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Indbrud  

Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius’ nyhedsbrev, udsendt torsdag den 

10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. 

Der er i alt indkommet 778 besvarelser. 

Bekymring for indbrud i boligen 

Er du bekymret for indbrud i din bolig? 

 

Base: alle (n=778) 

44% er ”kun lidt bekymret/slet ikke bekymret”. 

56% er ”meget bekymre/bekymret” for indbrud i deres bolig. 

Dem, der er ”kun lidt/slet ikke bekymret” 

Hvorfor bekymrer indbrud i din bolig dig slet ikke eller kun lidt? 

 

Base: kun lidt/slet ikke bekymret (n=342) 

 

”Er ikke bekymret” fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille 
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noget op (så hvorfor bekymre sig - og det er især mændene der nævner dette) eller man 

anser det ikke for sandsynligt, at der sker indbrud i ens bolig (her er det især mændene, 

der ikke ser det for sandsynligt).  

Har man oplevet indbrud, men stadig kun er ”lidt bekymret”, er det bl.a. fordi forsikringen 

dækker – dem, der har oplevet indbrud, har altså god erfaring med forsikringen. 

Endvidere er beboere i etageejendom mindre bekymret for indbrud. 

Bor man i et landdistrikt, er man ikke så bekymret bl.a. fordi man ikke har værdier der er 

værd at stjæle. I landdistrikterne har man også hund, der medfører en mindre utryghed.  

Og så har man sikret sin bolig (især mændene har sikret boligen) 

Hvad har du gjort for at sikre din bolig? 

 

Base: kun lidt/slet ikke bekymret og har sikret sin bolig (n=134) 

 

Her er det især udskiftning af låse i døre. 

Har man allerede oplevet indbrud, tages de tekniske hjælpemidler i brug – alarmer og 

tegnet abonnement hos forsikringsselskab. 

Dem der er ”meget bekymret/bekymret” og har foretaget noget for at imødegå 

bekymringen  

87% af dem, der er bekymret har også foretaget noget for at imødegå indbrud i boligen.  

Har man oplevet indbrud, er det 91%, der har foretaget noget. 
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Hvad har du gjort for at sikre din bolig? 

 

Base: meget bekymret/bekymret og har gjort noget for at imødegå bekymringen (n=378) 

 

De har installeret tænd/sluk lys, udskiftet låse i døre, sikret vinduer med solide hasper og 

låse. Især mændene søger de tekniske løsninger, inkl. abonnement hos sikringsselskaber, 

mens især kvinderne søger løsninger i form af ”nabohjælp”. 

Har man oplevet indbrud, nævnes især sikring af vinduer med solide hasper og låse. 

Dem, der er ”meget bekymret/bekymret” og ikke har foretaget noget 

Svarer at det er for dyrt at installere, at det er besværligt og så at man alligevel ikke kan 

stille noget op. 
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Den bedste måde hvorpå man kan sikre sin bolig 

Hvad vil du vurdere er den bedste måde at sikre sin bolig mod indbrud på? 

 
Base: alle (n=778) 

Indgå nabohjælp, at sikre vinduerne med hasper og låse samt udskifte låse i døre.  

Især dem der ikke har oplevet indbrud nævner nabohjælp – det gælder ikke for dem, der 

har oplevet indbrud. 
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Har oplevet indbrud 

Hvad er umiddelbart den største udfordring for dig i den forbindelse? 

 

Base: har oplevet indbrud (n=301) 

 

Den største udfordring er tanken om at det kan ske igen, at man er frastjålet uerstattelige 

ting samt en gennemrodet og ødelagt bolig.  

Især mændene tænker på besværet der er efter et indbrud, mens kvinderne tænker på 

utryghed blandt børn og voksne, at det kan ske igen samt man er blevet frastjålet 

uerstattelige ting. 

Har foretaget noget for at forhindre indbrud, men er stadig bekymret 

Især tanken om at indbrudstyven kommer igen (at det kan ske igen), at der er lang 

responstid fra sikringsselskabernes side, at indbrudstyve kan komme ind hvis de vil, den 

megen medie-omtale og har selv oplevet indbrud er med til at bevare bekymringen. 
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