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Svenskarna otrygga i sina hem  
Många svenskar upplever att deras hem inte är säkra mot inbrott. Två av tre tror att antalet 
bostadsinbrott kommer att öka i framtiden och bara i Polen är allmänheten mer missnöjd,           
med politikernas insatser mot brottsligheten. Allt enligt en internationell rapport som 
presenteras i dag. 
  
Bara 15 procent av svenskarna upplever att deras hem är säkra mot inbrott. Detta är en bottennotering 
och kan jämföras med det europeiska genomsnittet som ligger på 28 procent. Tryggast av alla är 
britterna - trots att de löper betydligt större risk att drabbas av inbrott än till exempel svenskarna. 

En annan bottennotering för svenskarna är att vi som drabbas av inbrott blir passiva. Så många som 39 
procent av inbrottsdrabbade svenskar gör ingenting för att förbättra sin hemsäkerhet. Detta saknar 
motsvarighet i något av de andra länderna. De flesta européer som drabbats av inbrott väljer istället att 
förbättra inbrottsskyddet. Det vanligaste är att de köper ett nytt lås till ytterdörren, ett inbrottslarm 
eller fönsterlås. 

– Resultatet förvånar mig på många sätt och en av slutsatserna är tyvärr att svenskarna känner sig 
mer otrygga i sina hem än andra européer. Därför är det konstigt att så få människor gör något i 
förebyggande syfte, säger Lars Asklöf, säkerhetsinformatör på SecurityPoint i Sverige. 

Enligt rapporten har svenskarna också en mörkare syn på framtiden än andra européer. Hela 63 
procent tror att antalet bostadsinbrott kommer att öka under den närmaste tioårsperioden. En betydligt 
ljusare syn på framtiden har däremot britter och holländare där motsvarande siffror är 34 respektive 29 
procent. 

Rapporten visar också att 76 procent av svenskarna är missnöjda med hur politikerna tar itu med 
brottsligheten. Endast i Polen finns ett starkare missnöje med politikernas arbete mot brottsligheten. 
De svenska politikerna får också ett betydligt sämre betyg än den svenska polisen. Ungefär varannan 
svensk tycker att polisen gör ett dåligt jobb. Inte helt överraskande är det de som drabbats av inbrott 
som är mest negativa till polisens förmåga att gripa inbrottstjuvar. 

Om undersökningen 
Undersökningen om hemsäkerhet baseras på 7 000 telefonintervjuer i sju europeiska länder: 
Storbritannien, Holland, Polen, Tyskland, Frankrike, Spanien och Sverige. Vill du se hela 
undersökningen skickar du e-post till lars.asklof@assaabloy.com. 
För ytterligare upplysningar, kontakta: 
Lars Asklöf, Ansvarig säkerhetsinformation SecurityPoint tel: 0705-21 13 06  
Mariann Eriksson, informationschef ASSA ABLOY tel: 0706-87 33 31 
 
 
 

 
SecurityPoint är ett internationellt initiativ av låskoncernen ASSA ABLOY. Syftet är att öka kunskapen om hemsäkerhet och 

att skapa ett forum och en faktabank för både yrkesmän och vetgiriga privatpersoner med intresse för säkerhetsfrågor. 
 
 


