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Danske butikker rammes af 
45.000 butikstyverier årligt 

Butikstyverier er et stort problem i Danmark. Dansk Erhverv vurderer, 
at danske butikker årligt udsættes for knap 45.000 butikstyverier. 
Problemet er klart størst i København, hvor antallet af butikstyverier 
pr. 100.000 indbyggere er dobbelt så stort som landsgennemsnittet. 
Butikkerne bliver stadigt mindre tilbøjelige til at anmelde butikstyve-
rierne. Det skyldes primært, at ressourceforbruget ikke står mål med 
gevinsten ved at anmelde. Butikkerne savner flere ressourcer hos po-
litiet til at opklare butikstyverier, da de oplever for langsom sagsbe-
handling i sager, hvor identiteten på tyven er såvel kendt som ukendt. 

Danske butikker er ofre for ca. 45.000 butikstyverier om året 
Butikstyverier er hverdag for mange virksomheder i detail- og engrossektoren. Ifølge tal 
fra Danmarks Statistik anmeldte de danske virksomheder i alt 15.342 butikstyverier til 
politiet i 2021. Det er dog velkendt, at langtfra alle butikstyverier anmeldes til politiet. 
Der er dermed et stort mørketal, som ikke fremgår af opgørelserne fra Danmarks Stati-
stik. 
   

Figur 1: Dansk Erhvervs estimat for antal butikstyverier i Danmark i 2021 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Tabel STRAF11, 05-04-2022 og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse blandt detail- 

og engrosvirksomheder med fysiske butikker, november 2021.  

Note: Ifølge Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse anmeldes kun 34 pct. af alle butikstyverier til politiet. Vi har 

brugt dette tal til at estimere det samlede omfang pba. antal anmeldte butikstyverier fra Danmarks Statistik. 
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Dansk Erhverv har blandt andet derfor foretaget en medlemsundersøgelse, hvor vi har 
spurgt vores medlemmer i detail- og engrossektoren, som har fysiske butikker, i hvilket 
omfang de anmelder butikstyverier til politiet. I gennemsnit anmelder virksomhederne 
kun 34 pct. af de butikstyverier, som de er ofre for. 
 
Dansk Erhverv estimerer på den baggrund, at danske butikker rammes af ca. 45.000 
butikstyverier årligt. Det svarer til ca. 124 butikstyverier om dagen. 

Problemet med butikstyverier er størst i Hovedstadsområdet 
Der er store regionale forskelle på, hvor udbredt et problem butikstyveri er for de danske 
butikker. Problemet er størst i København, hvor der årligt begås 1.410 butikstyverier, se 
figur 2. Det er cirka 80 pct. højere end på landsplan (773). Udfordringen er lidt mindre, 
når man ser på de øvrige områder i Hovedstadsområdet (992), selvom de også her ligger 
markant over landsgennemsnittet. 
   

Figur 2: 
Dansk Erhvervs estimat for antallet af butikstyverier pr. 100.000 indbyg-
gere i 2021 fordelt på landsdel. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Tabel STRAF11, 05-04-2022 og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse blandt detail- 

og engrosvirksomheder med fysiske butikker, november 2021.  

Note: Ifølge Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse anmeldes kun 34 pct. af alle butikstyverier til politiet. Vi har 

brugt dette tal til at estimere det samlede omfang i de enkelte landsdele pba. antal anmeldte butikstyverier fra 

Danmarks Statistik.  

 
Der er ikke den store forskel på antallet af anmeldte butikstyverier i de øvrige landsdele. 
Østjylland (764) ligger lidt over de resterende landsdele og lige omkring landsgennem-
snittet, mens de resterende landsdele ligger under landsgennemsnittet. Antallet af bu-
tikstyverier er mindst på Bornholm, hvor der kun var 260 butikstyverier pr. 100.000 ind-
byggere i 2021. 
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Butikkerne er tilbageholdne med at anmelde butikstyverier 
Som vist ovenfor anmelder butikkerne kun 34 pct. af de butikstyverier, som de oplever. 
Vi har ingen indikationer af, hvordan dette tal har set ud historisk, men noget kunne tyde 
på, at tilbøjeligheden til at anmelde butikstyverier er faldende, se figur 3. 
 
Kun 30 pct. af virksomhederne er helt enig eller overvejende enig i, at de anmelder flere 
butikstyverier i dag end for tre år siden. De resterende virksomheder anmelder altså en-
ten lige så mange eller færre butikstyverier som for tre år siden. Det er sandsynligvis 
flertallet af disse resterende butikker, der anmelder færre butikstyverier end for tre år 
siden med tanke på, at hele 51 pct. af dem har svaret ”Helt uenig” til spørgsmålet.  
   

Figur 3: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om tyveri mod jeres fysiske 
butikker: ”Vi anmelder flere butikstyverier nu end for tre år siden” 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse blandt detail- og engrosvirksomheder med fysiske butikker, no-

vember 2021.  

Note: n = 164. 

 
Vi har også spurgt de virksomheder, som ikke anmelder alle deres butikstyverier, hvorfor 
de ikke gør det, se figur 4. Besvarelserne viser tydeligt, at virksomhederne ikke for alvor 
mener, at ressourceforbruget ved at anmelde alle butikstyverier står mål med det ud-
bytte, som en anmeldelse giver. 58 pct. af virksomhederne svarer, at det kræver for 
mange ressourcer af virksomheden, mens 56 pct. angiver, at de slet ikke tror, at de får 
noget ud af at anmelde tyverierne. 
 
Det er ikke kun ressourceforbruget, der ligger til grund for de manglende anmeldelser. 
64 pct. angiver, at de ikke anmelder butikstyveriet, fordi de ikke kunne fange tyven. Det 
indikerer tydeligt, at butikkerne har meget lav tiltro til, at butikstyverier bliver opklaret, 
hvis ikke de fanger tyven på fersk gerning. Det flugter fint med de 51 pct. af virksomhe-
derne, som angiver, at de ikke mener, at politiet har tilstrækkelige ressourcer til at prio-
ritere butikstyverier. 
 

4%

26%

19%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig



 

info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000 
[Web] 

 ProfilInitialer/DokumentInitialer 
 

Side 4/7 

  
 

I nogle tilfælde (13 pct.) handler det om, at butikkerne ikke anmelder tyverier under en 
fastsat bagatelgrænse. Det hænger sammen med det ressourceforbrug  som anmeldel-
sen kræver og gevinsten ved at anmelde det. Endelig er det glædeligt, at kun meget få 
virksomheder (4 pct.) ikke anmelder tyverierne på grund af frygten for de kriminelles 
reaktioner. 
   

Figur 4: 
Hvorfor anmelder I ikke alle episoder af tyveri mod jeres fysiske butik-
ker? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse blandt detail- og engrosvirksomheder med fysiske butikker, no-

vember 2021.  

Note: n = 45. Det er kun virksomheder, som ikke anmelder alle deres butikstyverier, som har fået dette spørgs-

mål. Den oprindelige spørgsmålsformulering lød: ”Hvorfor anmelder I ikke alle episoder af tyveri, røveri eller ind-

brud mod jeres fysiske butikker?”. Der er dog næsten ingen, der ikke har anmeldt episoder af røveri og indbrud, 

og derfor relaterer svarene sig dybest set kun til manglende anmeldelse af tyveri. 
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Butikkerne savner langt flere politiressourcer til at opklare butikstyverier 
En af forklaringerne på, at butikkerne ikke anmelder alle butikstyverier, er politiets 
manglende ressourcer til at håndtere anmeldelserne. Vi har bedt virksomhederne vur-
dere kontakten til politiet i forbindelse med anmeldelserne om butikstyverier. 
 
89 pct. af virksomhederne er uenige i, at butikstyverier bliver opklaret, når butikstyvens 
identitet ikke er kendt på forhånd eller tyven bliver taget på fersk gerning, se figur 5. 
Derudover er 83 pct. af virksomhederne også uenige i, at politiet har ressourcer nok til 
at behandle deres anmeldelser hurtigt og tilfredsstillende. Selv i de tilfælde, hvor tyvens 
identitet er kendt, er 66 pct. af virksomhederne uenige i, at politiets sagsbehandling er 
hurtig og tilfredsstillende. 
 
Alt i alt viser disse resultater meget tydeligt, at butikkerne savner flere ressourcer hos 
politiet til at opklare butikstyverier.  
   

Figur 5: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om tyveri mod jeres fysiske 
butikker? Figuren viser andelen, som er ”Helt uenig” eller ”Overvejende 
uenig” i udsagnet. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse blandt detail- og engrosvirksomheder med fysiske butikker, no-

vember 2021.  

Note: n = 164. Figuren viser andelen af virksomhederne, som er ”Helt uenig” eller ”Overvejende uenig” i udsag-

net. Virksomheder, som har svaret ”Ved ikke” eller ”Ikke relevant” indgår ikke i beregningerne. Med andre ord er 

de resterende enige i udsagnet. 

Butikkerne savner hårdere straffe til butikstyvene 
Vi har også spurgt virksomhederne, om de synes, at butikstyve i dag får en passende 
straf for den forbrydelse, som de har begået. Kun 9 pct. af virksomhederne er enige i, at 
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straffen er passende, mens hele 91 pct. ikke mener, at den er passende. Det må enten 
betyde, at de synes den er for mild eller for hård.  
 
Der er nok ingen tvivl om, at langt de fleste virksomheder mener, at straffen for butiks-
tyveri bør være langt hårdere end den er i dag. Det er baseret på, at de sjældent oplever, 
at det har konsekvenser for butikstyven, hvis denne ikke er taget på fersk gerning eller 
hvor identiteten på tyven er kendt. 
   

Figur 6: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om tyveri mod jeres fysiske 
butikker? ”Personer, der laver tyveri mod fysiske butikker, får generelt 
en passende straf for forbrydelsen” 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse blandt detail- og engrosvirksomheder med fysiske butikker, no-

vember 2021.  

Note: n = 164. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 16. juni 2022. 
  
Om Dansk Erhvervs Medlemsundersøgelser 
Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse blandt detail- og engrosvirksom-
heder med salg fra fysiske butikker, som handler om butikstyveri. 164 virksomheder har 
deltaget i undersøgelsen. Disse virksomheder har svaret på baggrund af ca. 4.200 bu-
tikker, som beskæftiger ca. 154.000 fuldtidsmedarbejdere. Der er dermed tale om en 
undersøgelse, som er meget bredt funderet i de danske handelsvirksomheder, der har 
fysiske butikker. Den maksimale statistiske usikkerhed i en undersøgelse med 164 re-
spondenter er 7,6 pct.-point. Den reelle usikkerhed er betydeligt mindre, fordi undersø-
gelser dækker så stor en andel af den danske handelssektor med fysiske butikker, som 
tilfældet er her. 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til senioranalytiker Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 


