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Kontakta alltid en auktoriserad eller certifierad låssmed när du ska skydda din bostad från inbrott.
Du får då hjälp med att hitta rätt produkter och har garantier på att installationen görs korrekt. Du
får även hjälp med vilka grundkrav som de flesta försäkringsbolag ställer på ditt hem eller ditt
fordon.
Varje dag, året runt, slår inbrottstjuven till mot bland annat villor, lägenheter och fordon.
Värdesaker och klenoder försvinner, hus och bilar vandaliseras och vi får ofta betala med både tid
och pengar. Kapitalvaror går att ersätta och skador efter vandalisering kan vi ofta reparera men
känslan som lever kvar efter att en objuden gäst varit i hemmet är svår att bli av med.
Tyvärr är det svårt att helt förhindra brott. Den inbrottstjuv som är skicklig kommer också in. Men
de flesta inbrott begås av tillfällighetstjuven som ser att huset är tomt eller att dörr och lås är av
dålig kvalitet eller helt enkelt olåst.
Genom några enkla åtgärder kan du försvåra för tjuven och därmed förhoppningsvis minimera
risken för inbrott i just ditt hem eller ditt fordon.
På Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) hemsida www.ssf.nu får du tips och råd kring din
säkerhet. Du kan även ta del av de säkerhetsföretag som är auktoriserade eller certifierade. Här
hittar du även de produkter som är certifierade. Certifierade produkter är de som
försäkringsbolagen menar med ”godkända”.

Du får gratis rådgivning från SSF via telefon 08-783 75 33.
Leta alltid efter detta märke på säkerhetsprodukter som till exempel
dörrar, lås, galler och inbrottslarm. Då vet du att produkten är certifierad
och provad. Och kom ihåg, köp aldrig inbrottsskyddande produkter av en
dörrknackare!
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Att skydda sitt hem
Följ våra råd och tips om hur du säkerställer inbrottsskyddet på ditt hus. Vissa åtgärder kan du göra
själv men ta för vana att alltid prata med en auktoriserad låssmed innan du börjar så att du
använder rätt produkter för just ditt hem. Inbrottsskyddet får inte innebära att du och din familj
inte snabbt kan komma ut om olyckan skulle vara framme. Din låssmed hjälper dig att se till att ditt
hem har fria utrymningsvägar vid en eventuell brand.

Lås & nycklar
Som nytillträdd husägare kan du aldrig vara säker på om du har fått ta över alla nycklar. Börja alltid
med att byta ut alla låscylindrar och nycklar på alla ytterdörrar inklusive terrass-, altan-och
garagedörrar.
Ett bra skydd för dina nycklar är att förse dem med SSF:s nyckelbricka. Då har du stor chans att få
tillbaka dina nycklar om du skulle tappa dem. Bara polisen, med hjälp av SSF, kan identifiera dig
som ägare. Nyckelbrickan kan du köpa hos din närmaste auktoriserade låssmed.
När du byter lås ska du byta till så kallade ”godkända låsenheter” som är utprovade och intygade
lås som finns hos din låssmed. Kontrollera alla fönster och dörrar som du kan nå från markplan eller
annan yta som du kan stå på.
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Dörrar
Inbrottsskyddande dörrar, även kallade säkerhetsdörrar, finns i olika klasser. Vanligast är klass 2
eller klass 3. Dessa dörrar används främst i flerfamiljshus men är mycket bra även för villan och
sommarstugan. Det finns olika standarder och certifikat på dessa dörrar. Prata med din låssmed
eller ditt försäkringsbolag innan du bestämmer dig för vilken typ du vill ha och behöver. Äldre
befintliga dörrar kan förstärkas så att de uppfyller ett gott inbrottsskydd. I en äldre fastighet kanske
man varken vill eller får byta dörr, då kan gallergrindar och så kallade dörrförstärkningsbehör
användas. Oavsett vilken dörr du har så ska det alltid (om det är en utåtgående dörr) finnas en
bakkantssäkring eller motsvarande så att inte dörren kan lyftas bort.
Gör det till en vana att alltid låsa och stänga ytterdörren även när du är hemma. Kom ihåg att
stänga och låsa terrassdörren efter stunden på terrassen. Plocka gärna ur plånböcker, bilnycklar
och mobiltelefoner ur jackfickor i hallen och lägg de längre in i huset.

Fönster
Fyrtio procent av alla inbrott sker genom balkong- och terrassdörrar. Förse öppningsbara fönster i
markplan med ett låsbart vred eller annat godkänt fönsterlås. I källarutrymmen och liknande
använder du låsöglor och ett hänglås i klass 1. En del fönster och terrassdörrar har glasen
monterade utifrån vilket gör att det är enkelt att lyfta ur glaset om man bänder bort listen mellan
fönsterkarm och glas.
Galler och gallergrindar kan vara ett både snyggt och praktiskt alternativ till dåliga terrassdörrar
eller fönster. Tänk på att en tjuv sällan väljer att slå sönder ett fönster utan tar hellre till en tystare
metod. Prata med din låssmed om vilka lösningar som finns om du har problem med dåligt
inbrottsskydd på dina fönster.
Tips: En snabb och enkel metod för att försvåra inbrott via fönster i förråd, garage eller liknande
som du sällan öppnar, är att helt enkelt skruva ihop fönsterkarm och fönsterbåge inifrån. Tänk dock
på fria utrymningsvägar vid eventuell brand.

Utomhus, källare & vind
Lås fast stegen om du förvarar den utomhus så att du inte bjuder på klätterhjälp för att nå fönster
högre upp. Var också uppmärksam på hur en eventuell fastmonterad sotarstege är placerad. Det
kan vara bättre att ha den löst förvarad i ett låst utrymme.
Källar- och vindsförråd är dessvärre ofta utsatta för inbrott. Men din hemförsäkring täcker inte
värdefull egendom som förvaras här kontrollera därför med ditt försäkringsbolag om du är tveksam
över vad du kan förvara i dessa utrymmen. Säkerhetsdörr, gallergrind eller annan förstärkning av
ingången till förrådet försvårar för inkräktaren. Tänk på att ingången till dessa utrymmen ofta ligger
till så att inbrottstjuven kan arbeta ostört under lång tid. Ett inbrottslarm som komplement till det
mekaniska skyddet är ett utmärkt komplement.
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Förvaring
Värdepapper och till exempel gamla foton bör du förvara i bankfack eller i ett brandklassat skåp.
Förvara aldrig större kontantbelopp hemma.
Hur du ska förvara dina kontanter och smycken regleras i ditt försäkringsvillkor. Villkoren varierar
mellan olika försäkringsbolag så kontakta ditt försäkringsbolag för att få rätt information. För
förvaring av större kontantbelopp eller dyrbara saker i hemmet krävs oftast speciell försäkring och
speciella så kallade värdeskåp.
Om du ska köpa ett skåp för värdeförvaring, köp alltid ett skåp som är utprovat och certifierat enligt
svensk eller europeisk standard (SS eller SS-EN). Märkning hittar du på insidan av skåpdörren.
Gör en extra kontroll innan du köper de kassaskåp och brandskyddande skåp som säljs på
byggmarknader och i postorderkataloger. Många av dessa produkter är inte mycket mer än
förstärkta ”kakburkar”. SSF har testat många av dessa produkter. Kontakta SSF:s kostnadsfria
rådgivning (tel 08-783 75 33) så hjälper de dig att välja rätt.
Hemelektronik ska alltid märkas. Utrustning för märkning samt vad som ska märkas och hur du ska
märka finns att köpa hos din auktoriserade låssmed. Med den nya ”god-tros-förvärvslagen” från 1
juli 2003 är det betydligt svårare att påstå att man handlat stöldgods i god tro. Kan man genom
märkning och kvitton bevisa att man är ägare till stöldgods har man alltid rätt att få tillbaka sina
varor även om de sålts i så kallad god tro till tredje man. Med andra ord är det nu ännu viktigare att
registrera och märka sina kapitalvaror så som cyklar, mobiler, mopeder, båtmotorer med mera. Hos
din låssmed finns mer information om hur du kan registrera olika varor.
Tips: Tänk på att inte förvara värdehandlingar eller foton i plastfickor i ett brandklassat skåp då
värmen från en brand kan göra så att plasten smälter. Det mesta idag skrivs ut på laserskrivare.
Texten tål bara ca 70° C innan texten förvandlas till ett plastlim som effektivt limmar ihop dina
papper.
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Larm
Inbrottslarm är ett utmärkt komplement till det mekaniska inbrottsskyddet men det kan aldrig
ersätta det helt. Ett inbrottslarm som är rätt installerat och av rätt typ ska skrämma en inbrottstjuv
så att denne inte fullföljer sitt inbrott. Inbrottslarmet ska också meddela omgivningen att något är
på gång och det bör alltid vara kopplat till en larmcentral så att rätt åtgärder utförs efter utlöst
larm. Till villalarmet bör det även kopplas en yttre siren eller blixtljus så att dina grannar ser att
något hänt. Den inre sirenen hörs nämligen inte ut.
Det säljs idag många typer av inbrottslarm och det är lätt att invaggas i falsk säkerhet. Många av de
trådlösa hemlarmspaket som säljs idag har nämligen bara en magnetkontakt till ytterdörren samt
en rörelsedetektor. Problemet är då att du inte skyddar alla rum, fönster och altandörrar.
Ett professionellt installerat godkänt larm är en mycket bra produkt som fyller en viktig funktion.
Rätt installerat är alla tilltänkta inbrottsvägar i ditt hem bevakade av detektorer. Inbrottslarmet är
kopplat till en larmcentral så att en åtgärd sker vid utlöst larm.
De finns nu några enstaka trådlösa inbrottslarm som är ”godkända” (intygad produkt) och
förhoppningsvis kommer det framöver att finnas flera intygade/certifierade trådlösa inbrottslarm
att köpa till hemmet.
Det är inte så vanligt att ditt försäkringsbolag kräver att du ska ha inbrottslarm. Men gör de det ska
det vara ett så kallat ”godkänt larm”. Detta innebär att det ska vara ett trådbundet larm bestående
av certifierade produkter, installerat av en certifierad anläggarfirma samt kopplat till en certifierad
larmcentral.
De företag som har rätt att installera ”godkända” inbrottslarm är ”certifierad anläggarfirma
inbrottslarmanläggning”. Flera av SLR:s låssmedsföretag har denna certifiering. Förteckning över
certifierade anläggarfirmor hittar du på www.ssf.nu eller i SSF:s säkerhetsguide.
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Fritidshus
Fritidshuset inbrottsskyddar du i princip på samma sätt som ditt hus. Men fritidshuset bör du
dessutom komplettera ytterligare med låsöglor och hänglås på fönster och terrassdörrar då
fritidshuset vanligtvis står tomt under längre perioder.
Inbrottslarm är inte alltid användbart då fritidshuset kan ligga avsides och långt från larmcentralens
väktare eller uppmärksamma grannar. Det är bättre att så långt som möjligt försöka tömma huset
på värdesaker. Har du egen infartsväg kan en vägbom göra stor nytta. Finns det permanentboende i
närheten så försök att få grannar att titta till ditt hus då och då. Det du inte kan ta med dig hem i
form av värdesaker märker du med hjälp av märkboxen som du köpt hos din låssmed. Då får du
också dekaler att sätta upp på fönster och dörrar som talar om för tjuven att allt av värde är märkt
och därmed också svårt att sälja.
Tips: Larm för temperatur, elförbrukning och översvämning kan vara mycket bra som komplement.
Sådana finns idag som kan kopplas både till din mobil och till larmcentral. Brandlarm ska alltid vara
kopplat till larmcentral för att du ska kunna känna dig riktigt säker.
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Så här skyddar du ditt fordon
Omkring 40 000 bilar stjäls årligen i Sverige och under samma period sker det ca 130 000 stölder ur
fordon. Skrämmande höga siffror och dessvärre är det vi bilägare som betalar kalaset via våra
premier. Det finns med andra ord goda skäl att du ser över ditt inbrottsskydd för din bil.

Bilen
De flesta nyare bilar har idag elektroniska stöldskydd som billarm och startspärr (Immobilizer). Det
är inte säkert att det fabriksmonterade billarmet eller startspärren är ”godkänt”. Kontrollera därför
med ditt försäkringsbolag eller SSF vad som gäller.
Ca 60 000 bilar stjäls årligen i Sverige och under samma period sker det ca 150 000 stölder ur
fordon. Skrämmande höga siffror och dessvärre är det vi bilägare som betalar kalaset via våra
premier. Det finns med andra ord goda skäl att du ser över ditt inbrottsskydd för din bil.
På äldre fordon kan man eftermontera både larm och startspärrar men kontrollera först vad ditt
försäkringsbolag kräver. En övervägande majoritet av bilstölderna utförs av tillfällighetstjuvar. Till
alla bilar, både nya och gamla, gör en ”godkänd” rattkrycka stor nytta. Den försvårar avsevärt för
tillfällighetstjuven som bara vill åt ett transportmedel snabbt. Se till att produkterna du handlar är
certifierade och har ett certifikatmärke från SBSC på förpackningen.
Töm alltid bilen själv! Lämna inte värdesaker, inte ens för en liten stund, synbara i bilen.
Mobiltelefoner, handväskor och bärbara datorer är kalasmat för tillfällighetstjuven. Har du
löstagbar stereo, eller löstagbar front på stereon så gör det till en vana att alltid ta ur dessa så fort
du lämnar bilen.
Tips: På semesterresan är det inte alltid lätt att ta ur allt värdefullt när man stannar och rastar. Lås
fast resväskor och dylikt i bagaget så kan tjuven inte ta hela väskan utan avsevärt besvär vid ett
inbrott. Bygellås eller hänglås och kedja som fästes runt något befintligt fastmonterat (t ex
lastöglor) i bagagerummet duger bra.
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Moped & motorcykel
För att en försäkring ska gälla för din EU-moped krävs det nästan alltid att den är låst med minst två
godkända lås. Detta är det många som inte vet. Men med tanke på vad en EU-moped kostar
rekommenderar vi att du gärna väljer ett så kraftigt lås som möjligt. Godkända lås hittar du hos din
låssmed och en förteckning över vilka godkända lås som finns finner du på www.ssf.nu.
Till en vanlig moped som inte är registreringspliktig använder du också med fördel ett godkänt MClås så att du vet att du gjort det lite extra svårt för tjuven. Oavsett typ av moped är det väldigt bra
om du kan låsa fast den i något fast föremål. Anteckna ram- och motornummer samt märk din
moped med personnummer så ökar chansen avsevärt för att få tillbaks den efter en eventuell stöld.
För motorcyklar kräver ofta försäkringsbolagen lite extra för att du ska få ersättning vid stöld.
Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller för just din motorcykel. Precis som för
moped och cykel är det en fördel om du har möjlighet att låsa fast motorcykeln i ett fast föremål.
Det finns även fasta burar som kan användas för att ställa motorcykel i vid t ex uppställning i Pgarage. Olika former av transpondrar finns nu på marknaden som underlättar spårning av t ex
motorcyklar och snöskotrar. Fråga SSF och ditt försäkringsbolag.
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Båt
Båtstölder och speciellt stölder av utombordare har länge varit ett stort problem. Precis som för
bilar finns det idag startspärrar och larm men ingen av dessa har ännu kunnat certifieras och
”godkännas”. Precis som för motorcyklar, snöskotrar med mera finns det även här möjlighet till att
montera transpondrar som spårar en stulen båt.

Båtmotorn kan du låsa fast med hänglås och låskätting i lägst klass 3 eller med speciellt avsett
bultlås/båtmotorlås. Båtar över 200 kg ska du låsa fast i en godkänd stävögla med kätting och
hänglås i lägst klass 3. Var noga med hur infästningen till bryggan görs så att det inte utan svårighet
går att demontera öglan. Har du din båt förvarad på trailer så ska båten vara fastlåst med hänglås
och kätting i klass 3 och trailern ska vara låst med kulkopplingslås. SSF hjälper dig med mer
information.
Som alltid gäller det att du kommer ihåg att plocka ur det värdefulla (som är löst) ur din båt innan
du lämnar den. Märk elektronisk utrustning, motor och båt så underlättar det för polisen om de
hittar det efter eventuell stöld.
Kom alltid ihåg att läsa villkoren i ditt försäkringsvillkor innan du bestämmer dig för köp av
produkt. Det skiljer en del på kraven mellan olika försäkringsbolag.
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Tips & råd
Med små förändringar kan du skapa trygghet för dig själv och din familj. Grannsamverkan är ett
enkelt sätt som ger dig lugn och ro när du är borta. Vilka produkter är bäst? Ögonmärkt leder dig
rätt i säkerhetsdjungeln.
God-tros-förvärvslagen har ändrats. Lär dig lite om vad lagen säger.

10 enkla tips


Tala om för grannarna att du åker bort



Låt trädgården se levande ut med
uthängd tvätt och leksaker på
gräsmattan



Låt grannar sköta tömning av postlåda



Låt grannar klippa gräs och skotta snö



Förvara värdesaker i bankfack



Kom överens med grannarna att ni ska ställa
bilen hos varandra



Se över säkerheten på dörrar, karmar och
fönster



Försök att få bostaden att se så levande och
bebodd ut som möjligt och använd timers på
belysningen inomhus



Ha inga meddelande på telefonsvararen
som visar att du är borta



Glöm inte bort din egen säkerhet vid
brand. Se alltid till att ha säkra och
alternativa utrymningsvägar via dörrar
eller fönster i markplan.
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Vad säger lagen
God-tros-förvärvslagen
Sedan den 1 juli 2003 kan du inte längre hävda "god tro" vid ett eventuellt köp av stöldgods. Den
som blivit drabbad har alltid rätt att få tillbaka sin egendom. En förutsättning för detta är dock att
den bestulne har bevis för vem som är den verklige ägaren. Kvitton måste därför sparas och visas
upp och märkning/registrering av egendomen är därför väldigt viktig.
Lagändringen ger effekt också på konsumentköplagen. En köpare har rätt att häva köp, om det visar
sig att en tredje man har äganderätt till varan. Köparen har därför rätt att få tillbaka pengarna som
har betalats och i vissa fall även skadestånd.

SSF:s bästa tips och råd


Spara alltid originalkvitton - de behövs om du ska sälja något i framtiden.



Köp alltid från rätt ägare - begär att få inköpskvittot, och helst också garantibevis i original,
när du köper begagnade varor.



Märk och registrera dina värdeföremål! Det mesta som har ett unikt nummer går idag att
registrera i SSF Spärrapid, t ex hemdatorn, stereon, kameror, mobiltelefoner osv. Om du ska
sälja något, kan du lätt visa upp att du är ägaren, inköpsdatum och inköpssumma.



Om du ska köpa, begär på motsvarande sätt bevis för att du handlar med rätt ägare.



Se till att din cykel är registrerad i SSF Spärrapid - de flesta cykelhandlare gör det
automatiskt vid köp av ny cykel.



När du ska köpa båt eller båtmotor - kontrollera hos polisen eller Larmtjänst att
båten/motorn inte är anmäld stulen.



Vid mopedköp, förvissa dig om att mopedens faktiska ramnummer finns på det typintyg
som alltid ska medfölja fordonet.



Registrera din skidutrustning i SSF Spärrapid.

Här kontrollerar du om båten är anmäld stulen hos Larmtjänst
www.larmtjanst.se
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Ögonmärkta produkter
Välj ögonmärkta produkter
För att du på ett enkelt sätt ska kunna välja produkter och leverantörer har SSF valt att kalla dem
för Ögonmärkta. De kan lätt kännas igen genom att SSFs ”öga” finns på förpackningen eller
produkten.
Det är alltid viktigt att produkten passar det aktuella användningsområdet (exempelvis rätt klass på
lås). Ofta finns kravställare, t ex försäkringsbolag, som anger nivå på de skyddsåtgärder som är
minimiåtgärder i det enskilda fallet.
Vilka får märkas med Ögonmärkt?
Produkter och leverantörer som är provade av SSF och certifierade av svensk Brand- och
Säkerhetscertifiering AB (SBSC). Ögonmärkningen kan också i enstaka fall användas med stöd av
beslut från SSF:s Tekniska Råd. Ögonmärkningen kan visas genom SBSC:s certifieringsmärke. Ett
annat alternativ är att använda SSF:s logotyp.

Ögat – symbolen för säkerhet
Så här kan de olika märkena se ut som du ska leta efter:
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Grannsamverkan
Grannsamverkan - tre steg till ökad säkerhet
Varje år drabbas 15–20 000 familjer i Sverige av inbrott i sin bostad. Drygt hälften av dessa sker i
villor. Det är alarmerande statistik men det finns sätt att minska risken för att bli utsatt för brott. En
av dessa möjligheter heter Grannsamverkan och startade från början i Seattle, USA. Det första
grannsamverkansprojektet i Sverige startades i Linköping för snart 20 år sedan.
I dag finns över 1 000 grannsamverkansprojekt fördelade över hela landet och resultaten har visat
sig vara mycket goda. Redan efter en kort tid har många områden sett antalet brott minska. Syftet
med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten, något som uppnås genom
ett socialt nätverk som skapas av de boende med syfte att samarbeta, stödja och hjälpa varandra.
1. Starta Grannsamverkan!
Ta kontakt med dina grannar och undersök intresset för att starta ett grannsamverkansprojekt.
Bara genom att ta denna kontakt har du skapat en bättre relation till grannarna och det kan kännas
mer naturligt att vara extra vaksam om det sker något misstänkt hos någon av dem. När ni bestämt
er för att starta ett grannsamverkansprojekt tar du kontakt med polisen, kommunens
brottsförebyggande råd, polisen eller något försäkringsbolag för att komma igång. Skyltar att sätta
upp i bostadsområdet och annat informationsmaterial får du av polisen när nedanstående krav är
uppfyllda. Du kanske tidigare har sett den röda triangeln med en bruten kofot, där texten lyder
"Samverkan mot brott". De sätts upp för att informera, såväl tjuvar som andra att i detta området
bryr vi oss och är engagerade i brottsförebyggande arbete.
2. Mekaniskt inbrottsskydd och märkning
För att göra det svårare för en objuden gäst att ta sig in i ditt hus är det angeläget att se över
låsning och andra fysiska hinder som försvårar intrång. Försök att "tänka som en inbrottstjuv" när
du bestämmer vad som behöver förstärkas eller förbättras. Altandörrar, fönster och dörrar till
källarvåningar samt öppningsbara fönster i markplanet är populära entrévägar för tjuven.
Vid köp av säkerhetsprodukter, låt dig inte lockas av ett lågt pris. SSF rekommenderar alltid att man
köper säkerhetsprodukter hos riktiga yrkesmän, absolut inte av dörrknackare. Vid köp och
montering av lås bör man välja en auktoriserad låssmed och vid installation av inbrottslarm en SSFcertifierad larminstallatör. Om du känner dig osäker kan du ringa SSF:s kostnadsfria rådgivning, tel
08-783 75 33, rekommenderar produkter och leverantörer inom säkerhetsområdet.
Att märka och dokumentera dina värdesaker kan du göra på flera sätt. Låna gärna en märksats från
polisen eller från ditt försäkringsbolag (se Operation Märkning, länk). Att fotografera eller
videofilma hemmet och ägodelarna kan vara en bra ersättning för eller komplement till skriftliga
förteckningar.
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Grannsamverkan, forts
3. Inbrottslarm
Ett larm gör det inte svårare att bryta sig in men det kan vara ett mycket bra komplement till övriga
åtgärder. En tjuv vill naturligtvis inte bli upptäckt utan försöker arbeta så ljudlöst som möjligt. När
larmet går kan grannar snabbt uppmärksammas på ett inbrott och agera enligt tidigare träffad
överenskommelse. De kan även hjälpa polisen genom att ge uppgifter om signalement, fordon,
flyktvägar och annat som kan leda till att gärningsmannen kan identifieras och gripas.

Krav som ställs för att delta i grannsamverkan:


För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet



Märk stöldbegärlig egendom



Meddela grannar och/eller kontaktman om du är bortrest mer än en vecka



Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt



Var allmänt vaksam och kontakta polisen och kontaktmannen om du ser något som är "fel".

För mer information kontakta Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.
www.ssf.nu.
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Produkter
För att du ska vara trygg i ditt val av inbrottsskyddande produkter är tumregeln att du alltid ska leta
efter Svenska Stöldskyddsföreningens ”öga” eller certifieringsmärke från SBSC på förpackningar och
produkter. Då vet du att produkten är testad och uppfyller minimikraven. För att veta vilka specifika
klasser du ska ha på en produkt ska du kontrollera med ditt försäkringsbolag eller din låssmed.
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Larm
Inbrottslarm
Ett inbrottslarm i sig inte är något inbrottsskydd! Försäkringsbolagen ser ett inbrottslarm som ett
komplement till det mekaniska skyddet. Utan godkänt mekaniskt skydd kan du få problem med
ersättning vid ett eventuellt inbrott. Väldigt få försäkringsbolag kräver att du ska ha inbrottslarm i
ditt hem. Bara om du förvarar mycket värdefulla saker eller har någon specifik verksamhet i ditt
hem ställs krav på detta. I de fallen specificerar oftast ditt försäkringsbolag vilken typ av
inbrottslarm du ska installera.

Det är skillnad på larm och larm
Det finns många bra produkter som monteras och säljs av seriösa säkerhetsföretag och dessa
inbrottslarm är ett mycket bra komplement till ditt inbrottsskydd. Men det finns också en mängd
produkter som man egentligen inte vet ett dugg om hur de fungerar då de aldrig testats och inte
monterats av utbildad och kunnig personal.
Marknaden för inbrottslarm har på senare år exploderat. Det säljs och monteras tusentals
inbrottslarm, så kallade hemlarm, varje månad runt om i landet. Dessvärre fungerar de i många fall
inte som ett fullgott inbrottsskydd och kostar mer än det smakar.
Det framgår dessutom sällan var och hur ditt hemlarm ska monteras. Varje bostad ser annorlunda
ut och precis som för det mekaniska skyddet så måste en viss del skräddarsys speciellt för ditt hem.
Den asiatiska tillverkaren av ditt hemlarm vet knappast hur många terrassdörrar och fönster ditt
hem i Sverige har. En magnetkontakt till ytterdörren samt en rörelsedetektor till ett hus på 5 rum
och kök blir svårt att larma med den utrustningen.

Checklista:


Prata alltid med en auktoriserad låssmed eller Svenska Stöldskyddsföreningen innan du
bestämmer dig



Leta alltid efter SSF:s öga eller certifieringsmärke på larmet
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Lås
Dörrlås
Vi rekommenderar att du väljer en så kallad ”godkänd låsenhet” till din ytterdörr. En godkänd
låsenhet uppfyller försäkringsbolagens krav och ger dig ett lås med god funktion och kvalitet. En
godkänd låsenhet är certifierad och intygad enligt svensk standard och ska alltid – från båda sidor
av dörren – kunna öppnas och låsas med nyckel. Det får finnas ett vred på insidan. Men då ska
detta kunna spärras eller frikopplas så att det inte går att öppna låset, om du låst med nyckel.
Anledningen till denna funktion är att en inbrottstjuv inte ska kunna gå ut dörrvägen vid ett inbrott
när du låst med nyckel, han tvingas alltså klättra tillbaks genom t ex fönstret om han gått in den
vägen. Det blir då omständligt för tjuven att försöka bära ut större kapitalvaror från ditt hem.
Det är också av största vikt att du vid byte av lås kontrollerar att det nya låset passar i din dörr och
att slutblecket går att montera i karmen. Prata med din låssmed så hjälper han dig till rätt val av
produkt som passar just din dörr. Ta gärna med en bild - de flesta har ju nu kameror i sin mobil eller
en digitalkamera – och det underlättar mycket om du kan visa låssmeden hur just din dörrmiljö ser
ut.

Fönsterlås
Öppningsbara fönster bör du förse med intygade/certifierade fönsterlås eller med låsöglor och
hänglås. Byt till låsbara spanjoletthandtag på terrass- och balkongdörr om du inte redan har det.
Titta också på hur din terrass/balkongdörr är konstruerad. Många är bara försedda med masonit
eller liknande i nederkant och det kan då hjälpa med att lägga in en tunn plåt eller liknande. För den
händige är detta dessutom ett perfekt tillfälle att passa på att tilläggsisolera denna del för att spara
energi. Har du fönster av sådan konstruktion att det enkelt går att lyfta bort rutan efter att de
utvändiga listerna tagits bort bör du skruva fast listerna. Har du fönster som sällan eller aldrig
öppnas, skruva igen dem permanent. Det finns bra och säkra beslag att köpa hos låssmeden.

Hänglås
Hänglås till ditt hem eller till MC och moped etc är ett besvärligare kapitel då det finns en mängd
klassificeringar på marknaden. En tumregel som gäller är som sagt att titta efter SSF:s ”öga” samt
att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag eller låssmed vilken klass du ska ha. Det krävs t ex två
hänglås för EU-moped osv.
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Brand
Brandskyddsprodukter
Ett hus kan bli övertänt på fem minuter. Därför är det viktigt att kunna agera snabbt och göra första
insatsen själv.
En brandvarnare är en mycket billig och effektiv livräddare. Kom ihåg att alltid testa dina
brandvarnare regelbundet samt att byta batterier enligt föreskriven tidsintervall.
Handbrandsläckare ska vara certifierade av t ex SBSC eller DNV och hålla klass A och B. Se till att alla
i hemmet vet hur de används samt var de är placerade.

Pulversläckare – används främst för vätskor, t ex bensin och fotogen.
Skumsläckare – används främst till trä, papper och textilier.
Kolsyresläckare - används främst till elektrisk utrustning.

Enligt Stockholms Brandförsvar rekommenderas pulversläckare eller skumsläckare till bostäder.
Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektiv. Släckmedlet i en
pulversläckare är dock så finfördelat att det kan vara svårt att sanera efter insats.

Brandfilt – ett effektivt och enkelt sätt att släcka en liten eller uppkommande brand.

Brandstege – om undervåningen är övertänd är det en nödvändighet att du använder dig av
utsidan av huset för att ta dig ut. Även om elden inte spridit sig till trapppan har giftiga gaser bildats
vilket gör att du inte kan ta dig ner till undervåningen.

Läs mer om brandsäkerhet på Svenska Brandskyddsföreningens hemsida. Här hittar du massor av
råd, hjälp och tips!
www.svbf.se
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Värdeförvaring
Värdeförvaring
Köp ett skåp för värdeförvaring som är provat och certifierat enligt svensk eller europeisk standard
(SS eller SS-EN). Märkning hittar du på insidan av skåpdörren.
Det finns olika typ av skåp att välja mellan beroende på vad du tänker förvara i det. Tänk på att om
du förvarar papper i plastfickor krävs ett bättre brandskydd eftersom plasten smälter långt innan
pappret börjar brinna. Laserutskrifter kan börja smälta redan vid 70° C något som också påverkar
valet av rätt förvaring.

Tunnplåtsskåp – förvaring av kortregister, arkiv, klädskåp etc. Inget brand- inbrotts- eller
sekretesskydd.
Dokumentskåp – endast brandskydd och används till förvaring av affärshandlingar, dokument etc.
Till denna grupp räknas också data- och diskettskåp.
Säkerhetsskåp – endast inbrottsskydd och förvaring av ett mindre antal smycken och andra
värdeföremål. Det är också denna typ av skåp som krävs för förvaring av vapen enligt vapenlagen.
Kontrollera alltid med polismyndigheten vad som gäller om du har vapen hemma.
Kassaskåp – säkerhetsskåp med brandskydd.
Värdeskåp – både brand- och inbrottsskydd och kan användas till förvaring av pengar och dyrbara
smycken.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag hur mycket kontanter och värdeföremål du får ha i ditt hem.
Det brukar vara förvånansvärt låga belopp. Om du vill förvara större belopp eller värdeföremål
hemma hjälper ditt försäkringsbolag dig med uppgift om vilken typ av skåp du ska ha.
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Om SLR
Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) är en rikstäckande organisation för
låsmästare från Trelleborg till Kiruna. Vi är 155 medlemsföretag med 25 filialer, totalt alltså 180
låssmedsbutiker spridda över hela landet.

SLR är anslutet till SWESEC (Svenska Säkerhetsföretag), European Locksmith Federation samt
Företagarnas Riksorganisation.

För att bli medlem i SLR ställer vi följande krav:


Hantverksskicklighet genom gesäll- och mästarbrev



6 års yrkeserfarenhet för en låsmästare



Att följa SLR:s etiska regler



Att följa SLR:s ekonomiska krav



Skydd av lokaler och förvaring av kunddokumentation etc

SLR bildades 1955 och har sedan dess arbetat målmedvetet för att erhålla statlig auktorisation av
sina medlemmar. SLR har därför i samarbete med bl a Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF och
Svensk Brand och Säkerhetscertifiering, SBSC, utarbetat regelverk och krav för auktorisation samt
tredjepartscertifiering av verksamheten. Allt för att garantera att kunskap och kvalitet på
medlemsföretagen håller hög klass.

Auktorisationen, certifiering samt SLR:s etiska regler är alla till för att du som kund ska känna dig
trygg i ditt val av säkerhetsleverantör.
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Partners
SLR samarbetar med flera partners i frågor om säkerhet. Vi har ett nära samarbete med bl a
försäkringsbolag och SSF. Arbetet är viktigt för att vi ska kunna hitta rätt säkerhetsnivåer för
produkter till både bostäder och företag.
SLR arbetar även aktivt med europastandardiseringsarbetet. Många av de standarder som idag
gäller för säkerhetsprodukter inom lås och beslag är frukter av detta arbete. Sverige har en lång
tradition av att hålla en hög säkerhetsnivå med testade och utprovade säkerhetsprodukter. Detta är
vi rädda om för att vi inte ska äventyra tryggheten i vårt boende och vår fritid samt för att kunna
fortsätta erbjuda hög kvalitet på säkerhetsprodukterna.
SLR är medlem i European Locksmiths Federation (ELF) där frågor rörande låssmedsbranschen i
Europa behandlas. SLR är även medlem i SWESEC, paraplyorganisation för Svenska
säkerhetsbranschen. Vi samarbetar med Skandinaviska låssmedsorganisationer i en grupp kallad
Nordkey. Utbyte och visst samarbete finns även med olika låssmedsorganisationer i USA.

Samarbetspartners:


Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF (www.ssf.nu)



Svensk Brand och Säkerhetscertifiering, SBSC (www.sbsc.se)



Glasbranschföreningen (www.gbf.se)



SWESEC (Paraplyorganisation för Svenska säkerhetsföretag, organiserar ca 400
säkerhetsföretag och 5 branschföreningar www.swesec.se)



SLR Associerade (Sektion inom SLR med ett 20 tal medlemmar inom områdena tillverkning
och grossist/återförsäljarverksamhet av säkerhetsprodukter).



Baggium (Gymnasieutbildning, yrkesskolor för låssmedslärlingar)



Sveriges Hantverksråd (Utbildningsprogram för att kunna erhålla Gesäll- och Mästarbrev i
yrket)



Riskhanteringsakademin (Utbildning av säkerhetssamordnare www.rh-akademien.com)
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Auktorisation och certifiering
En auktoriserad och certifierad låssmedsmästare garanterar dig trygghet och säkerhet.
Alla företag som är medlemmar i SLR genomgår en grundlig granskning innan de får kalla sig
auktoriserade. De krav som ställs finns tydligt dokumenterade och SLR:s utsedda kontrollanter har
en gedigen erfarenhet och kunskap för att utföra dessa kontroller. Det finns också klargjorda
rutiner och regler inom SLR för hur eventuella avvikelser ska behandlas.
Certifiering innebär att det sker återkommande (årliga) kontroller som genomförs av speciellt
utsedda och utbildade revisorer. Certifiering utförs av utomstående extern personal. Om brister
upptäcks dras certifikatet in.
För att ytterligare förstärka SLR-auktorisationen har SLR sedan 2006 infört möjlighet till
tredjepartscertifiering av ett ackrediterat certifieringsorgan. Gesäll, låsmästare samt
låssmedsföretaget kan certifieras var för sig.

För ytterligare information kontakta:
www.slr.se gällande SLR auktorisation.
www.slr.se eller www.sbsc.se gällande certifiering.
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