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Sammen vil vi skabe en ny norm 
for indbrudsforebyggelse og 

tryghed i Danmark

Bo trygt ønsker i et samarbejde mellem kommuner og 
politi at bringe indbrudsforebyggelse i Danmark til et nyt 

niveau. 

Det gør vi, fordi hver fjerde dansker bekymrer sig om 
indbrud, og fordi der er tre gange flere indbrud i Danmark, 

end i lande vi normalt sammenligner os med. 

Og vi gør det ved at skabe tætte lokale partnerskaber 
mellem kommune og politikredse, som i samarbejde med 

Bo trygt, og ved at videndele med hinanden, sætter et 
særligt fokus på at forebygge indbrud i kommunen.

Som partnere i Bo trygt gør vi hinanden bedre ved at tage 
fælles ansvar. Det gør vi ved at forpligte os til at arbejde 

efter de fire Bo trygt-principper

Der arbejdes lokalt med Bo trygt i form af lokale partnerskaber mellem den enkelte kommune og 
den tilhørende politikreds. Partnerskaberne arbejder efter fire principper, der skal være med til at 
skabe en ny norm for indbrudsforebyggelse og tryghed i det pågældende lokalområde. 

Dette dokument beskriver de fire principper, der arbejdes efter i de lokale partnerskaber, og som 
Bo trygt inviterer til, at flere kommuner og politikredse tager til sig.

Under hvert princip ses koncepter for mulige konkrete initiativer.

I det følgende kan man se, hvordan hvert princip kan udfoldes i konkrete initiativer.

Mere tryghed og indbrudsforebyggelse 
lokalt

Vi samarbejder tæt i kommune og politi 
om at forebygge indbrud og øge trygheden

1

Vi arbejder for at sætte forebyggelse af indbrud 
højt på borgernes dagsordenen

2

Vi arbejder for en konstruktiv og 
tryghedsskabende kommunikation om indbrud 

3

Vi arbejder databaseret og sætter ind der,
hvor det gør en forskel

4

De fire Bo trygt-principper

Om de fire partnere
Bo trygt arbejder for at sænke 
antallet af indbrud og øge 
trygheden i danske hjem. Bag 
indsatsen står TrygFonden og 
Foreningen Realdania sammen 
med Videncentret Bolius og Det 
Kriminalpræventive Råd



Vi sætter i fællesskab et ambitiøst mål
✓

✓

Vi forpligter os organisatorisk 
✓

✓

Hvad kræver det at arbejde efter dette princip?

Princip 1

”Vi samarbejder tæt i kommune og politi om 
at forebygge indbrud og øge trygheden

Foto: Østjyllands politi og Aarhus Kommune samarbejder om Bo trygt

Udfordring

Vision



”Vi arbejder for at sætte forebyggelse af 
indbrud højt på borgernes dagsordenen

Vi engagerer borgerne i lokalområdet
✓

Vi samarbejder med det lokale erhvervsliv
✓

Hvad kræver det at arbejde efter dette princip?

Princip 2

Foto: Borgermøde i samarbejde mellem Furesø Kommune, Nordsjællands Politi og Bo trygt

Udfordring

Vision



Vi hjælper lokale medier med at dele handlingsanvisende råd
✓

✓

Vi kommunikerer aktivt på alle kanaler for at skabe tryghed og 
forebygge indbrud
✓

✓

Hvad kræver det at arbejde efter dette princip?

”Vi arbejder for konstruktiv kommunikation, 
der forebygger indbrud og øger trygheden

Princip 3

5 råd, der forebygger indbrud

1. Vær en god nabohjælper

2. Tænd lys ude og trim hækken

3. Gør det svært at bryde ind

4. Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt

5. Ring 114 ved mistanke om indbrud

Foto: Eksempler på konstruktive pressehistorier om indbrud

Udfordring Vision



Vi skaber og deler data med hinanden
✓

✓

Vi bruger aktivt data for at opnå større effekt
✓

✓

Hvad kræver det at arbejde efter dette princip?

”Vi arbejder databaseret og sætter ind der, 
hvor det gør en forskel

Princip 4

Vi trækker fx lokal data ud 
og visualiserer i et GIS-

kort, der viser, hvor der er 
særligt mange indbrud, og 

hvor der mangler 
nabohjælpere 

Foto: Politiet arbejder med data fx om hvor indbrud sker aktuelt Kilde: Politi.dk

Udfordring

Vision




