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Introduktion

Det går den rigtige vej
– men vi er langtfra i mål
Gennem mange år har Danmark haft en kedelig rekord
med væsentligt flere indbrud pr. indbygger end lande,
vi plejer at sammenligne os med. Bo trygt arbejder for
at mindske antallet af indbrud i Danmark og for at øge
trygheden i vores boligområder. Selvom Bo trygt Måling
2021 viser, at det går den rigtige vej både i forhold til
indbrud og utryghed, er der endnu meget, vi skal gøre
for at sikre varig forandring.
Høje indbrudstal har i mange år været et såkaldt
stædigt problem. Bo trygt-initiativet viser imidlertid,
at der er mange, som gerne vil problemstillingen til
livs, og at det faktisk er muligt at gøre noget, når
flere aktører arbejder sammen på tværs. Ligesom
pludselige ændringer i omverdenen kan pege os i
retning af nye vaner og adfærdsmønstre, der sætter
en kæp i hjulet på problemet. Fx har coronasituationen
med mere hjemmearbejde haft en positiv effekt i
forhold til at forebygge indbrud.
Alligevel er vi langtfra i mål. Der er stadig hver dag
alt for mange indbrud i Danmark. Det har negative
konsekvenser både for samfundsøkonomien og for
den enkelte – og ikke mindst for trygheden blandt de
borgere, der oplever at have indbrud i deres bolig.
Der er fortsat behov for indbrudsforebyggende og
tryghedsskabende initiativer. Med denne måling vil
vi, understøttet af ny data, pege på hvor vi kan og bør
sætte ind for at komme problemet til livs.
God læselyst!

Britt Wendelboe
Programchef, Bo trygt
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Tema 1

Trods fremskridt ligger
indbrud og utryghed stadig højt
– det kalder på handling
Utrygheden ved indbrud falder omsider, ligesom indbrud
har gjort i en årrække - men indbrud er dog fortsat højere
end i vores nabolande.
Antallet af indbrud i Danmark er faldet støt siden 2009,
men utrygheden for indbrud har i flere år ligget på samme
niveau. I flere år har 20-25% af de danske husejere givet
udtryk for en utryghed over for at blive udsat for indbrud.
Men nu ser også den kurve ud til at være vendt.
COVID-19 har med nedlukning og hjemsendelser sat
tydelige spor i danskernes oplevelse af utryghed. Det
betyder, at det i 2020 ”kun” er 18 % af danskerne, der giver
udtryk for, at de er meget eller noget utrygge ved at blive
udsat for indbrud. I takt med genåbningen og tilbagekomst
af indbrud er utrygheden atter stigende. Set i lyset af
situationen før COVID-19 er der stadig tale om et positivt
fald. Ligesom det giver håb, at vi under nedlukningen
har oplevet, at utryghedskurven kan knækkes.
Men træerne vokser ikke ind i himlen. Antal indbrud er
fortsat markant højere end i de nabolande, som vi normalt
sammenligner os med. Fx er indbrudstallet per indbygger
væsentlig lavere i Sverige og Tyskland. Hvis vi havde ligget
på niveau med disse lande, ville vi have haft omkring
7.000 indbrud i 2020. Samtidig angiver 38,3 % af husejerne
i Trygfondens Tryghedsmåling fra 2021 stadig at være ”lidt”
utrygge ved indbrud, og knap hver fjerde er bekymret for
indbrud, når de forlader boligen i længere tid.
Der er altså stadig et stort behov for at iværksætte og
formidle indbrudsforebyggende tiltag, der også øger
trygheden. Godt nabosamarbejde i hverdagen og i
forbindelse med ferie, hvor huset er alene hjemme.
Eller det kan være at forstærke sikringen af husets døre,
vinduer og matrikel i øvrigt.

Halvdelen af danskere
er dog fortsat bekymrede
for indbrud

7,6%

Utrygheden er faldet
blandt danskerne
Andel af utrygge
30%
25%
20%

For tiden
meget utryg

For tiden ikke
relevant for mig

14,7%

36,2%

For tiden
noget utryg

Corona nedlukning

3,2%

For tiden slet
ikke utryg

25%

25%

22%

23%

15%

5%
0%

2019

2020

64%
15%

10%

2017

Det er især krænkelsen af privatlivet og den
økonomiske utryghed, der gør, at husejere er
bekymrede for indbrud. Hvor langt størstedelen
(64 % procent) angiver, at de vil føle sig krænket af et
indbrud, er det kun 15 %, der er økonomisk utrygge.

føler sig krænket ved
tanken om indbrud

18%

2015

Hvad er det ved indbrud,
der skaber utryghed?

frygter at miste
ejendele af stor værdi

2021

Kilde: TrygFondens Tryghedsmålinger 2015-2021 foretaget blandt danskere over 18 år.

”Tallene går den rigtige vej. Og det er vigtigt.
Vi ved nemlig, at utryghed har stor indvirkning
på vores generelle livskvalitet og trivsel. Men
der er en risiko for, at den faldende utryghed
er tæt koblet til corona-pandemien, hvor vi
har været mere hjemme og dermed mindsket
risikoen for indbrud. Og hvis det er tilfældet,
kan vi forvente en stigning, hvis vi ikke sætter
andre tiltag i stedet.”
Britt Wendelboe,
Programchef, TrygFonden

38,3%
For tiden kun
lidt utryg

Kilde: TrygFondens Tryghedsmålinger 2015-2021 foretaget blandt danskere over 18 år.

Kilde: TrygFondens Tryghedsmålinger 2015-2021 foretaget blandt danskere over 18 år.
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Tema 2

Fortsat stort potentiale i gode
vaner og nabosamarbejde
En række undersøgelser viser, at samarbejde mellem
naboer er et vigtigt greb til at forebygge indbrud. Når vi
hjælper hinanden med at få tømt postkassen eller parkerer
bilen hos naboen, når de ikke selv er hjemme, går tyven
ofte forbi. Og et nabolag med opmærksomhed omkring
indbrudstyve er langt mindre attraktivt for indbrudstyven,
der typisk helst vil undgå enhver form for opmærksomhed.
Nabosamarbejdet er også det tiltag, som flest husejere
tyer til for at forebygge indbrud. Hele 65% laver aftaler
med naboerne om at holde øje med hinandens boliger.
Langt de fleste husejere angiver også, at de taler med
andre i lokalområdet om indbrud, hvilket tyder på, at vi
generelt er opmærksomme på indbrud i nabolagene.
Endelig er knap en tredjedel af husejerne en del af en
nabohjælpsordning.

Mange danske husejere har desuden opbygget gode vaner
omkring tiltag, der skal holde tyven på afstand, når de ikke
er hjemme. Over halvdelen lader eksempelvis lyset stå
tændt eller får på anden vis boligen til at fremstå beboet,
når de er ude.
I tillæg til de gode vaner har flere husejere i de senere
år også monteret udendørs sensorstyret lys, som kan
skræmme tyven væk. Sensorstyret lys har den fordel,
at det ikke er afhængigt af, at man husker at tænde det.
Det lyser automatisk, hvis nogen bevæger sig rundt på
ejendommen, hvilket tyvene helst vil undgå, da det kan
skabe opmærksomhed fra naboer eller forbipasserende.

Mange husejere udviser
gode vaner, men endnu
flere kan komme med

65%

laver aftaler med naboen om at
holde øje med hinandens boliger

57%

lader boligen fremstå beboet,
når de er ude

54%
Flere husejere har installeret
sensorstyret lys

lader lys stå tændt,
når de er ude

43%

53%

46%

46%

havde installeret
sensorstyret lys i
2020

havde installeret
sensorstyret lys i
2021

holder et vågent øje med,
hvem der går rundt i kvarteret

har installeret udendørs
sensorstyret lys, så huset kan ses
af naboer og forbipasserende

”Samarbejdet mellem naboer er afgørende
for indbrudsforebyggelsen. Flere og flere er
i de seneste år kommet med på Nabohjælps
app, og nu udruller vi nye tiltag, som skal gøre
Nabohjælp endnu mere effektivt. Her er især
politikredsenes engagement vigtigt for at nå
i mål, men også kommunerne kan være med
til at løfte nabosamarbejdet ved at tænke
Nabohjælp ind i lokale sammenhænge, hvor
indbrud og tryghed er på dagsordenen.
Dermed kan kommunen bidrage til, at flere
borgere bliver aktive nabohjælpere.”
Sarah Risbøl Jacobsen,
kommunikationskonsulent
Nabohjælp, DKR
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Tema 3

Coronasituationen har skærmet os
mod indbrud, men der skal mere til
for at skabe varige forandringer

De danske huse er fortsat
dårligt sikret mod indbrud

4 ud af 10

har hverken nye vinduer
eller sikringsbeslag
Det rejser dog stadig spørgsmålet: Hvad sker der, når
hverdagen vender tilbage til normalen? De positive
resultater er nemlig ikke nødvendigvis koblet til varige
eller strukturelle ændringer. Kigger vi på tal for, hvor godt
de danske huse er sikret mod indbrud, er det nemlig ikke i
trit med det faldende antal indbrud. De nyeste tal fra 2021
peger på, at det er over halvdelen, der har en dør, som
tyven kan åbne indefra uden at bruge nøgle - fx med en
vrider. Kun hver tredje har sikringsbeslag på vinduerne.

De seneste ti år er antallet af indbrud faldet. Men under
corona, hvor mange danskere opholdt sig hjemme, faldt
indbrudstallet ekstraordinært meget. Efter at have
ligget på omkring 30.000 eller flere indbrud om året i en
årrække faldt tallet i 2019 til 24.705 indbrud. I 2020 faldt
tallet yderligere til 17.579. Det er et langt større fald end
prognoserne havde fremskrevet.
Der kan være flere forklaringer på, hvorfor indbrudstallet
falder – og pludselig falder så hurtigt. Mange danskere har
arbejdet mere hjemme, og færre danskere er rejst ud af
landet på ferie. Analyser af udviklingen peger dog på, at
corona ikke kan tage hele æren for faldet.

Der er altså ikke noget, der tyder på, at det faldende
indbrudstal skyldes, at husejerne er blevet bedre til at
sikre deres hjem. Der er derfor en betydelig risiko for, at vi
kan vende retur til et meget højt indbrudstal i Danmark på
den anden side af corona.

2 ud af 3

Coronas indvirkning på indbrudstal
Indbrudstallet

Utryghed

30.000

Motivation for at sikre bolig
Corona nedlukning

25.000

27%

25%

25%

22%

15.000

20%

18%

20%
15%

10.000

10%

5.000

5%

0

0%

2017

2018

2019

2020

Kilde: Modellen er sammensat af data fra hhv. TrygFondens Tryghedsmålinger
2015-2021 foretaget blandt danskere over 18 år samt data fra tre undersøgelser
gennemført af Epinion for Bo trygt i 2018, 2020 og 2021, jf. s. 2.

Der er mange ting, som de danske husejere kan gøre
for at sikre deres hjem bedre. Mange er ikke bekendte
med, hvordan de skal gribe indbrudsforebyggelse an,
eller tror, at det er meget dyrt og besværligt. Der er
dog meget, der kan gøres nemt og effektivt. Her er
eksperterne fra Bo trygts anbefalinger:

1XX

Klip hækken, så den er højst 1,6 meter og
dermed svær at skjule sig bag.

2XX

Installér sensorstyret lys, som tænder
automatisk ved bevægelse, og dermed øger
sandsynligheden for, at tyven bliver spottet.

3XX

Installér indvendig lås på døre, så det bliver
sværere for tyven at komme ud med større
tyvekoster. Det vil ofte være særligt relevant
på terrassedøre, hvor tyve nemmere kan
flygte med genstande uden at blive opdaget.

4XX

Sæt sikringsbeslag og/eller hasper på
vinduerne, så det bliver sværere at bruge
f.eks. et koben eller en stor skruetrækker til
at brække vinduerne op.

5XX

Skift låsecylinderen i døren, hvis låsen er
gammel. Dels for at gøre det sværere at
bryde ind, dels for at skræmme tyven fra
overhovedet at forsøge.

6XX

Udskift nedbrudte vinduer og døre, der
i særlig grad gør det nemt for tyven at
bryde ind eller flygte med tyvekoster –
f.eks. terrassedøre eller vinduer i kælder
og stueetage. Køb vinduer og døre med
indbyggede sikringstiltag, så du er
garanteret, at de er modstandsdygtige.

30%

25%

25%

20.000

har en dør, tyven kan flygte
ud af uden brug af nøgle

De mest effektive greb
til et mere sikkert hjem

2021

36%
er indbrudstallet faldet
med i perioden 18. marts
2020-17. marts 2021

Kilde: ”Effekter af COVID-19 pandemien på
indbrud i privat beboelse” af Peter Kruize
og Britta Kyvsgaard, 2021.

”Indbrudstallet er historisk lavt, og det er
godt. Det skaber tryghed. Men der er stadig
plads til forbedring. Vi kan bidrage til at
holde indbrudsraten nede for bestandig,
hvis vi gør det svært at bryde ind. Vi kan gøre
meget mere for at øge skalsikringsniveauet
af de danske huse – og også uden at gå på
kompromis med værdier som funktionalitet,
æstetik og arkitektonisk kvalitet.”
Laura Kristine Bjerre Munch,
Projektchef, Realdania
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Tema 4

Husejerne overvurderer,
hvor sikret deres hjem er, og
tror ikke, der er mere at gøre
Motivationen for at tage indbrudsforebyggelse i egne
hænder er faldet over de seneste år. I 2021 er det kun
hver femte dansker, der ønsker at sikre sit hus bedre mod
indbrud. Det er på trods af, at langt størstedelen af de
danske huse med fordel kunne sikres bedre.
Der kan være flere forklaringer på husejernes manglende
motivation for at indbrudssikre. Først og fremmest
kan det faldende indbrudstal betyde, at husejerne ikke
oplever et behov for at sikre deres hjem bedre. For det
andet skyldes det formentlig en fejlagtig opfattelse af,
hvor sikret ens hus faktisk er. 50% af dem, der ikke vil
indbrudssikre mere, angiver, at det skyldes, at deres bolig
allerede er tilstrækkeligt sikret. Det står i kontrast til de
tal, vi har på indbrudsforebyggelsen. Det viser, at langt

Derfor har husejerne ikke
sikret deres hjem yderligere

50%

de fleste med fordel kunne sikre deres hus bedre. Der er
altså uoverensstemmelse mellem husejernes opfattelse af
sikring og det reelle niveau af sikring.
Men der er også andre relevante forklaringer på den lave
motivation. Bo trygts undersøgelser viser, at husejerne
ikke er overbevist om, at de selv kan gøre noget for at
forebygge indbrud. Faktisk svarer hele 59 %, at de ikke
eller kun i nogen grad selv kan mindske risikoen for
indbrud i boligen. Det står i skarp kontrast til, at vi ved,
at den enkelte kan gøre meget for at nedsætte risikoen
for indbrud. Der er således fortsat stort behov for, at øge
opmærksomheden på husejernes egen handlekraft, når
det handler om at indbrudssikre sin bolig. Det er en vigtigt
pointe, at selv små initiativer som at klippe sin hæk eller
opsætte udendørs lys, kan gøre en stor forskel.

Danskernes motivation er faldet
Motiveret

27%

Ikke motiveret

Ved ikke

49%

23%

51%

24%

55%

25%

2018

25%
2020

20%
2021

mener, at boligen er
tilstrækkeligt sikret

20%

mener, at det er for
dyrt at etablere sikring
mod indbrud

59%

Vores motivation for
at forebygge er
koblet til vores alder
Der er forskel på forskellige aldersgruppers
motivation til at indbrudssikre. Noget tyder på, at
det er førstegangskøbere og småbørnsfamilierne,
der særligt tænker i øget tryghed. Blandt 25-39
årige svarer hele 38% nemlig ja til gerne at ville
indbrudssikre mere, hvor det blandt 40-59 årige
kun er 20%, og +60 årige 11%.

Andel der gerne vil
indbrudssikre mere

38%

mener, at de ikke eller kun i
nogen grad selv kan mindske
risikoen for indbrud i boligen

”Vi er løbende i kontakt med husejerne,
så vi ved, at risikoen for indbrud er noget,
der ligger dem på sinde. Men vi ved også,
at langt de fleste faktisk kan gøre mere for
at sikre deres hjem bedre mod indbrud.
Derfor er det helt oplagt at samarbejde
med alle dem, der hver dag er i dialog med
husejerne. Det gælder fx byggemarkederne,
producenterne og håndværkere. Skal vi
lykkes med at få de danske husejere med
ombord og til at tage indbrudsforebyggelse
i egne hænder, så kræver det, at vi er
mange, der hjælper dem på vej.”
Claus Mackinney-Valentin
Digital chef,
Videnscentret Bolius

20%

11%

25-39
årige

40-59
årige

+60
årige

XX
14

Bo trygt Måling 2021

Bo trygt Måling 2021

15
XX

Husejerne oplever indbrud
som et problem, de ikke selv
kan eller skal løse
Mange kan sikre deres hjem bedre. Men husejerne
er ikke motiveret. Dels fordi de tror, de er godt sikret
– og fordi de tror, det ikke nytter noget.

Der er ikke overensstemmelse
mellem vurdering af problemet
og egne handlinger

Samtidig mener et flertal af husejerne (60%),
at politiet prioriterer indbrud i private hjem lavt.
Sammen med ønsket om lokale politistationer,
topper indbrudshåndteringen faktisk listen over
de områder, danskerne gerne ser politiet prioritere
højere – eksempelvis også over patruljering i
gaderne og indsatser mod bander.
Selvom mange danskere ikke er motiveret for at
sikre deres hjem yderligere, mener de stadig, at
indbrudsdagsordenen er vigtig og skal prioriteres
højere af politiet. Kun en mindre del af danskerne
vurderer, at de selv har stor indflydelse på at
mindske risikoen for indbrud i deres hjem.

af danskerne forventer ikke,
at de vil få den fornødne hjælp,
hvis de får indbrud.

Forebyggende initiativer
hos politiet

Journalnr.:
Kontakt til politiet:

Bliv tryg
i dit hjem
En praktisk guide til, hvordan du
forebygger indbrud i dit hjem

I SAMARBEJDE MED

6 ud af 10

”Politiet spiller en helt afgørende rolle,
når det kommer til indbrud. Det gælder
både, når det handler om opklaring, men
også forebyggelse. Vi kan ikke opklare os
ud af indbrud, og derfor er det afgørende
at tænke politiets rolle som forebyggende
og brobyggende. Skal vi indbrud til livs, skal
vi samarbejde på tværs og gøre en fælles
indsats. Det gælder fra nationalt hold, fra de
lokale samfund og fra de enkelte husejere.
Først når alle byder ind med det, de kan,
kan vi gøre noget ved problemet.”

2 ud af 10
danskere ønsker at
indbrudssikre mere

Bo trygt samarbejder tæt med seks af landets
politikredse og Rigspolitiet om at forebygge
indbrud. Der er de seneste år udviklet en lang
række nye tiltag, der skal understøtte politiet
i det forebyggende arbejde i hele landet.
Her er et par eksempler:
Ny indbrudsfolder guider indbrudsramte
til en mere sikker bolig
Når man har haft indbrud, er risikoen for endnu et
indbrud større – også hos naboerne. Derfor er det
afgørende, at indbrudsramte husejere motiveres
til at sikre deres bolig bedre. Her spiller politiet
en central rolle. Derfor har Rigspolitiet og en
række af landets kredse deltaget i udviklingen
af informationsmaterialer til indbrudsramte og
arbejder i højere grad med at rådgive husejeren,
når de er ude i forbindelse med et indbrud.
Møder med borgerne

danskere mener, at politiet
prioriterer indbrud for lavt

Mange husejere tror ikke,
at de får hjælp

69%

INDBRUDSFOLDER

Tema 5

Carsten Spliid
Vicepolitiinspektør
Politiet

Flere steder i landet samarbejder politikredse med
Bo trygt kommuner om at afholde informationsmøder
med fokus på indbrudsforebyggelse og tryghed i
lokalområdet. Det gælder både digitale og fysiske
møder og fx også tryghedsvandringer i områder,
som er særligt udsat for indbrud.

Om Bo trygt
Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden
og Foreningen Realdania i samarbejde med
Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive
Råd. Parterne har en fælles vision om, at danske
hjem ikke bliver udsat for indbrud, og at ingen
danskere unødigt skal være utrygge over
risikoen for indbrud i deres eget hjem.
Derfor har Bo trygt et mål om at reducere
antallet af indbrud i private hjem fra godt 29.000
til 10.000 årlige indbrud, så det kommer på niveau
med vores nabolande. På sigt skal andelen af
danskere, der bekymrer sig om indbrud, ned
fra hver fjerde til hver tiende.
Parterne bag Bo trygt inviterer alle – både
enkeltindivider og organisationer – til at deltage
i indsatsen for at reducere antallet af indbrud i
Danmark og øge trygheden.

www.botrygt.dk

