
Larm och goda grannar - effektivt skydd mot inbrott 
 
I takt med de ökade inbrotten har intresset för  
hemsäkerhet ökat och då i synnerhet larm.  
Här får du några värdefulla tips för att  
minska risken för objudna besökare.   
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Det är egentligen inte särskilt roligt att tala om, men blir ändå en verklighet för många varje 
år. Enligt Brottsförebyggade rådet ökade antalet villainbrott med 20 procent under första 
halvåret 2002 jämfört med föregående år och tyvärr är detta inte längre ett storstadssyndrom.  
 
Kontanter, smycken och hemelektronik är förstås några av huvudanledningarna till de 
otrevliga besöken och för många överstiger den känslomässiga skadan av en inbrott vida den 
materiella. 
 
Växande marknad 
Marknaden för hemsäkerhet har formligen exploderat de senaste åren. Det ökade utbudet av 
mycket prisvärda, säkra och tillförlitliga trådlösa larm kan ha bidragit till detta. Särskilt de 
större bevakningsföretagen har insett att privatpersoner är en i stort sett obearbetad marknad 
för säkerhetsprodukter av detta slag. Tiotusentals larm av denna typ har sålts till 
privatpersoner i Sverige bara de senaste två åren. Många larm kan också kompletteras med 
GSM-tillsats för att eliminera lokala sabotage mot telefonnätet. 
 
Funderar du på att investera i ett larm bör du ställa dig två viktiga frågor. För det första om du 
vill koppla det till en larmcentral med väktare eller om det bara skall vara lokalt. För det andra 
om du vill äga larmet själv eller om det skall tillhöra ett bevakningsföretag.   
 
Eget larm billigast 
Vad som är bäst för dig avgörs av var du bor och hur mycket du vill satsa. Generellt sett kan 
man säga att det är billigast i längden att äga larmet. En annan fördel är att man själv kan välja 
larmcentral, men det förutsätter dock att de godkänner installationen vid en besiktning. En 
fördel med att INTE äga larmet är att larmföretaget ansvarar för installation, löpande (ofta 
veckovis) funktionskontroll och allt underhåll av larmet, till exempel batteribyten i trådlösa 
larm.  
 
Försäkringsbolag sänker som regel premien och ger självriskbefrielse om man installerat ett 
inbrottslarm, men lokala variationer förekommer. Hör därför efter hos ditt försäkringsbolag. 
De kräver som regel också ett installationsintyg med uppgifter om typ av larm.  
 
Skalskydd viktigt 
Troligtvis är larmskylten och den lilla röda lampan de viktigaste delarna i inbrottsskyddet.  
Vad som ofta glöms bort är det mekaniska skyddet, dvs att det skall vara svårt att ta sig in och 
ännu besvärligare att ta sig ut med stöldgodset.  
 
Eftersom tjuvar ofta går in genom fönster i mark- och källarplan bör dessa vara försedda med 
lås. Detsamma gäller till exempel altandörrar som även bör ha bakkantsäkring så att de inte 
går att haka av och brytskydd. 
 



FAKTA / Här kan du läsa mer 
www.bra.se 
www.stoldskyddsforeningen.se 
www.tryggahem.se 
www.falck.se 
www.securitas.se 
www.sectoralarm.se 
Se även gula sidorna för återförsäljare av larm nära dig. 
 
 
Hem- och villalarm 
De större larmcentralerna erbjuder kompletta paket med trådlösa larm från cirka 3000 SEK 
inklusive installation. Månadskostnaden börjar på cirka 150 SEK och brukar som regel 
inkludera fria väktarutryckningar. Väljer du att äga ett motsvarande larm får du räkna med 
4000 SEK eller mer plus installationskostnad, lite mer för trådbundna. I dagsläget existerar 
inga formella normer för trådlösa larm som motsvarar de för trådbundna, men den danska 
motsvarigheten till SSF, Stöldskydds Föreningen, har godkänt flera larm som även säljs här 
och det är på gång även i Sverige.  
 
 
FAKTA / Så kan du skydda dig 

• Installera larm 
• Lås inte bara dörrar utan även fönster 
• Be grannen, klippa gräset, tömma brevlådan och parkera sin bil hos dig när du är borta 
• Använd timer för att tända och släcka lampor i hemmet 
• Installera rörelsevakt för ytterbelysning 
• Lämna tvätt på klädstrecket 


