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Forventningen var, at indbrudstyvene ville vende 
tilbage i arbejdstøjet. Ikke mindst i takt med at 
flere og flere af os har forladt corona-periodens 
hjemmekontorer. 

Det er sket nogle steder. Men langt fra alle steder. 
Det store billede er, at vi har fastholdt det rekordlave 
indbrudsniveau fra coronatiden. Det er ikke bare 
glædeligt. Det giver os også for alvor blod på tanden 
til fortsat at arbejde målrettet for at få indbrudstallet 
længere ned og forfølge alle de spor og konkrete 
handlinger, som vi ved virker.  

Jeg oplever, at vi i Bo trygt sammen bidrager til den 
gode udvikling. Når politi, kommune, civilsamfund, 
politikere, erhverv og eksperter arbejder sammen om 
ambitiøse mål, så rykker vi faktisk ved det komplekse 
og langvarige problem, som indbrud og utryghed har 
været historisk set. 

I 2022 fik Bo trygt en ny strategi, hvor ambitionen 
netop er at forankre indsatsen hos de relevante 
aktører. Og engagementet vokser. Noget af det Bo 
trygt lige nu arbejder med på nationalt niveau, bl.a. 
sammen med Forsikring & Pension, er, at gøre op med 
et alt for stort hælermarked – bl.a. gennem arbejdet for 
et nationalt register over stjålne genstande med størst 
mulig adgang for alle i Danmark. 

Rundt om i landet er det lige nu ikke mindst politiet, 
der i samarbejde med kommuner og civilsamfund, 

Introduktion
Vi havde frygtet det værste i forhold til,  
at indbruddene ville stige i Danmark  

sætter fokus på, hvordan vi med en koordineret indsats 
i indbrudsramte områder, kan genskabe trygheden og 
dæmme op for gentagelser. Vi ved nemlig, at der er en 
væsentlig forøget indbrugsrisiko, når først der har været 
ét indbrud. 

Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Sammen skal vi 
fortsætte den positive udvikling. Målet er, at vi skal halvere 
indbrudsniveauet fra de nuværende knap 15.000 indbrud 
om året til 7.000, så vi kommer på niveau med vores 
nabolande. 

I denne publikation tager vi temperaturen på, hvordan det 
rent faktisk går med den fælles indsats, når vi måler på det. 

Lad os sammen fortsætte kampen mod indbrud og for 
større tryghed i Danmark. 

Britt Wendelboe
Programchef, Bo trygt

Foto: Bo trygt læringsforum november 2022 



Bo trygt Måling 2023XX6

Post-corona og krisetider
Indbrudsudviklingen overrasker positivt

Man kunne have forventet den perfekte storm i forhold til 
indbrud. Krigen i Ukraine og den efterfølgende energikrise 
og inflation kunne give forventning om flere indbrud, fordi 
økonomiske kriser typisk forbindes med en stigning i 
indbrud1. Og med corona-pandemiens ophør, og dermed 
mindre hjemmearbejde, kunne der være skabt grobund for 
en ny stigning i indbrud. Sådan er det heldigvis ikke gået.   

Indbruddene i 2022 ligger nærmest på niveau med 2021 
og altså relativt lavt i forhold til tiden før corona. Mens 
der i 2022 blev anmeldt 14.956 indbrud, blev der inden 
coronaens indtog anmeldt 24.705 indbrud. Vi kan ikke på 
nuværende tidspunkt aflæse en sammenhæng mellem de 
aktuelle samfundstendenser og indbrudsniveauet, og vi 
kender heller ikke alle forklaringer på, hvorfor indbruds-
tyvene ikke er vendt tilbage i samme omfang som før 
corona-pandemien, men der kan være flere faktorer på spil. 

Flere forklaringer på, at antallet af indbrud  
ikke er steget som forventet
Vi er stadig i en overgangstid, hvor en del af befolkningen 
i et vist omfang arbejder hjemmefra. Det gælder 
måske særligt de veluddannede, som kan sidde på 
hjemmekontoret, og som oftere bor i velstillede områder, 
der er attraktive for tyve. Det kan også have betydning, at 
en del af tyvenes afsætningsnetværk er faldet sammen 
under corona-perioden. Samtidig kan man se, at fx antallet 
af anmeldte bedragerier er steget gennem det sidste 
år2. Det kan pege på, at en del af indbrudskriminaliteten 
er flyttet til andre områder. Nogle af tyvene har måske 
skiftet brækjernet ud med en computer for at finde nye 
indtægtsmuligheder.

En positiv del af forklaringen på, at indbruddene 
ikke er steget så meget som forventet, er, at der 
er sket et stigende lokalt engagement omkring 

indbrudsforebyggelse. Til illustration var Bo trygt-
korpsets indbrudseksperter hver anden dag i 2022 
inviteret ud til lokale møder om indbrudsforebyggelse i 
grundejerforeninger mv. Og der er hele tiden nye aktører, 
som engagerer sig. Mange nabolag har organiseret sig i 
Nabohjælp for at forebygge indbrud, og mere end 250.000 
personer har tilmeldt sig Nabohjælps app. 

Indbrud og utryghed ligger fortsat højt
Når det er sagt, så er indbrud fortsat en udfordring 
for alt for mange mennesker. Nye tal viser, at 41% af 
danske husejere over 25 år har oplevet at få indbrud eller 
indbrudsforsøg i deres nuværende eller tidligere bolig. 
Og det påvirker deres tryghed og trivsel negativt. Det er 
fortsat villaer, der oftest begås indbrud i. Risikoen for 
indbrud i et hus er 3 gange større end i lejlighed, viser tal 
fra Det Kriminalpræventive Råd3.

Der er under alle omstændigheder behov for at fastholde 
en udvikling mod færre indbrud. Målet for Bo trygt er 
at mindske antallet af indbrud fra de i 2018 godt 29.000 
indbrud om året og til 7.000, svarende til nabolandenes 
niveau. Derfor er det også meget positivt, at stadig flere 
politikredse samarbejder med kommuner og civilsamfund 
om at nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden. Der 
skal flere parter til at løse et komplekst problem.

25%
af danske husejere har haft 
indbrud i deres nuværende bolig. 

1: Economic Fluctuations and Crime: Temporary and Persistent Effects. University of Aberdeen, 2015, Keith A Bender & Ioannis Theodossiou samt The Overall Effect of 
the Busines Cycle on Crime. German Economic Review 2012, Shawn Bushway, Matthew Phillips & Philip J. Cook. 2: Danmarks Statistik, 2022. 3:Beregninger foretaget på 
baggrund af data fra Danmarks Statistik, DKR
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Bo trygt tager fat i problem-
stillingen omkring indbrud 
og tryghed i et 360 graders 
perspektiv 

Bo trygt arbejder tæt sammen med borgere, offent-
lige myndigheder og private aktører for varigt at få 
bugt med indbruds- og utryghedsproblemet. Lokalt 
er landets politikredse, kommuner, medier, byg-
gemarkeder, Nabohjælpere og -venner engageret. 
Nationalt er blandt andre politiet, Justitsministeriet, 
Forsikring & Pension, Dansk Erhverv, Forbruger-
rådet, DBA og auktionshusene involveret. Bo trygt 
arbejder løbende på at etablere nye relationer og at 
opbygge tættere samarbejder omkring den fælles 
målsætning. Ligesom der både er fokus på at skabe 
strukturelle forandringer og et mindset, der frem-
mer at vi alle kan bo trygt. 

I 2022 var corona og nedlukning fortid og 
forventningen var, at indbrudstallene ville 
stige til niveauet før corona. Det skete ikke. 

Antal indbrud i 2022  
på niveau med 2021

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

24.7052019

17.5292020

14.9072021

14.9562022
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Utryghed over risikoen for indbrud er et komplekst problem. Heldigvis er en 
national bevægelse ved at tage form for at løse det. I 2021 samledes over 200 
aktører til en national Bo trygt konference for at dele viden og tale om next 
step i indsatsen. Og fællesskabet bliver hele tiden større. 

1 Møde mellem Nabovenner og politiet i Aalborg. 2 National Bo trygt konference 2021. 3 Bo trygt på 
Birkerød Torvedage. 4 Bo trygt på Vedbæk havnedag. 5 Erik Schramm fra Sydøstjyllands Politi  
(til venstre) og Jørn Juhl Nielsen fra Bo trygt korpset (til højre).

1 2

3 4
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Tryghed
Tillid er afgørende, når det  
handler om borgernes tryghed

Flere end hver femte dansker er utryg i forhold til at 
blive udsat for indbrud4. Jo flere gange man er udsat 
for indbrud, jo mere stiger utrygheden. Derfor er Bo 
trygts strategi fortsat tostrenget. Det gælder både 
om at forebygge indbrud og om at øge trygheden. 
Grundlæggende set er der flere parametre, som er 
afgørende for trygheden.

Tillid til myndighederne
Et af de væsentlige parametre er tilliden til, at vi kan 
forvente at få hjælp fra myndighederne, hvis vi har brug 
for det. I relation til indbrud kan det fx være tillid til, 
at politiet hjælper. Det viser sig, at 44% har tillid til, at 
myndighederne, i form af politiet eller kommunen, vil tage 
hånd om problemet, hvis der opleves gentagne problemer 
med utryghed i nabolaget. Det kan fx være pga. et stigende 
antal indbrud.

Tillid til naboerne
Et andet vigtigt parameter er, at vi har tillid til, at vi får 
hjælp fra naboer, når vi har brug for det. Har vi tillid til, at 
naboen kommer, hvis vi fx har været udsat for indbrud, så 
oplever vi en større tryghed. 81% regner med, at beboerne 
i deres nabolag vil reagere eller tilkalde politiet, hvis der 
foregår noget kriminelt i området. Og det er positivt.

Genopretning af trygheden
Spørger man indbrudsofre, hvad de har behov for efter 
at have oplevet et indbrud, svarer mange, at hjælp til 
at genoprette trygheden i hjemmet er afgørende5. 
Det kan være hjælp fra politiet eller fra en god nabo. 
Bo trygt arbejder med, at der lokalt indgås aftaler om 
reaktionsplaner: Ved stigning i indbrud sætter politiet 
en kæde af reaktioner i gang, så politi, kommune og 
Nabovenner sammen kan forhindre, at indbruddene 
fortsætter i området. På den måde er reaktionsplanen 
med til at øge trygheden, dels fordi den forebygger det 
næste indbrud, dels fordi borgerne i nabolaget oplever, at 
de får hjælp. Trygheden genoprettes.

Trygge nabolag er levende nabolag
Byplanlægning er også central, når vi taler tryghed. 
Bo trygt har siden 2020 samarbejdet med Dansk 
Byplanlaboratorium. Indbrud og kriminalitet kan nemlig 
forebygges ved at inddrage kriminalpræventive principper 
i lokalplanlægningen og i udformningen af byer og boliger. 
Mindre kriminalitet og tryggere boligområder handler fx
om at tilføre liv og ejerskab til bymiljøet. Det kan bl.a. ske 
ved at skabe levende boligområder, hvor der er mulighed 
for ophold, hvor børn kan lege på vejen, og voksne kan 
gå tur. Tyvene fravælger de områder, som signalerer 
fællesskab og liv mellem husene. Og beboerne føler sig 
mere trygge, når der er rammer for at have gode relationer 
til naboerne.  

Bo trygt og Dansk Byplanlaboratorium arbejder derfor 
for at understøtte, at flere kommuner inddrager de 
kriminalpræventive principper i deres planarbejde6.

4: TrygFondens Tryghedsmåling, 2021. 5: Spørgeskemaundersøgelse blandt indbrudsofre, 2020. 6: Byplanlægning, der skaber tryghed, 2014, DKR og TrygFonden

Højere tillid — mere tryghed

Kilde: Grafen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt 
danske husejere, DKR/BoTrygt 2023. Grafen viser graden af tryghed i forhold til 
graden af tillid til ens omgivelser, herunder tillid til at naboer og myndigheder vil 
hjælpe en, hvis man har brug for det.
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2 ud af 3
tyve angiver, at de er blevet afbrudt  
af en nabo under et indbrud

44%
har tillid til, at myndighederne (fx politiet 
eller kommunen) vil tage hånd om 
problemet, hvis der opleves gentagne 
problemer med utryghed i deres nabolag

”Med Bo trygt reaktionsplaner får politiet 
muligheden for at aktivere både kommune 
og civilsamfund i form af bl.a. Nabovenner. 
Det betyder, at vi med en fælles indsats i 
et indbrudsramt område bedst muligt kan 
forebygge, at tyvene ikke vender tilbage. Både 
i perioden lige efter de første indbrud, hvor 
risikoen er forøget, men også på længere sigt. 
Og det er med til at genoprette trygheden.”

Erik Schramm 
Politikommissær 
Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi er en af de to politikredse som pt. 
tester Bo trygts model for reaktionsplaner.

Kilde: Nabohjælp, DKR

Naboskab har betydning  
for trygheden

Ret trygMeget tryg

Jeg omgås meget med mine naboer,  
og vi har et godt naboskab

Når respondenterne spørges til ”hvor tryg 
føler du dig ved at gå alene i det område du 
bor i, efter mørkets frembrud?” afspejles 
graden af tryghed i deres relation til 
naboerne. 

33,7%60,7%

Jeg har praktiske relationer med mine 
naboer – dvs. vi hjælper hinanden

38,9%53,1%

Vi kender ikke hinanden  
særlig godt i kvarteret

46,7%41,8%

Jeg kender ikke mine naboer

45,3%34,9%

Jeg har konflikter med mine naboer

40,3%29,1%

Kilde: ‘Danskerne i det bebyggede miljø 2022’, s. 54, Realdania
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Sønderborg er et godt billede på Bo trygts ambition omkring lokale 
partnerskaber, hvor politi, kommune og civilsamfund sammen sætter fokus på 
at reducere indbrud og øge trygheden. 

I Sønderborg, der blev en af landet første Bo trygt kommuner i 2019, er man 
lykkedes med at reducere antallet af indbrud til under en tredjedel, og der er 
kun 6,5% af borgerne, som giver udtryk for, at de er utrygge ved indbrud. 

Der er i dag etableret lokale partnerskaber i 14 af landets kommuner.
Det gælder Allerød, Esbjerg, Furesø, Gentofte, Greve, Haderslev, Herlev, 
Hjørring, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Solrød, Sønderborg og 
Aarhus kommune.



Bo trygt Måling 2023 XX13Bo trygt Måling 2023 XX13



Bo trygt Måling 2023XX14

Nabovenner
Over 900 Nabovenner hjælper med  
at koordinere Nabohjælpen

Nabovenner er de Nabohjælpere, som tager den opgave 
på sig at styrke naboernes samarbejde for at opnå færre 
indbrud og øge trygheden. Ordningen med Nabovenner er 
blevet etableret ud fra den erfaring, at Nabohjælpen er mest 
effektiv, når en nabo går i front, og der er et højt niveau af 
samarbejde mellem naboerne. Nabovennerne understøtter 
samarbejdet ved fx at dele materialer rundt i postkasserne, 
skrive på appen og minde om fx feriehjælp. Ligesom de 
koordinerer naboernes indsats, hvis der er indbrud. 

En undersøgelse viser, at Nabovennerne især motiveres 
af at forebygge, at tyvene udser sig deres nabolag. Og 
de mest tilfredse Nabovenner finder vi i de nabolag, hvor 
naboerne også er engagerede i sagen7.

Nye tal viser, at der generelt er et fald i dem, der laver en 
aftale med naboen om at kigge efter huset, når de er på 
ferie. I 2020 var det 67% af de adspurgte, der havde en 
aftale med naboen, mens tallet i 2023 er faldet til 60%. 
Og det er til trods for, at aftalen med naboen er en af de 
mest effektive former for forebyggelse af indbrud. Det 
Kriminalpræventives Råds egne undersøgelser viser, 
at de Nabohjælpere, som er tilmeldt appen, oftere er 
feriehjælpere og generelt er mere aktive Nabohjælpere8. 
Det understreger det potentiale, som Nabovenner har, 
når det handler om at aktivere Nabohjælpen i ferier og 
rekruttere flere brugere til appen.

7+8:Tilfredshedsmåling blandt nabovenner 2022, DKR. 9: Near-repeat burglary patterns in Malmö: Stability and change over time, 2019, Hoppe og Gerell

Du bliver Naboven ved 
at indmelde dig gennem 
Nabohjælps app. Hvis du 
tilmelder dig som Naboven, 
modtager du en pakke fra 
Nabohjælp, som også guider 
dig i rollen som Naboven.

Der er over  
900 Nabovenner i 
Danmark, der hver  
er Naboven for  
100-500 adresser 
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Stort potentiale for flere Nabovenner
Nabovennerne er også vigtige, når et nabolag skal sikre 
trygheden efter et indbrud og forebygge gentagelser. De 
står fx for kontakten med politiet og koordinerer fælles 
aktiviteter i nabolaget, så der skabes liv i ugerne efter 
indbruddet. Og det engagement er afgørende. 

For selvom mange ikke er klar over det, så smitter indbrud. 
Risikoen for, at der begås et indbrud i den samme bolig, 
er mange gange højere i ugerne efter det oprindelige 
indbrud. Også boliger i en radius af 200-400 meter fra det 
indbrudsramte hus er mere udsatte for ubudne gæster 
inden for de første 2-3 uger efter et indbrud9. Et godt 
nabosamarbejde er et effektivt redskab til at forhindre, at 
tyven kommer igen.

Borgerne nærer samtidig en stor tillid til og forventning 
om, at naboen vil hjælpe, hvis de har været udsat for 
et indbrud. Selv angiver 7 ud af 10, at de ville besøge en 
nabo, der har haft indbrud, og tilbyde hjælp. Af samme 
årsag er der et stort potentiale i at få flere Nabovenner i 
de indbrudsudsatte områder og give dem redskaberne til 
et stærkt lokalt nabosamarbejde. Men flere Nabovenner 
kommer ikke af sig selv. Derfor arbejdes der for flere 
Nabovenner i de mest indbrudsramte områder, og her er 
makkerskabet med især politiet afgørende, så målet om 
færre indbrud og øget tryghed kan nås.

”Vores undersøgelse viser, at godt  
naboskab er guld værd. Det gør lokalsamfund 
mere robuste over for kriminalitet, og – lige så 
vigtigt – det skaber en ramme, hvori beboerne 
føler sig trygge og hjemme.”

Peter Kruize 
Politiforsker 
Center for Kriminalitetsanalyse (CfKA)

op mod 
hvert 44.
indbrud forebygges med Nabohjælp

Risikoen for, at der begås  
et indbrud i den samme  
bolig to gange inden for et år,  
stiger med 5,5 gange, når 
første indbrud er begået. 
Kilde: Indbrud i Danmark, 2019, Lasse Liebst

Kilde: Når det kommer tæt på. Effekter af hjemmerøveri på lokalsamfunds 
beboere i forhold til tryghed, sikring og adfærd, 2011, Annalise Kongstad og 
Peter Kruize

Kilde: Nabohjælp, DKR
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Flere politikredse og kommuner arbejder strategisk med at fremme 
Nabovenner i de områder, hvor der er øget indbrudsrisiko. Nabovenner 
styrker den lokale Nabohjælp, og er derfor vigtige, når Nabohjælp skal 
nå sit potentiale for at forebygge op mod hvert 4. indbrud.

Foto: Fra venstre Allan Peter Therkelsen, Naboven i Herlev, Lars Jørgensen, 

Vestegnens Politi, Linda Liebst Nielsen, Herlev Kommune

Bo trygt Måling 2023
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Stjålne genstande
Opgør med hæleri er helt centralt  
for at komme indbrud til livs

I 2019 var der anslået 250.000 danskere, der købte 
stjålne varer. Værdien af disse varer udgjorde omkring 
to milliarder kroner. Cirka en fjerdedel af varerne 
stammede fra indbrud i private hjem10. Det er altså i høj 
grad danskerne selv, der gennem køb af hælervarer 
uforvarende finansierer indbrudstyvene. 

Men hvor let er det at genkende stjålne varer, hvis man 
fx handler på internettet? Det er ikke let, hvis man 
spørger danskerne. Ifølge en undersøgelse fra Det 
Kriminalpræventive Råd angiver 78% af danskerne, at det er 
svært at gennemskue, om en vare er fremskaffet på lovlig 
vis, når de køber brugte ting på nettet11. Derfor arbejdes der 
på at finde en løsning, som gør det nemmere for køberne 
at gennemskue, om de køber hælervarer, og sværere for 
tyvene at få en forretning ud af at stjæle og sælge videre. 

Forslag: Et register over stjålne genstande
Hvordan sikrer man, at den MacBook, man har efterlyst på 
salgssider, og som nu kan købes, ikke er stjålet? Løsningen 
kan være et nationalt register over stjålne genstande. Her 
vil købere af brugte varer nemt kunne tjekke, om varen 

tidligere har været meldt stjålet. Det vil ikke være alle varer, 
der skal registreres, men primært den type, som forsvinder 
under indbrud, fx ure, elektronik, designermøbler eller 
andre varer med et serienummer. Hvis det viser sig, at 
varen er stjålet, skal køberen anmelde det til politiet. 

Hollandsk forbillede
I Holland har man for 10 år siden etableret et digitalt 
register over stjålne varer gennem en national app. Det 
kan man orientere sig i som køber, inden man indgår en 
handel med andre over internettet. Det er op til køber 
at tjekke serienummeret i registeret på den genstand, 
vedkommende gerne vil købe, og står den registreret som 
stjålet, skal køberen anmelde det til politiet via platformen. 
Man har også forpligtet alle forretningsdrivende, der køber 
og handler med brugte varer, til at registrere køb og salg 
med tilhørende detaljer som navn og adresse på sælger. 
Der er aktuelt registreret 1,8 millioner stjålne genstande  
på appen. Erfaringer fra praksis viser også, at registret  
har en klar positiv effekt på politiets opklaringsarbejde.

”Når folk begår indbrud, er det sjældent, fordi 
de selv skal bruge en halskæde eller en ny 
fladskærm. Så er det fordi, de har mulighed for at 
afsætte det. Hvis vi skal ramme indbrudstyvens 
motivation for at begå indbrud, skal vi gå målrettet 
efter at stoppe hæleriet. Jeg er overbevist om, 
at et digitalt register over stjålne genstande kan 
blive et vigtigt redskab i kampen mod hæleri og 
indbrudskriminalitet. Ved at gøre det synligt, 
hvad der er stjålet, gør vi det også sværere for 
indbrudstyven at omsætte tyvekoster.” 

Peter Hummelgaard 
Justitsminister (S)

I 2021 indgik Bo trygt en Code of Conduct  
med Dansk Erhverv, DBA og GulogGratis.  
Siden da er langt flere brugere på DBA blevet 
NemID/MitID-validerede. Antallet steg fra 68% i 
2021 til 80% i 2023.

98%
af danskerne ønsker aktivt at vælge hælervarer 
fra, når de handler med andre på nettet.

Kilde: DBA

10+11: Befolkningsundersøgelse: Hvor mange har købt hælervarer og hvad er befolkningens holdning til hæleri, 2020, Megafon
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250.000

750.000

danskere køber årligt stjålne varer 
for 2. mia. kr.

Det danske hælermarked

Kilde: ’Det danske hælermarked for stjålne varer 2014-2019’, Peter Kruize, 2020.

150.000 
stjålne genstande 
afsættes til udlandet

600.000 
stjålne genstande 
afsættes i Danmark

stjålne genstande om året
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I Holland har man de seneste tyve år arbejdet ambitiøst på at nedbringe antallet 
af indbrud via en række tiltag. Derfor har man indgået et samarbejde om et 
digitalt kosterregister, hvor man opgør stjålne genstande. På hjemmesiden 
(www.stopheling.nl) kan købere af brugte varer og genstande tjekke, om 
varen tidligere er meldt stjålet. Man kan også registrere serienumre på sine 
værdigenstande, så man nemt kan få dem i registeret, hvis de en dag bliver 
stjålet. 

Bo trygt Måling 2023

1.800.000 

11.000.000

stjålne genstande er aktuelt 
registreret på appen

søgninger på serienumre
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Sikre hjem 
Tyven vælger vinduet eller  
tager terrassedøren

Ingen ønsker at få indbrud. Det opleves grænseover-
skridende og utrygt. Hertil kommer, at et indbrud øger 
risikoen for, at der sker indbrud igen i samme nabolag 
inden for få uger12. Derfor er det helt essentielt, at husejere 
gør, hvad de kan, for at forebygge indbrud i boligen, ikke 
mindst i forhold til vinduer og døre, som er husets svage 
led, når det gælder indbrud. Generelt er husejerne dog ikke 
så motiverede for at sikre deres hjem mod indbrud. Det er 
kun lidt over hver femte af husejerne, som vil indbrudssikre 
deres hjem mere, end det allerede er. Her mener 46%, at 
deres hjem er tilstrækkeligt sikret, 20% mener, det er for 
dyrt, og 22% mener, at indbrudsrisikoen er så lille, at de 
ikke vil bruge tid på det, mens 14% mener, at det alligevel 
ikke nytter noget. 

Potentiale for målrettet indbrudssikring
Vi ved samtidig, at langt de fleste indbrud sker igennem 
vinduet, og i langt de fleste tilfælde brydes vinduet op 
med koben eller andet værktøj13. Selvom mange danskere 
generelt ikke er så motiverede for at gøre noget ved 
indbrudssikringen af boligen, så er der al mulig grund til 
at tjekke op særligt på vinduer og terrassedøre. Og det 
handler ikke kun om, at det skal være besværligt for tyvene 
at komme ind fx ved at brække et vindue op. Det skal også 
være vanskeligt for dem at komme ud af huset med de 
stjålne genstande igen. Derfor er det vigtigt at have en lås 
på terrassedøren og ikke kun en vrider.

Indbrudssikring af vinduer og terrassedøre halter
Alligevel er det kun 30%, der har sikret deres vinduer med 
beslag. Det hører dog med til billedet, at tal fra 2021 viser, 
at 39% på daværende tidspunkt havde købt nye vinduer 
fra efter 200914 . Det kan være en del af forklaringen på, at 
så relativt få har sikret deres vinduer med beslag. Vinduer 
fra 2010 og frem kan nemlig fra producenternes side være 
bedre sikret mod indbrud end gamle vinduer. 

Ligesom vinduet er terrassedøren et yndet sted for tyven 
at bryde ind. Kun 34% har en rigtig lås på deres terrasse/
kælderdør. Og ser man på, hvor mange husejere der både har 
sikret vinduer med beslag og sørget for, at terrassedøren 
ikke har indvendig vrider, gælder det kun 12%.

Bedre rådgivning eller lovgivning
Hvordan får vi så flere bedre indbrudssikrede boliger?   
I Holland og England har de et lovkrav om at indbrudssikre 
i nybyggeri. Det har bidraget til, at indbrudsraten i Holland 
i de nybyggede boliger er faldet med 26%15. Herhjemme 
har Forsikring & Pension været fremme med et synspunkt 
om, at det via byggereglementet skal være lovpligtigt at 
indbrudssikre døre, vinduer og låse16.

Et andet sted, man kan sætte ind, er rådgivning af 
husejere, der investerer i nye vinduer. Men der er aktuelt 
kun 25% af husejerne, der angiver, at de fik information 
om vinduets evne til at modstå indbrud i forbindelse 
med køb af nye vinduer. Brancheorganisationen Danske 
Byggecentre ønsker at uddanne sine medarbejdere 
i byggemarkederne til at styrke rådgivningen 
om indbrudsforebyggelse til kunderne. Bo trygt 
samarbejder med branchen for at bakke op om dette 
uddannelsesinitiativ. 

12: ‘Mobilising civil society against residential burglary: The evidence’, Lawrence W. Sherman, 2017. 13:‘Analyse af indbrudsforsøg i privatbeboelse’, Peter Kruize og  
Britta Kyvsgaard, 2022. 14: Bo trygt Måling, 2021. 15: ‘Regulation of built-in security’, Ben Vollaard and Jan C. van Ours, 2011. 16: ‘En tryggere hverdag: Et tryghedsudspil  
om borgernær kriminalitet fra forsikrings- og pensionsbranchen’, forslag 2, s. 10, Forsikring & Pension, juni 2022.

65%
har terrasse/kælderdør som alene 
åbner med vrider.
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Hvor kommer tyven ind i huset?

”Vi er som branche klar over, at vores 
produkter bliver brugt af indbrudstyvene 
til at skaffe sig adgang til bygninger. Helt 
konkret foregår to tredjedele af fuldbyrdede 
indbrud i huse gennem vinduet. Derfor er jeg 
særlig interesseret i at få endnu mere viden 
om, hvad der er på spil i de situationer, hvor 
indbrudstyvene lader det blive ved forsøget. 
Men jeg tænker også, at vi som industri i 
fællesskab bør se på, om der er mere, vi 
kan gøre for at stoppe indbrudstyvene 
og dermed hjælpe slutbrugerne af vores 
produkter bedre.”

Johny Herman Jensen 
Direktør 
VinduesIndustrien

23%
Terasse/altandør

6%
Andre døre

4%
Hoveddør

66%
Vinduer

Kilde: ’Analyse af indbrudsforsøg i privatbeboelse’,  
Peter Kruize og Britta Kyvsgaard, 2022

25%
fik rådgivning om indbruds-
forebyggelse ved køb af nye 
vinduer.



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 
skal føle unødvendig utryghed over risikoen for 
indbrud.
 
Derfor har Bo trygt et mål om at reducere antallet 
af indbrud i private hjem fra godt 29.000 (2018) 
til under 7.000 årlige indbrud, så vi kommer på 
niveau med vores nabolande. 
 
Det er Bo trygts tilgang, at udfordringer skal løses 
i samarbejde med andre. Bo trygt samarbejder 
derfor med en lang række aktører. Det gælder 
politi, kommuner, forsikringsselskaber, erhvervs-
organisationer, byggecentre, Nabohjælpere/
Nabovenner med flere. Og parterne bag Bo trygt 
inviterer fortsat alle – både enkeltindividder og 
organisationer – til at deltage i indsatsen for at 
reducere antallet af indbrud i Danmark og øge 
trygheden.

www.botrygt.dk


