
klik uden for dit slide 

Vælg et passende layout 



Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer 

Vælg OK 

Indbrud
Har boligejerne været udsat for indbrud i sommerferien?
Er boligejerne bekymret for indbrud?
Hvordan sikrer de deres bolig mod indbrud? 
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Metode
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Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. - 22. juni 2016 via internettet med udgangspunkt i 

YouGov Panelet.

Målgruppe:

Undersøgelsen er gennemført blandt danske boligejere i alderen 25-74 år, som ikke bor i 

etagebyggeri.

"Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er 

indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i 

målgruppen."

Offentliggørelse – af resultater:

Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde.

Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som 

følger skal inkluderes:

”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1008 CAWI-

interview med danske boligejere, som ikke bor i etagebyggeri i alderen 25-74 år, i perioden 16. - 22. 

juni 2016”.



Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 
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Har du været udsat for indbrud i dit hjem i

forbindelse med sommerferien?

Nej
93%

Ja
7%

Base (1008) 

Kilde: YouGov, juni 2016

Bor man i 

hovedstadsområdet, er 

man mere udsat

Boligejere i region 

hovedstaden er dobbelt 

så udsatte som dem i 

region midtjylland



Er du/din husstand bekymret for indbrud i

forbindelse med sommerferien?

Ved ikke
5%

Nej
58%

Ja
37%

Base (1008) 

Kilde: YouGov, juni 2016

53% af dem der har 

oplevet indbrud er 

bekymret

Boligejere under 50 år 

er mere bekymret end 

ældre boligejere

Nordjyderne er mere 

bekymret end 

midtjyderne

Boligejere i 

landområder er 

mindst bekymret



Hvad gør du for at sikre din bolig mod 

indbrud? (flere svar er muligt)

1%

11%

11%

5%

8%

12%

15%

16%

20%

25%

28%

29%

51%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ved ikke

Har ikke gjort noget

Andet

Sikre ydersiden af vinduet

Sikre dørkarmen

Opsat kameraovervågning

Dobbeltlås på døren

Klip hæk ned (bedre indsyn)

Sikre indersiden af vinduerne

Nye låse

Sikrer terrassedør

Opsat alarmer

Tænd/sluk lys

Etableret nabohjælp/naboovervågning

Base (1008) 

Kilde: YouGov, juni 2016

Bor man i hovedstadsområdet, 

så sikrer man mere, bl.a.: 

naboovervågning og tænd/sluk 

lys – det gælder ikke i 

landområderne

Har man oplevet 

indbrud – så gør 

man noget…… (kun 

1% gør ikke noget)

Inden for top 5 af aktiviteter, 

er de ældre boligejere mere 

aktive end de yngre 

boligejere



Gør du noget ekstra for at undgå indbrud, 

når du skal på sommerferie?

Nej
52%

Ja
48%

Base (1008) 

Kilde: YouGov, juni 2016

68% af dem der har 

oplevet indbrud gør 

noget ekstra

Singler gør i mindre 

grad noget ekstra end 

de boligejere, der er i 

et parforhold


