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Tjuvarna berättar: Då avstår vi från inbrott
Nu under årets mörkaste månader begås allra flest bostadsinbrott. Och vi
verkar allt mer villiga att betala för extra trygghet – larmförsäljningen slår
rekord. Aftonbladet granskar hur väl larmen faktiskt fungerar – och hur du gör
för att skydda dig på bästa sätt.
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Forskare, försäkringsbolag och polis vet inte om larmen avskräcker från
inbrott.
Men frågar man tjuvarna är saken glasklar:
– Man letar inte gärna länge om det står och tjuter, säger före detta
inbrottstjuven Paul Barath.
Men det finns åtgärder som är ännu viktigare.
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 Studie: Hemlarm ökar risken för inbrott
Paul Barath är i dag förbundsordförande i Kris, Kriminellas revansch i samhället.
Men bakom sig har han 25 år av kriminalitet, varav nio i fängelse.
– Jag har säkert begått flera tusen inbrott. I såväl villor och lägenheter som
företagsfastigheter, säger Paul Barath.
Enligt hans erfarenhet förhindrar ett larm inte inbrott – men det kan flytta ett spontaninbrott
från ditt hus till en olarmad grannvilla.
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– Fick jag välja mellan två villor tog jag gärna den utan larm, men tittade jag in i den larmade
fastigheten och såg något värdefullt där inne så tog jag den också, på vägen därifrån, säger Paul
Barath.
Om tjuven verkligen vill in är larmet inget hinder.
– Finns det 200 000 kronor i svarta pengar där inne så har larmet ingen betydelse.

Det är mest effektivt
Det inbrottstjuven är rädd för är inte larmbolagens väktare, utan snarare det höga ljudet som
påkallar grannars uppmärksamhet.
– Det betyder att man inte kan stanna där inne så länge. Man letar inte gärna länge om det
står och tjuter.
Det mest effektiva skyddet är dock inte larmet.
– Jag bor själv i ett hus. Relationen till grannarna är viktigare än larmet. Att man hjälps åt.
Grannsamverkan är effektivt, säger Paul Barath.
Paul Barath tror att många skaffar larm för att det ingår brandlarm i systemet.
– Oftast är brandlarmet viktigast, för det andra är försäkrat ändå. Brandlarm är det som
bolagen säljer på. Jag bor i hus med två våningar och har ett larm, för jag är rädd att mina barn
ska brinna inne. Jag tror nästan ingen satsar enbart på ett inbrottslarm.

Larm på femte plats
I de flesta studier där inbrottstjuvar själva får frågan hävdar de att larm är avskräckande.
I en svensk polisstudie där 20 inbrottstjuvar tillfrågades om vad som avskräcker från inbrott,
rankades larm på femte plats – efter ”Mycket människor i området”, ”Vetskap om hund”,
”Gallergrind” och ”Fönstergaller”.
Det tjuvarna helst vill undvika är ”hund, larm, polis och grannsamverkansperson”, skriver
polisen.
Dessutom vill man absolut inte göra inbrott hos grovt kriminella.
Enligt de intervjuade bovarna kan man ”locka till sig” ett inbrott genom att ha fönster öppna,
skylta med värdefulla tillhörigheter eller ha en dyr bil på uppfarten.

Vad avhåller en person från att göra bostadsinbrott?
(20 inbrottstjuvar fick ranka varje faktor från 1 till 5, där 1=”Avhåller inte alls” och 5=”Avhåller
maximalt”. Varje faktor kan alltså få som lägst 20 poäng och som högst 100 poäng.)
79: Mycket människor i området
78: Vetskap om hund
78: Gallergrind
77: Fönstergaller
76: Vetskap om larm
72: Synliga människor i området
72: Eftersatt hus (oordning, brytskador, klotter)
70: Frågvisa människor i området
66: Säkerhetsdörr
64: Väl synbart inbrottsobjekt
(fönster/dörr med boende mitt emot, företag, trafikerad gata el. liknande)
63: Antal lås på dörren
59: Kamerabevakning
58: Vetskap om att människor finns i området (t.ex. i angränsande lägenhet)
58: Typ av lås på dörren
56: Skylt om larm
56: Brytskydd med negativ brytvinkel längs hela dörrbladet
54: Skylt om kamerabevakning
53: Skylt om grannsamverkan
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49: Öppen dörr
45: Skylt om bevakat område
45: Fönsterlås
42: Skylt om hund
40: Brytskydd (T-järn vid låsen)
33: Butiker i eller i nära anslutning till objektet
31: Stängd olåst dörr
27: Väl underhållet hus (god ordning, utan skadegörelse och klotter)
25: Fasadmonterad byggnadsställning
24: Avgränsning som markerar privat område (ex. staket, buskar)
23: Synligt "bytesvärde"
21: Skylt om privat område
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