”lilla” företaget är snabba och effektiva 
beslutsvägar, ”we make it happen!” Vi har 
redan sålt vissa produkter till välrenomme-

rade företag och vissa enheter inom polisen.
Kent Piras specialkunskaper om inbrotts-

tjuvarna gör att han även kommer att vara 
en flitig föredragshållare om bostadsinbrott.

– Nästa uppdrag som har bokats kommer 
från Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, 
säger han. π

Studien om inbrottstjuvars beteenden kan lad-

das ner via polisens hemsida om man i Google 

skriver: Vad vet vi om bostadsinbrott.
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I huvudet 
på en tjuv
Han är polisen som vet hur tjuvarna tänker och vilka säkerhetsproduk-
ter som behövs för att sätta käppar i hjulen för brottslingarna .

Kent Pira förstår hur tjuven tänker.

Kent Pira baKgrund
Utbildning:
Teknisk utbildning
Låssmedsutbildning
Väktare och ordningsvaktsutbildning
Polisutbildning

Tidigare arbeten:
Låssmed
Väktare, ordningsvakt
Säkerhetsassistent
Utryckningspolis på Norrmalm, Söder-
malm, Norrort samt närpolis på Kungs-
holmens näpo – allt i Stockholm.


