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”Sagan om sotaren” 
 
Några idéer som du kan ta till dig för att undvika att bli utsatt för brott!  
 
Det är inte trevligt att bli utsatt för brott. Som brottsoffer känner du kanske 
osäkerhet och rädsla efter gärningen. De flesta har nog en försäkring som 
kan ta hand om materiella förluster. Men du har säkert saker med 
affektionsvärde eller av annat personligt värde som inte kan ersättas med 
pengar av din försäkring. 
 
Det bästa du kan göra är att vidta åtgärder som gör det svårt för tjuven eller 
tjuvarna. Det finns all anledning att vara försiktig men det finns trots allt ingen 
anledning till överdriven oro eller rädsla. Att du utsätts för brott är relativt liten 
risk och jag törs säga att risken är så liten att du inte skall låta oro och rädsla 
ta någon överhand.  
 
Släpp inte in någon obekant i ditt hem. Det har hänt att äldre människor blivit 
utsatta för brott efter det att de släppt in någon obekant. Någon ringer på och 
ber snällt och artigt att få ett glas vatten eller att få låna din telefon. Det är 
inte ovanligt att tjuvar ”jobbar” i par. Underskatta inte tjuvarnas förslagenhet. 
Den ene pratar med dig och den andre kollar runt i din bostad. Du kan tänka 
dig vad resultatet av det kan bli. En regel därvid är helt enkelt att inte släppa 
in någon obekant.  
 
Om det kommer någon okänd som ringer på eller knackar på, t.ex. från 
hemtjänsten så be om legitimation. Personal från hemtjänsten skall alltid ha 
legitimation med sig. Alla hantverkare, portvakter eller fastighetsskötare eller 
reparatörer som är ute i ärliga avsikter skall kunna visa legitimation – om de 
inte kan det så släpp inte in dem. Förslagenhet och orsaker till att bli 
insläppta är stora och många. 
 
Vänd dig till låssmed och be att låssmeden montera en dörrspärr och kanske 
också ett dörröga, om du inte har det. Genom detta får du betänketid innan 
du öppnar dörren. Lås gärna dörren med säkerhetslås, var då noga med att 
ha nyckeln vid dörren – det kan ju vara så att du behöver utrymma din 
bostad snabbt vid en eventuell brand. Det finns en annan skola som säger 
att man inte skall låsa med säkerhetslås från insidan. Du får överväga dessa 
alternativ i förhållande till din hälsa.    
 
Se i övrigt till ditt låsskydd. Balkongdörrar och fönster har oftast inga eller 
bristfälliga lås. Dessa vägar att skaffa sig oönskat tillträde när du inte är 
hemma är vanliga. Tillfället gör tjuven heter det. Det gäller inte minst många 
lägenhets- och villainbrott. Sätt sprintar i dörrars bakkant.  
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Det är ganska lätt att slå ur en gångjärnspinne – sådant har tjuvarna lärt sig 
– och vips är man inne. Sprintar försvårar också att ta sig in med kofot.  
Det var någon som sa ”att det finns inga låsta dörrar bara en del som går lite 
trögt”. För dig som bor i en villa kan ändamålsenlig ytterbelysning var något 
att överväga. Tjuvar vill i motsats till den som har ärliga avsikter ”jobba” i 
mörker. 
 
Tjuvar vet exakt var de skall leta efter dina värdesaker och de pengar som 
du kan ha hemma. Lås in dina värdesaker i bankfack. Om du är borta 
hemifrån en längre tid kan det vara bra att se till som om du är hemma. 
Några lampor med tidstyrd av och på. Berätta för grannarna ”att nu är jag 
borta i 14 dagar”. Gör uppehåll i din tidningsprenumeration. Be grannen eller 
någon annan som du litar på att tömma din brevlåda eller rensa golvet 
innanför din dörr från post och reklam. Om någon tittar in genom ditt 
brevinkast och golvet är fullt av post och en mängd reklam så har du ”skickat 
ut” en tydlig signal om att här finns ingen hemma. 
 
Äldre personer kan vara rädda för att vistas utomhus, särskilt under kvällstid 
i större städer och tätorter. Samhällsklimatet kan uppfattas att med tiden har 
blivit hårdare men du skall veta att äldre personer mer sällan än andra 
grupper utsätts för rån eller överfall. De vanligaste är att yngre män är 
förövare och offer. 
 
När du går ut en kväll gå om möjligt med sällskap. Ha inte för mycket 
kontanter med dig. Var vaksam när du tar ut kontanter från bankomat. Var 
vaksam när du går från banken om du har hämtat kontanter där – ett fåtal 
banker har trots allt fortfarande kontanter.  
Var vaksam med handväskor och lättillgängliga fickor – bjud ingen på 
möjligheter att lätt komma åt din plånbok eller portmonnä.  
Var särskilt vaksam i täta folksamlingar, t.ex. köer och andra dylika ställen. 
Förvara inte plånbok, portmonnä eller handväska i en kundkorg eller 
kundvagn på affären. Förvara aldrig kredit- eller bankomatkort tillsammans 
med någon uppskriven pinkod. Använd företrädesvis endast ett kontokort – 
lär dig pinkoden utantill. 
 
Nu skall jag berätta något som hände mig själv för några veckor sedan. En 
dag ringde det på min dörr, jag öppnade. En man ville sälja mig ett besök av 
sotare. Jag tackade nej.  
Han var enträgen. Jag sa ”jag har redan en sotare som jag anlitar så nej 
tack! nej tack! nej tack! jag är inte intresserad”. Försäljaren vände sakteliga 
och avvek. 
Efter några veckor kom en liten vit bil och parkerade på min garageuppfart. 
Ur bilen stiger två man. Den ene tar fram vad som skulle föreställa utrustning 
för sotning. Det fanns ingen text på bilen som talade om att det var en 

mailto:info@spfstockholm.se


      Krönika, september 2019                                                                                                                  

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 

Torsgatan 37 1tr. 113 62 Stockholm 

Tel 08-720 77 30  info@spfstockholm.se 

www.spf.se/stockholmsdistriktet 

 

 

sotarfirma som hade parkerat hos mig. ”Sotarna” ringde på och jag öppnade. 
Besökaren sa ”Vi skall sota här”. Jag sa att ”jag haft besök av en kille som 
ville sälja en sotartjänst till mig för någon vecka sedan och att jag klart och 
tydligt talat om att jag inte var intresserad – jag har redan kontakt med en 
sotare så nej tack! nej tack! nej tack!”. ”Sotaren” sa ”Jag förstår ingenting – 
jag går bara efter en lista som jag har fått”.  
Jag sa ”Jag hoppas att du begriper att jag inte har beställt någon sotning – 
jag anlitar en annan firma som har skött saken i säker tjugo år”. Jag stängde 
dörren och besöket släntrade i väg till sin bil och försvann.  
Mina reflexioner, tillika signaler om att jag förmodligen var utsatt för något 
som inte stod rätt till. Varför kommer sotaren i en bil där det inte finns någon 
identifiering med en text på bilen att det är en sotarfirma? Varför kommer det 
två man? Det har det aldrig gjort från den sotare som jag brukar anlita.  
 
Sotning i en villa är enligt min mening typiskt sett ett enmansjobb.  
Varför kommer man med en utrustning som inte på samma dag liknar den 
utrustning som min sotare har med sig.  
Varför skickas inget papper ut om att ”ni skall vara hemma under den tiden 
för då kommer jag och sotar”. Det gör alltid min sotare.  
 
Sensmoralen är att du skall var kritisk till sådana här spontangrejer – det är 
bara ett försök att få komma in! Jag kan ge mig den på att besökarna har 
kollat upp hur gammal jag är.  
Vi äldre hör kanske till den grupp som är väldigt lättlurade och har svårt att 
säga nej tack! 
 
Jan Nordelöf  
Distriktsstyrelsen, ledamot och Jur kand 
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