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En hem
försäkring täcker m

ycket av de ekonom
iska 

konsekvenserna av ett
 inbrott

. Det hindrar inte
att

 tanken på att
 vakna upp m

itt
 i natt

en av att
 det 

står en inbrott
stjuv i hallen får det att

 knyta sig i
m

agen på de flesta av oss. Att
 kom

m
a hem

 till ett
 

upp och nervänt hus eft
er dröm

sem
estern likaså.

U
nder den senaste tioårsperioden har antalet 

anm
älda bostadsinbrott

 varierat, m
en visat på en 

uppåtgående trend. Lägenhetsinbrott
en ökade 

kontinuerligt fram
 till 2011, då denna utveckling 

bröts. M
ed undantag för vecka 9 (sportlovsvecka 

i Stockholm
 m

ed om
nejd) sker de flesta inbrott

 
från och m

ed vecka 42 och fram
 till och m

ed nyår*. 
U

nder perioden oktober till decem
ber ökar antalet 

anm
älda brott

 till Trygg-Hansa. Inbrott
stjuvar tillhör 

helt enkelt dem
 som

 välkom
nar att

 det blir m
örkt 

tidigare på eft
erm

iddagen.

Vem
 och vilka gör inbrott

?
Inbrott

stjuvar kan vara olika, även om
 eff

ekten av 
ett

 inbrott
 för den som

 drabbas oft
a är densam

m
a.

Dels finns ligorna som
 system

atiskt begår inbrott
 

och som
 svarar för det stora antalet. Dels finns

m
issbrukare som

 behöver snabba pengar för att
 

kunna underhålla sitt
 beroende (narkotika- och

spelm
issbrukare bland annat). Polisen ser också en 

ökning av ungdom
ar från segregerade om

råden
som

 har inbrott
 som

 en livsstil. O
ch sist, m

en inte 
m

inst, de “professionella” tjuvarna som
 handlar på

uppdrag av någon, kanske för att
 begå ett

 
försäkringsbrott

.

Allt fler
inbrott

Vad kan du göra?
På Trygg-Hansa vill vi att

 du ska göra vad du kan för 
att

 förhindra inbrott
, för det finns relativt enkla

saker du kan göra för att
 i alla fall försvåra för 

tjuven att
 ta sig in. För att

 kunna göra det är det 
viktigt att

 veta hur inbrott
stjuvar tänker – följ m

ed 
in i huvudet på tjuven.

En av tio har någon gång drabbats av inbrott
 i sin bostad enligt en undersökning som

 Trygg-Hansa 
genom

fört. Att
 en obehörig person tagit sig in i ens hem

 innebär oft
a en kränkning av den personliga 

integriteten och skapar otrygghet.

* htt
p://w

w
w.bra.se/bra/brott

--statistik/bostadsinbrott
.htm

l

Håkan Franzén, 
Hem

m
ets försäkringsexpert på Trygg-Hansa. 



Sidan 4
Sidan 5

| I huvudet på tjuven
| I huvudet på tjuven

Det finns m
ånga teorier om

 vad som
 kan avskräcka 

tjuvar från att
 ta sig in i din bostad och stjäla. Att

 
låta grannen vatt

na blom
m

orna, se till att
 gräset 

klipps, att
 brevlådan töm

s och att
 det görs spår 

i snön på vintern är välkända knep. Frågan är hur 
m

ycket det hjälper. Vi på Trygg-Hansa har tagit hjälp 
av några av dem

 som
 kan det här m

ed inbrott
 bäst 

– före dett
a inbrott

stjuvar. Christer Karlsson och 
Sven Lönn har begått

 runt 5 000 inbrott
 var i sina 

tidigare liv. Idag är Christer förbundsordförande för 
KRIS (Krim

inellas Revansch I Sam
hället) och Sven 

är en av hans kollegor.

Vad ska jag tänka på för att
 ni inte ska 

kom
m

a hem
 till just m

ig?
Ju krångligare det är att

 kom
m

a in i bostaden ju 
m

indre tid har vi på oss när vi väl är inne. Vi kom
m

er 
till exem

pel in även om
 du har en säkerhetsdörr, m

en 
det tar lite längre tid – viktig tid vi hellre vill spendera 
på att

 leta eft
er saker inne i ditt

 hus eller lägenhet.

Så en säkerhetsdörr är ett
 bra skydd?

Vi väljer hellre en dörr som
 inte är en 

säkerhetsdörr, så är det ju. M
en kniper det så 

kom
m

er vi in även genom
 en säkerhetsdörr, eller 

för den delen via ett
 fönster eller en balkong. Vill vi 

in så kom
m

er vi in.

U
nder perioden oktober till 

decem
ber sker en stor ökning av 

antalet anm
älda inbrott

.

Christer Karlsson t.v. 
Sven Lönn t.h.

Jag brukar se till att
 grannen töm

m
er 

m
in brevlåda, titt

ar ni i den?
Absolut, det händer. M

en att
 brevlådan är tom

betyder inte att
 vi blir avskräckta. O

ft
ast ringer  

vi på dörren, öppnar ingen kan det betyda två  
saker – att

 ingen är hem
m

a eller att
 den som

 är 
hem

m
a inte vågar öppna. Ö

ppnar ingen går vi in.

Det är m
in stora skräck, att

 ni ska kom
m

a  
när jag eller m

itt
 barn är hem

m
a

Jo, det är förståeligt. Kort kan bara sägas; gör inget
isåfall! Försök inte spela hjälte eller hota oss, det 
kan sluta tråkigt. Låt oss göra det vi är där för att

 
göra, även om

 det känns kränkande och ologiskt. 
Verkar den som

 kom
m

er in påtänd ska m
an absolut 

inte konfrontera personen ifråga.

Ska jag inte ringa polisen?
Vänta tills vi läm

nat, då kan du ringa polisen.

Jag har larm
, hjälper inte det?

Det beror lite på hur desperata vi är. Vi vet ju att
 

det tar m
inst tio m

inuter för larm
centralen, eller 

polisen för den delen, att
 hinna fram

. De kom
m

er 
oft

ast till fram
sidan, vi har hela tiden koll på 

läm
plig flyktväg, till exem

pel altandörren. M
an 

hinner rätt
 m

ycket på tio m
inuter.

I huvudet på tjuven
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Hur är det m
ed m

in bil?
Står din bil i garaget och det är uppenbart att

 ni är 
på sem

ester, då lassar vi bilen i lugn och ro och stjäl 
den m

ed.

Var ska jag göm
m

a de grejer som
 jag är  

extrem
t rädd om

 då?
Enda säkra stället är bankfacket. U

tgå ifrån att
 vi 

hitt
ar allt.

Jag är så rädd för att
 ni ska kom

m
a in på natt

en 
när jag sover, hur vanligt är det?
O

m
öjligt att

 säga, det finns inga speciella kvälls- 
och natt

juvar. M
an bryter sig in när m

an behöver 
pengar, oavsett

 tid på dygnet. M
en ligger du och 

sover och hör att
 någon kom

m
er in – låtsas sova 

och låt oss hålla på. Enda gången vi m
åste ta oss 

in på natt
en är om

 vi vill åt din bil, och förstår att
 

bilnycklarna finns i huset. Å andra sidan, då behöver 
vi oft

ast bara kom
m

a in i hallen.

Hur blir ni av m
ed stöldgodset? Vem

 köper det?
Det är det m

insta problem
et, uppköpare finns det 

gott
 om

. Så länge det finns en eft
erfrågan kom

m
er 

det att
 stjälas, det är den sorgliga sanningen.

Finns det ingenting ni fruktar?
Vi vill inte bli upptäckta, så är det. Även om

 vi inte 
fruktar fängelse i sig, så vill vi inte bli upptäckta. 
M

insta m
isstanke om

 att
 vi är igenkända i ett

 
om

råde gör att
 vi överger just det om

rådet. 
Sådana där rörelsedetektorer som

 reagerar på 
rörelse utom

hus ogillar vi starkt. Det är väldigt 
obehagligt att

 plötsligt stå i ett
 strålkastarljus på 

en garageuppfart.

“
M

ekaniska skyddsåtgärder i 
form

 av bra lås, fönster och 
dörrar, larm

 och så vidare är viktigt 
och bra. M

en det m
est eff

ektiva 
skyddet är Grannsam

verkan.

“
Under perioden oktober 
till decem

ber ökar antalet 
anm

älda inbrott
. Till skillnad från 

m
ånga av oss andra är tjuvarna 

glada för m
örkret, det är lätt

are att
 

göm
m

a sig helt enkelt.

Håkan Franzén, Hem
m

ets försäkringsexpert på Trygg-Hansa. 

Håkan Franzén, Hem
m

ets försäkringsexpert på Trygg-Hansa. 

Vad är det första ni gör när ni kom
m

er 
in i en bostad?
Först kollar vi om

 det finns rörelsedetektorer, vi 
gillar inte dem

 m
en de stör oss bara m

arginellt. 
D

äreft
er kollar vi i kylskåpet och datum

 på 
m

jölken – färsk m
at betyder att

 någon bara är 
borta för en stund eller över dagen, i värsta fall 
bara ute och joggar. Ingen m

at alls betyder att
 

personen är bortrest, bra tycker vi som
 då får lite 

m
er tid på oss.

Vad vill ni främ
st kom

m
a över?

Har vi inte bil tar vi bara kontanter och sm
ycken. 

M
öjligen en iPad eller iPhone, m

er kan vi inte bära. 
Har vi en bil kan vi ju lassa i princip hur m

ycket som
 

helst – därem
ot behöver m

an inte vara så rädd för 
att

 till exem
pel den fina stereon ska ryka, vi hinner 

sällan stå och dra i alla sladdar och jox.

M
en jag har sällan kontanter hem

m
a och bara ett

 
fåtal sm

ycken, är det värt att
 bryta sig in då?

Ett
 genom

snitt
ligt inbrott

 ger ungefär 2 500 
kronor i första ledet, det vill säga vad vi får 
ut i kontanter. För att

 underhålla t ex ett
 

heroinm
issbruk behöver m

an ungefär 10 000 
kronor per dag. Lite enkel m

atem
atik säger att

 
m

an m
åste göra runt fyra ”bryt” om

 dagen, resten 
av tiden jagar m

an heroin.

Så i princip behöver jag inte vara orolig för m
in 

värdefulla tavla?
N

ja, det är inte riktigt sant. Det är inte ovanligt att
 

vi ser något värdefullt som
 vi kom

m
er tillbaka och 

tar vid ett
 senare tillfälle, ibland redan sam

m
a dag 

eft
er att

 polisen varit där.
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Hur vet ni att
 ni är upptäckta?

Det räcker m
ed att

 en person stannar till och frågar 
vart jag är på väg, att

 han eller hon inte känner igen 
m

ig och så vidare, för att
 jag ska känna obehag och 

gå till en annan gata eller ett
 annat om

råde.

M
ånga av er sticker onekligen ut 

utseendem
ässigt, blir ni inte alltid iaktt

agna?
Att

 vara tatuerad är inget unikt idag, knappast att
 

vara vältränad, som
 m

ånga av oss är, heller. Därem
ot 

klär vi oft
a ut oss till hantverkare, m

ed blåställ och 
en stege under arm

en sm
älter m

an alltid in.

M
åste vi upprätt

a ett
 m

edborgargarde på gatan 
för att

 känna oss trygga?
N

ej absolut inte, ingen ska konkurrera m
ed polisen 

om
 deras arbete. Därem

ot är Grannsam
verkan 

väldigt bra när det funkar, m
en det gör det sällan är 

m
in erfarenhet.

Varför fungerar inte Grannsam
verkan tror du?

Grannsam
verkan fungerar bra när det fungerar, 

m
en det behövs några feta inbrott

 på gatan för att
 

det ska kicka igång. N
är Grannsam

verkan väl kickat 
igång är det den avgjort bästa preventiva åtgärden 
m

ot inbrott
.

Så här kan du göra 
för att

 skydda dig
Vad kan jag göra för att

 skydda m
in bostad?

D
et är naturligt att

 känna en viss oro inför 
rapporter om

 ett
 ökat antal inbrott

, ligor och 
stulna bilar. M

en det är viktigt att
 kom

m
a ihåg 

att
 det är relativt enkelt att

 i alla fall försvåra för 
tjuven att

 ta sig in i bostaden. Fram
för allt är en 

fungerande G
rannsam

verkan den m
est eff

ektiva 
brott

sförebyggande m
etoden. D

et tillsam
m

ans 
m

ed godkända lås på fönster och dörrar sam
t 

inbrott
slarm

 ger dig en bra bas för att
 förhindra 

inbrott
. H

är kan du läsa m
er om

 vad som
 krävs. 

Installera godkända lås i alla fönster och dörrar
Det är lika viktigt att

 förhindra tjuven att
 ta 

sig ut som
 in i bostaden. Lås godkända av 

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) är ett
 

bra sätt
 att

 förstärka det m
an kallar bostadens 

skalskydd. G
löm

 inte bort altandörren, det finns 
särskilda lås för just altandörrar. Vid ett

 visst 
försäkringsbelopp för lösöret krävs godkända lås 
för att

 ge dig full ersätt
ning, m

en alldeles oavsett
 

det så rekom
m

enderar vi alla bostadsägare att
 

investera i godkända lås.

Larm
Larm

 avhåller inte tjuven från att
 ta sig in, även 

om
 det har en viss avskräckande eff

ekt. Fördelen 
m

ed larm
, som

 är kopplat till ett
 larm

bolag, är att
 

en väktare kom
m

er ut vid larm
 om

 inbrott
. Vid ett

  
inbrott

 så ser de bland annat till att
 fönster och 

dörrar täcks i väntan på reparation. Du får också 
vetskap om

 vad som
 hänt och slipper åtm

instone 
kom

m
a hem

 helt oförberedd. Larm
 kan även 

byggas ut m
ed brandvarnare, läckagevarnare m

m
 

för att
 ge ökad trygghet. Ett

 inbrott
slarm

 bör även 
ha en utvändig siren, om

 m
an bor i villa, det gör 

att
 inbrott

stjuven drar uppm
ärksam

heten till sig, 
något denne skyr. 

– U
ndvik att köpa billiga gör-det-själv-larm

, 
handla av auktoriserade återförsäljare. 

Först då är du säker på att få ett larm
 som

 
är anpassat för bostaden, sam

t kopplat till 
larm

central, säger H
åkan Franzén, H

em
m

ets 
försäkringsexpert på Trygg-H

ansa. 

Grannsam
verkan för ökad trygghet i ditt

 om
råde

Polisen och de krim
inella är överens; m

ekaniska 
skyddsåtgärder i form

 av bra lås och dörrar, larm
 

och så vidare är viktigt och bra. M
en det m

est 
eff

ektiva skyddet är Grannsam
verkan.

– Ju fler ögon och öron desto bätt
re – vi behöver 

allm
änhetens hjälp i arbetet m

ed att
 förhindra 

inbrott
, säger Dan Gustafsson, kvalificerad 

brott
sförebyggare på Söderortspolisen. M

ånga 
tror att

 Grannsam
verkan endast handlar om

 att
 

töm
m

a varandras brevlådor. M
en det är m

ycket 
m

er sofistikerat än så när det fungerar som
 bäst.

Grannsam
verkan är ett

 sam
lingsnam

n för åtgärder 
som

 innebär att
 boende i ett

 om
råde bildar ett

 
brott

sförebyggande nätverk som
 syft

ar till att
 öka 

tillsynen i om
rådet. Grannsam

verkan organiseras 
och startas upp tillsam

m
ans m

ed Polisen och det 
finns nu ansvariga i alla polisdistrikt i Sverige. 

Det viktigaste är dock inte att
 starta 

Grannsam
verkan, utan att

 hålla i och fortsätt
a vara 

uppm
ärksam

. Är grannarna inte aktiva och tror på 
idén, är risken stor att

 det rinner ut i sanden.

Polisen utbildar utan kostnad kontaktom
bud för 

det aktuella om
rådet, på så sätt

 vill m
an säkerställa 

att
 det finns dedikerade eldsjälar som

 inte ger upp.

– M
an bör växla kontaktom

bud m
ed viss regelbun-

denhet för att
 upprätt

hålla energin i initiativet, 
säger Dan Gustafsson.
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Jag vill starta Grannsam
verkan – Hur gör jag?

Vill du starta upp Grannsam
verkan, börja m

ed att
 

rekrytera grannar som
 vill sam

arbeta. Däreft
er 

kontaktar du Polisen i ditt
 distrikt och ber dem

 
kom

m
a och inform

era om
 Grannsam

verkan. Har ni 
svårt att

 hitt
a en gem

ensam
 lokal brukar Polisen, 

eller kom
m

unen, kunna bistå m
ed det.

Eft
er inform

ationen kom
m

er frågan att
 

ställas om
 någon/några är intresserade av att

 
bli kontaktom

bud. Den person/de personer 
som

 anm
äler sig kallas sedan till en särskild 

utbildning där m
an blir certifierad. U

ppgift
en som

 
kontaktom

bud blir sedan att
 vara en länk m

ellan 
om

rådet och Polisen.

Exem
pel på uppgift

er du har som
 kontaktom

bud;
•   inform

era grannarna om
 brott

sförebyggande 
åtgärder

•   dela ut trycksaker, m
ärkutrustning och dekaler 

till grannarna
•   sätt

a upp Grannsam
verkanskyltar på överens-

kom
na platser

På vissa orter finns num
era en m

öjlighet att
 få sm

s 
skickade till sig från Polisen m

ed viktig och aktuell 
inform

ation om
 ditt

 om
råde. Sm

s:et skickar du 
sedan vidare till dina grannar.

På w
w

w.sam
verkanm

otbrott
.se kan du läsa m

er 
och titt

a på inform
ationsfilm

er.

Vad täcker hem
försäkringen vid inbrott

? 
O

m
 du drabbas av inbrott

 ska du om
gående göra 

en polisanm
älan. D

et är viktigt att
 ge polisen 

m
öjlighet att

 kunna säkra eventuella spår eft
er 

gärningsm
annen. Polisanm

älan ligger sedan till 
grund för en skadeanm

älan. Skadeanm
älan gör 

du hos ditt
 försäkringsbolag. Skaderegleraren 

på försäkringsbolaget beskriver hur ärendet 
kom

m
er att

 handläggas och vad som
 förväntas 

av dig som
 kund. Bor m

an i hyreslägenhet och till 
exem

pel fått
 skador på dörren ska det anm

älas till 
fastighetsägaren.

Grannsam
verkan började i 

Seatt
le i U

SA på 70-talet och 
kom

 till Sverige på 80-talet, 
då enbart i villabebyggelse. 
I dag har Grannsam

verkan 
utvecklats även boende i 
flerbostadshus. I om

råden m
ed 

aktiv Grannsam
verkan m

inskar 
den totala brott

sligheten m
ed  

ca 25 procent.

Källa: BRÅ
(Brott

sförebyggande rådet)

Besök oss gärna på:
trygghansa.se/inbrott

Kontakta oss på:
m

edia.trygghansa.se

“
Grannsam

verkan fungerar 
bra när det fungerar, m

en 
det behövs några feta inbrott

 på 
gatan för att

 det ska kicka igång.
Christer Karlsson, Förbundsordförande KRIS
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