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Følgende katalog skal fungere som et inspi-
rationsoplæg til politiet, når det kommer til 
det indbrudsforebyggende arbejde. Der vil 
være flere punkter, der allerede er dækket 
i jeres daglige arbejde, men kataloget skal 
både minde om de vigtigste principper når 
det kommer til indbrudsforebyggelse, men 
også, hvordan man bedst optimerer mulig-
hederne i Bo trygt samarbejdet. 

Informationen i kataloget er indsamlet gen-
nem flere år og bygger på konkret arbejde 
med bl.a. skalsikring og indbrudsforebyggel-
se i Bo trygt korpset og en meget koncen-
treret indsats omkring indbrudsforebyggel-

se i Sydøstjyllands Politi. De erfaringer er 
grundlaget bag anbefalingerne heri. 

Når der arbejdes strategisk og målrettet 
med indbrudsforebyggelse – og i samar-
bejde med aktive partnere – kan der ska-
bes betydningsfulde forskelle. Vi håber, at 
kataloget kan hjælpe jer til at blive endnu 
skarpere i jeres daglige arbejde med ind-
brudsforebyggelse.

Erik Schramm, Forebyggelseskonsulent,  
Sydøstjyllands politi 

Jørn Juhl Nielsen, Bo trygt korps

Indledning
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Grundlæggende  
præmisser for  
succes i det  
indbrudsfore 
byggende arbejde
Arbejdet med indbrudsforebyg-
gelse i en politikreds kræver 
fokuseret og strategisk arbejde 
for at være succesfuldt. Nedenfor 
er fem kernepunkter, der fungerer 
som præmisser for at opnå den 
ønskede effekt af arbejdet. 

Ledelsesmæssig opbakning
For at der kan skabes afgørende forskelle i arbejdet 
med indbrudsforebyggelse, skal der være ledelses-
mæssig opbakning og prioritering til stede. Indbruds-
forebyggelse er et langt og sejt træk, der ikke altid 
kaster umiddelbare sejre af sig. Samtidig kræver det 
– ligesom alle andre indsatser – en ressourcemæssig 
og mandskabsmæssig prioritering. Resultater kan 
sjældent opnås med venstrehåndsarbejde, og derfor 
er det vigtigt at involverede medarbejdere føler, at 
det arbejde, de laver, påskønnes og støttes op om. Og 
at bekæmpelsen af indbrud er en vigtig og prioriteret 
indsats i det lokale politiarbejde. 

Borgerinddragelse
Politiet kan ikke løfte opgaven med indbrudsforebyg-
gelse alene. For at indbrudsforebyggelse i en kommu-

ne eller givent område skal opnå størst mulig effekt, 
kræver det, at borgerne selv kommer på banen. Både 
i forhold til at skalsikre deres huse og melde sig som 
aktive nabohjælpere. 

Derfor skal borgerne både informeres, involveres og 
inddrages i arbejdet med indbrudsforebyggelse. Det 
kræver, at politiet og andre partnere aktivt møder 
borgerne og prioriterer vedholdende borgerkontakt. 
Det gælder både store borgermøder, events med den 
mobile politistation, men også når vi besøger grund-
ejerforeninger, holder oplæg eller lign. Arbejde med fx 
hotspots kan hjælpe til at skabe en fokuseret indsats, 
hvor man kan lykkedes med at skabe helt konkrete 
adfærdsændringer lokalt.

Bo trygt korpset
Bo trygt korpset er en specialiseret enhed, der har 
stor erfaring med indbrudsforebyggelse og borgerdia-
log. Bo trygt korpset fungerer som et supplement til 
politiets indbrudsforebyggende dialogindsats, og kan 
understøtte politiets arbejde lokalt ved at holde oplæg 
for grundejerforeninger og deltage i indbrudsforebyg-
gende udkørsler med den mobile politistation.

Brugen af korpset kan både aflaste politiet i arbejdet 
med at møde borgerne, og samtidig er korpset udsty-
ret med både handouts og spændende forebyggel-
ses-showcases, som fx en skalsikringskuffert. 
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Kommunikation
Hvis borgere skal indbrudsforebygge mere end de gør i 
forvejen, er kommunikation og information afgørende. 
Borgerne skal påvirkes til at tænke, at det nytter at 
gøre noget ved indbrud. At forebyggelse af indbrud er 
både en individuel sag (sikring af egen bolig) og fælles 
sag (nabohjælp).

Samtidig skal konstruktive råd omkring indbrudsfore-
byggelse når det kommer til, hvad borgerne selv kan 
gøre, fylde mere i fx lokalpressen. Her hjælper det 
også, hvis politiet med stor åbenhed og i øjenhøjde 
stiller sig selv til rådighed i forhold til at komme med 
rådgivning og råd, fx i et samarbejde med relevante 
lokalmedier. Det viser politimæssig tilstedeværelse, 

vigtigheden af dagsordenen og gør politiets arbejde 
mere tilgængeligt for lokale borgere. 

De rigtige værktøjer
Vi ved, at skalsikring og aktiv nabohjælp er to af de 
bedste redskaber til at forebygge indbrud. Derfor skal 
viden og vejledning om begge indgå i politikredsens ar-
bejde med indbrudsforebyggelse. Det kan både komme 
gennem de rigtige samarbejder og en tæt koordination 
med Nabohjælp i DKR og fx Bo trygt korpset i TrygFon-
den, men også gennem uddannelse og vidensdeling af 
egne medarbejdere, så de er rustet til at rådgive udsatte 
borgere på effektiv vis. 
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Identificer 
hotspot  
områder
Hvad: Hotspotområder er specifikke afgrænsede 
geografiske områder, hvor indbrudsforebyggelses-
indsatsen og politiets opmærksomhed fokuseres. 
Hotspotområder udpeges på baggrund af øget kriminel 
aktivitet eller anden ’brændende platform’, og kan have 
enten permanent eller midlertidig karakter.
Permanent, hvis der er områder, der konstant er mere 
indbrudsplaget end andre, og midlertidigt, hvis ind-
brudsfrekvensen i forskellige kommunale områder er 
et moving target. Det anbefales, at der typisk arbejdes 
med ét hotspot pr. kommune – typisk et villakvarter 
– men at hotspottet kan flyttes for at imødekomme 
pludselige indbrudsbølger eller andre behov. 

Hvordan: Et hotspot udvælges typisk på baggrund 
af historikken i området, inkl. en vurdering af den 
nuværende situation. Det anbefales også, at der tages 
en række lokaldialoger når hotspottet først er udvalgt. 
Dvs. samtaler med grundejerforeninger i området, 
mulige tilbud om tryghedsvandringer og aktivering af 
Bo trygt korpset i hotspotområdet. 

Hvorfor: Hotspots giver politiet muligheden for at 
fokusere og målrette indsatsen efter behov. Samtidig 
rammer hotspots de steder, hvor der er en brændende 
platform for adfærdsforandringer og motivation for 
indbrudsforebyggelse hos borgerne. Den fokusere-
de indsats gør det nemmere for politiet at arbejde 
systematisk med indbrudsforebyggelse i et område ad 
gangen og samle ressourcerne der, hvor den største 
forskel kan gøres.

Hotspots gør det muligt at arbejde  
fokuseret og agilt med indbrudsforebyggelse 

 i særligt udsatte områder.
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Gør kørsler med den mobile politistation til  
events i samarbejde med Bo trygt korpset.
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Koordiner 
den mobile 
politistation med 
Bo trygt korps
Hvad: Den mobile politistation og Bo trygt korpset 
supplerer hinanden godt. Ved at kombinere de to ting, 
og sikre at Bo trygt korpset støtter op om indsatser 
med den mobile politistation, skabes der et lille event, 
der kan være med til at fange opmærksomheden hos 
borgerne. Samtidig giver det borgerne muligheden for 
både at møde politifolk, men samtidig også eksperter 
i skalsikring, der kan demonstrere den effekt, forskel-
lige tiltag har på et hus sikringsniveau. Det er vigtigt 
at notere, at for at benytte Bo trygt korpset, skal 
udkørslen med den mobile politistation være ifm. en 
indbrudsforebyggende indsats- og strategi. 

Hvordan: Der skal gerne lægges en plan for den 
kommende måneds brug af den mobile politistation 
(hvilke 2-3 dage, der køres ud i indbrudsforebyggende 
øjemed) inkl. tanker om sted, tidspunkt mv. Herefter 
skal der koordineres med Bo trygt korpset, så de kan 
deltage. Derudover medbringer Bo trygt korpset en 
række uddelingsmaterialer, som de besøgende borge-
re kan tage med hjem. 

Hvorfor: Det er vigtigt at tænke på brugen af den mobile 
politistation som et indsatsværktøj, der kan være med 
til at skabe en positiv og informativ dialog om indbruds-
forebyggelse lokalt. Derfor skal der også gøres nogle 
tanker omkring, hvor den skal stå henne – gerne et sted 
med et betydeligt flow af mennesker – men også, at der 
gøres opmærksom på, at den faktisk kommer ud. Kan 
der koordineres med lokalpresse kan det også styrke 
effekten, men også politiet og andre samarbejdspartne-
re kan reklamere for tilstedeværelsen.

Ved konsekvent at koordinere brugen af den mobile 
politistation med Bo trygt korpset og tænke en kom-
munikationsindsats ind i arbejdet, så både Bo trygt og 
politiet kommunikerer om, hvor den mobile politista-
tion kommer til at stå lidt i forvejen, bliver den mobile 
politistation i højere grad et strategisk indsatsværktøj.

 KON
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Inkluder Bo trygt 
information i den 
elektroniske anmel
delseskvittering
Hvad: Der kan arbejdes på at inkludere relevant Bo 
trygt forebyggende information i den elektroniske 
anmeldelseskvittering. Alternativt kan den nye ind-
brudsmappe, der arbejdes på af Bo trygt i samarbejde 
med en række politikredse, vedhæftes den e-boks 
udsendelse som den forurettede borger modtager 
ifm. indbrudssager. Her er det vigtigste, at der ikke er 
for meget information, få tunge fagudtryk osv., men 
samtidig peger borgeren i retning af, hvad de selv kan 
gøre for at forebygge indbrud fremadrettet. Der skal 
være overordnede henvisning til, hvor borgeren kan 
finde mere viden, hvilke samarbejdspartnere, der er i 
samarbejdet og som kan hjælpe borgeren, samt hvilke 
Bo trygt tilbud borgeren kan benytte. 

Hvordan: Der indarbejdes Bo trygt information i den 
elektroniske anmeldelseskvittering, enten som en del 
af selve kvitteringen eller som en ekstra vedhæftning. 

Hvorfor: Når borgeren har haft indbrud, opstår der 
kortvarigt en brændende platform. Den skal udnyttes. 
Samtidig er det et stærkt signal over for borgeren at 
levere noget handlingsanvisende, efter de har været 
udsat for indbrud. Ved at overlevere en række konkrete 
værktøjer og løsninger til borgeren, viser politiet også, 
at situationen tages alvorligt, samt at politiet forsøger 
at ruste borgeren så godt som muligt, så risikoen for 
efterfølgende indbrud mindskes. 
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Udnyt den brændende platform efter  
et indbrud til at aktivere borgere. 
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Skab medejerskab og involver  
medarbejderne i den strategiske retning.
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Interne  
informationstiltag 
om samarbejdet
Hvad: Medarbejderne internt i politiet skal med på vog-
nen. Det nytter ikke, at det kun er en lille gruppe, der har 
kendskab til Bo trygt samarbejdet og det arbejde, der 
laves heri. Det kræver intern information og evt. dialog i 
plenum med medarbejdere om, hvorfor partnerskabet er 
indgået, hvilke mål der er, og hvordan man forestiller sig 
at arbejde fremadrettet. 

Mens det er vigtigt at få alle medarbejdere med om-
bord, så er det afgørende at alle, der har berøring med 
indbrudsområdet indtænkes. Hvis der skal arbejdes 
med indbrudsforebyggelse på en koordineret og sam-
mentænkt måde, med en klar retning, så skal så mange 
medarbejdere som muligt med ombord.

Hvordan: Det kan enten ske via interne mails, opdate-
ringer på politiets intranet eller via dialogmøder/arran-
gementer internt i kredsen. Det er afgørende, at kom-

munikationen kommer fra ledelsen, så organisationen 
kan mærke, at det her er et prioriteret område og at der 
er tænkt nogle strategiske tanker ift. det fremadrettede 
arbejde. 

Hvorfor: Skal et projekt forankres ordentligt skal med-
arbejderne føle medejerskab for projektet. Det betyder, 
at de skal involveres og deres tanker skal høres. Der 
skal lægges en føler ud ift. hvilke udfordringer medar-
bejderne ser, samt hvordan de bedst forestiller sig at 
understøtte arbejdet med indbrudsforebyggelse i Bo 
trygt samarbejdet. De kritiske tanker skal på bordet, og 
samtidig skal ledelsen have mulighed for at give be-
grundelsen for, hvorfor man har indgået samarbejdet og 
arbejder som man gør. Den dialog gør en kæmpe forskel, 
både ift. at motivere medarbejderne, men også give dem 
indblik i – og medarbejderskab over – den strategiske 
retning. 

 KON
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Politiet opfordrer 
til at kontakte  
Bo trygt
Hvad: Når politiet taler med grundejerforeninger og 
andre sammenslutninger af borgere omkring indbruds-
forebyggelse, så giver det mening at anbefale tiltag som 
eksempelvis et besøg af Bo trygt korpset eller tilsvarende, 
der kan give borgene konkrete værktøjer ud i skalsikring. 
En af fordelene ved et formaliseret samarbejde er, at 
kommunen, politikredsen og Bo trygt kan trække på hin-
andens ressourcer, støtte op om hinanden og spille hinan-
den gode. Ved at understøtte, at flere borgere opkvalifice-
res ift. skalsikring, eller melder sig ind i nabohjælp, gøres 
politiets arbejde omkring indbrud også lettere. 

Hvordan: Præsentere Bo trygt tilbud og løsninger i sam-
taler med borgere, foreninger og lign. Det samme gælder 

den anden vej; har en kreds et ”bestil en betjent”-ordning, 
organiserede tryghedsvandringer eller andet, så skal 
dette også anbefales af Bo trygt. Samtidig skal der til 
tider stilles fælles front, hvor der er repræsentanter fra 
både politiet og Bo trygt, så der kan lukreres på hinandens 
kompetencer. 

Hvorfor: Bo trygt korpset kan blandt andet hjælpe med 
at aflaste politiet, særligt ift. borgeroplysning, workshops 
og synlighed når det kommer til indbrudsforebyggelses-
dagsordenen. Derudover er det vigtigt at samarbejde de 
steder, hvor man kan få mest ud af det, og her er anbefa-
linger af hinandens tiltag, tilbud mv. et rigtig godt sted at 
starte. 

Udnyt hinandens kompetencer og brug  
Bo trygt til at understøtte politiets indsats.
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