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At blive udsat for et indbrud kan påvirke mennesker meget mere, end de fleste er klar over. Det 
skyldes, at vores hjem forbindes med høj grad af sikkerhed: Her kan vi slappe af og være os selv. 
Desuden samler vi omkring os ting, som har personlig betydning for og, og som er med til at give 
os identitet.

To amerikanske forskere interviewede 44 kvinder, som havde været udsat for indbrud inden for de 
sidste tre år. Alle på nær én havde reageret meget stærkt på oplevelsen. De havde svært ved at tro 
på, at indbruddet var sket, næsten alle var blevet ærgerlige og vrede, og de fleste var blevet kede af 
det og bange. Bange for at komme hjem, bange for at tyven kom igen, og bange for at være alene.

For  at  få styr  på begivenheden og de mange stærke følelser  blev indbrudsofrene meget  socialt 
aktive: De talte med naboerne, med deres familie, med politiet, med forsikringsselskabet, med deres 
venner og med deres slægtninge. Kun ganske få valgte ikke at tale om det til nogen. 

Derudover fandt man to slags adfærdsændringer. Den ene ændring var, at ofrene fik naboerne til at 
holde øje med huset, og de blev selv meget opmærksomme på deres omgivelser, idet de begyndte at 
holde øje med fremmede personer, og hvem der befandt sig i nærheden.

Den anden ændring var beskyttelseshandlinger, hvor ofrene fik travlt med at lukke og låse yderdøre 
og vinduer, lade lamper være tændt, osv.

Disse handlinger medvirkede til, at ofrene faldt til ro oven på begivenheden, men de havde ingen 
virkning på ofrenes angst på længere sigt. Dette fik forskerne til at kigge på, om der var bestemte 
hændelser ved indbruddene, som særlig påvirkede ofrene. De fandt, at der var tre forhold, som især 
gjorde ofrene oprevne: 1) hvis tyvene havde været over det hele, 2) hvis hjemmet var rodet til, og 
alting  gennemsøgt,  og  3)  hvis  der  var  stjålet  ting,  som  var  af  stor  følelsesmæssig  betydning. 
Forekomsten af disse tre forhold medførte langvarig angst.

Man fandt en sammenhæng mellem ofrenes vurdering af politiets hurtighed, omhu og sensitivitet, 
og hvor oprevne ofrene blev,  og hvor sårbare de senere følte sig.  Resultaterne kan også tolkes 
således, at meget oprevne og sårbare ofre især var utilfredse med politiets arbejde på disse punkter.
ae
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