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INDLEDNING 

1. Indledning 

Rigspolitiet har for anden gang i samarbejde med Grønlands Politi gennemført Politi-
ets Tryghedsundersøgelse i Grønland. Undersøgelsen måler borgernes tryghed i 
relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd samt borgernes tillid til politiet i 
Grønland, og er et vigtigt instrument for politiet til at målrette de kriminalitetsbekæm-
pende og tryghedsskabende indsatser.  
 
Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland er udarbejdet med udgangspunkt i politi-
ets tilsvarende undersøgelse i Danmark. Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark 
blev udviklet i 2012, og er gennemført én gang årligt i Danmark i perioden fra 2013 til 
2018. 
 
Tryghedsundersøgelsen i Grønland er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, 
som er gennemført af Danmarks Statistik i samarbejde med Grønlands Statistik i 
perioden fra den 19. juni 2018 til den 23. oktober 2018. Undersøgelsen er foretaget i 
tre geografiske områder: Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden 
politistation, som tilsammen udgør hele Grønland. 
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2. Sådan har vi målt 

Danmarks Statistik har i samarbejde med Grønlands Statistik forestået spørgeske-
maundersøgelsen, hvor borgerne er blevet stillet en række spørgsmål vedrørende 
deres tryghed i relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag 
samt deres tillid til politiet. For yderligere information om indsamlingsperioder, ind-
byggertal, stikprøver, svar og svarprocenter henvises der til tabel A.1 og tabel A.2 i 
bilag A. 
 
Spørgeskemaet, der er benyttet til undersøgelsen i Grønland, tager udgangspunkt i 
det spørgeskema, der er anvendt til Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark. 
Grønlands Politi har imidlertid foretaget enkelte justeringer i spørgeskemaet, således 
at det er tilpasset grønlandske forhold. Andre faglige valg, der er truffet i forbindelse 
med Tryghedsundersøgelsen i Grønland, herunder udvælgelse af de geografiske 
områder, er ligeledes foretaget i samarbejde med Grønlands Politi. 
 
I denne rapport belyses resultaterne af to spørgsmål fra undersøgelsen: 
 

• Borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag: 
Dette spørgsmål giver et overordnet billede af, hvor trygge borgerne er i de-
res nabolag. Borgerne er i undersøgelsen blevet spurgt, hvor grundlæggende 
trygge eller utrygge de er i deres nabolag. Borgernes grundlæggende tryghed 
i deres nabolag er belyst i kapitel 3. 
 

• Borgernes tillid til politiet: 
Borgerne er i undersøgelsen blevet spurgt, om de har tillid til, at politiet vil 
hjælpe dem, hvis de har brug for det. Borgernes tillid til politiet er belyst i ka-
pitel 4. 

 
 

2.1 Geografiske områder i undersøgelsen 

I spørgeskemaundersøgelsen er borgernes tryghed og tillid til politiet opgjort for føl-
gende geografiske områder: 
 

• Hele Grønland1
 

• Nuuk 

                                                      
1 Det bemærkes, at resultaterne for hele Grønland opgøres som et vægtet gennemsnit af resultaterne for 
Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation, da disse tre geografiske områder 
samlet udgør hele Grønland. 
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• Bebyggelse med politistation2
 

• Bebyggelse uden politistation3
 

 
 

2.2 Spørgeskemaundersøgelsens statistiske sikker-

hed 

Undersøgelser, der er baseret på en stikprøve, er forbundet med statistisk usikker-
hed. Derfor er det nødvendigt at teste, om en forskel mellem to resultater er et udtryk 
for en statistisk sikker ændring, eller om den skyldes tilfældige udsving i datamateria-
let. I denne rapport testes det, hvorvidt der er statistisk signifikant forskel på resulta-
terne mellem to år og statistisk signifikant forskel mellem to geografiske områder i 
undersøgelsen. 
 
En forskel mellem to resultater siges at være signifikant, hvis der er 95 procent sand-
synlighed for, at resultaterne er forskellige. En signifikant forskel mellem to år bliver i 
teksten betegnet som en stigning eller et fald, mens en signifikant forskel mellem to 
geografiske områder i teksten bliver betegnet som et højere eller lavere niveau.  
 
Hvis der er 90 procent sandsynlighed for, at to resultater er forskellige, siges der at 
være tendens til, at forskellen er signifikant. En tendens til en signifikant forskel mel-
lem to år bliver i teksten betegnet som en tendens til stigning eller en tendens til fald.  
En tendens til en signifikant forskel mellem to geografiske områder bliver i teksten 
betegnet som en tendens til et højere niveau eller en tendens til et lavere niveau. 
 
Hvis der ikke er en signifikant forskel eller en tendens til signifikant forskel mellem to 
resultater, siges resultaterne at være på samme niveau. 
 
I afrapporteringen af resultaterne vedrørende borgernes grundlæggende tryghed 
(kapitel 3) og borgernes tillid til politiet (kapitel 4) testes forskellen mellem to år efter 
følgende princip: Resultaterne for 2018 sammenlignes med resultaterne for 2017. 
 
I afrapporteringen af resultaterne vedrørende borgernes grundlæggende tryghed 
(kapitel 3) og borgernes tillid til politiet (kapitel 4) testes forskellen mellem resultaterne 
i de forskellige geografiske områder efter følgende principper: Resultaterne for hele 
Grønland sammenlignes med resultaterne for hele Danmark, mens resultaterne for 
hver af de tre øvrige geografiske områder – Nuuk, bebyggelse med politistation og 
bebyggelse uden politistation – både sammenlignes indbyrdes og med hele Grøn-
land. 
 

                                                      
2 Bebyggelse med politistation omfatter byerne i Grønland (undtagen byen ”Kangaatsiaq”) samt militærba-
sen ”Thule Air Base” og bygden ”Kangerlussuaq”, da der er placeret en politistation i disse bebyggelser. 

3 Bebyggelse uden politistation omfatter bygderne i Grønland (undtagen bygden ”Kangerlussuaq”) samt 
byen ”Kangaatsiaq”, da der ikke er placeret en politistation i disse bebyggelser. 



SÅDAN HAR VI MÅLT 

 6 

Den statistiske usikkerhed for et områdes resultat beregnes på baggrund af antallet af 
respondenter i det pågældende område. Det betyder, at der kan opstå en situation, 
hvor eksempelvis trygheden i alle tre geografiske områder i Grønland falder med to 
procentpoint, uden at resultaterne er signifikante. Samtidig vil resultatet for hele Grøn-
land – som i eksemplet også vil være faldet med to procentpoint – være signifikant. 
Det skyldes, at resultatet for hele Grønland beregnes som et samlet område, og såle-
des er baseret på flere respondenter end de enkelte områder, hvilket mindsker den 
statistiske usikkerhed.  
 

2.3 Afrundinger 

I denne rapport er alle procentandelene angivet med én decimal. Da decimalerne er 
afrundet, kan der være tilfælde, hvor procentandelene ikke summerer til 100,0.  
 
For yderligere beskrivelse af metoden henvises til metoderapporten for Politiets Tryg-
hedsundersøgelse i Grønland. 
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3. Borgernes grundlæggende 
tryghed 

For at kunne måle det generelle tryghedsniveau i et geografisk område er borgerne i 
undersøgelsen blevet spurgt, hvor grundlæggende trygge de føler sig i relation til 
kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag. 
 
I de følgende afsnit beskrives borgernes tryghed i deres nabolag for hele Grønland, 
Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation. Til sidst i kapitlet 
sammenlignes borgernes tryghed i Grønland og Danmark. 
 

3.1 Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland 

Undersøgelsen af borgernes grundlæggende tryghed i hele Grønland viser, at 82,9 
procent af borgerne er trygge i deres nabolag i 2018. Dermed er trygheden på sam-
me niveau som i 2017, hvor 83,0 procent af borgerne var trygge i deres nabolag (se 
figur 3.1). 

FIGUR 3.1 Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland 

 
 
Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit 
nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 
angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 
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3.2 Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk 

I Nuuk viser undersøgelsen, at 82,1 procent af borgerne er trygge i deres nabolag i 
2018. Dermed er trygheden på samme niveau som i 2017, hvor 80,9 procent af bor-
gerne var trygge i deres nabolag (se figur 3.2). 

FIGUR 3.2 Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk 

 
 
Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit 
nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 
angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 
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3.3 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse 

med politistation 

Undersøgelsen af borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse med politistation 
viser, at 81,3 procent af borgerne er trygge i deres nabolag i 2018. Dermed er tryghe-
den på samme niveau som i 2017, hvor 84,0 procent af borgerne var trygge i deres 
nabolag (se figur 3.3). 
 

FIGUR 3.3 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse med politistation 

 
 
Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit 
nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 
angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 
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3.4 Borgernes grundlægende tryghed i bebyggelse 

uden politistation 

I bebyggelse uden politistation viser undersøgelsen, at 92,0 procent af borgerne er 
trygge i deres nabolag i 2018. Dermed er der en tendens til, at trygheden er steget 
siden 2017, hvor 84,0 procent af borgerne i bebyggelse uden politistation var trygge i 
deres nabolag (se figur 3.4). 

FIGUR 3.4 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse uden politistation 

 
 
Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit 
nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 
angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 
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3.5 Sammenligning af borgernes grundlæggende 

tryghed i Grønland og Danmark 

Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark viser, at 86,5 procent af borgerne i Dan-
mark er trygge i 2018 (se figur 3.5). Således er borgernes grundlæggende tryghed i 
hele Grønland på samme niveau som borgernes grundlæggende tryghed i hele Dan-
mark i 2018 (se tabel B.2 i bilag B). 
 
Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk og i bebyggelse med politistation er ligele-
des på samme niveau som borgernes grundlæggende tryghed i hele Grønland i 
2018. Samtidig er borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse uden politistation 
på et højere niveau end borgernes grundlæggende tryghed i hele Grønland (se tabel 
B.2 og B.3 i bilag B). 

FIGUR 3.5 Borgernes grundlæggende tryghed i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyg-
gelse med politistation og bebyggelse uden politistation 

 
 
Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit 
nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres 
nabolag (angivet 1-3 på en 7-trins skala) 

Sammenlignes borgernes grundlæggende tryghed på tværs af de geografiske områ-
der Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation kan det kon-
stateres, at borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse uden politistation er på et 
højere niveau end borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk samt borgernes grund-
læggende tryghed i bebyggelse med politistation i 2018. Således er trygheden på det 
højeste niveau i bebyggelse uden politistation (se tabel B.3 bilag B).  
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4. Borgernes tillid til politiet 

Borgernes tillid til politiet har væsentlig betydning for, at politiet kan yde en effektiv 
indsats mod kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i Grønland. Derfor er borger-
ne i undersøgelsen blevet spurgt, om de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de 
har brug for det. 
 
I de følgende afsnit beskrives borgernes tillid til politiet for hele Grønland, Nuuk, be-
byggelse med politistation og bebyggelse uden politistation. Til sidst i kapitlet sam-
menlignes borgernes tillid til politiet i Grønland og Danmark. 
 

4.1 Borgernes tillid til politiet i Grønland 

Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i hele Grønland viser, at 85,0 procent af 
borgerne har tillid til politiet i 2018. Dermed er tilliden til politiet på samme niveau som 
i 2017, hvor 82,7 procent af borgerne havde tillid til politiet (se figur 4.1). 

FIGUR 4.1 Borgernes tillid til politiet i Grønland 

 
 
Spørgsmål ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” 
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4.2 Borgernes tillid til politiet i Nuuk 

Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i Nuuk viser, at 88,3 procent af borgerne 
har tillid til politiet i 2018. Dermed er tilliden til politiet på samme niveau som i 2017, 
hvor 85,5 procent af borgerne i Nuuk havde tillid til politiet (se figur 4.2). 

FIGUR 4.2 Borgernes tillid til politiet i Nuuk 

 
 
Spørgsmål ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” 
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4.3 Borgernes tillid til politiet i bebyggelse med poli-

tistation 

Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation viser, at 
83,2 procent af borgerne har tillid til politiet i 2018. Dermed er tilliden til politiet på 
samme niveau som i 2017, hvor 82,7 procent af borgerne havde tillid til politiet i be-
byggelse med politistation (se figur 4.3). 

FIGUR 4.3 Borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation 

 
 
Spørgsmål ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” 
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4.4 Borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden po-

litistation 

Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation viser, at 
84,6 procent af borgerne har tillid til politiet i 2018. Dermed er tilliden til politiet steget 
siden 2017, hvor 76,1 procent af borgerne i bebyggelse uden politistation havde tillid 
til politiet (se figur 4.4). 

FIGUR 4.4 Borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation 

 
 
Spørgsmål ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” 
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4.5 Sammenligning af borgernes tillid til politiet i 

Grønland og Danmark 

Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark viser, at 83,5 procent af borgerne i Dan-
mark har tillid til politiet i 2018 (se figur 4.5). Således er der en tendens til, at borger-
nes tillid til politiet i hele Grønland er på et højere niveau end borgernes tillid til politiet 
i hele Danmark i 2018 (se tabel C.2 i bilag C). 
 
Andelen af borgere, der har tillid til politiet i de tre geografiske områder Nuuk, bebyg-
gelse med politistation og bebyggelse uden politistation er på samme niveau som 
andelen af borgere, der har tillid til politiet i hele Grønland i 2018 (se tabel C.2 bilag 
C). 

FIGUR 4.5 Borgernes tillid til politiet i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyggelse med 
politistation og bebyggelse uden politistation 

 
 
Spørgsmål ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” Svarene i grafen illustrerer 
andelen af borgere, der har tillid til politiet. 

Sammenlignes borgernes tillid til politiet på tværs af de geografiske områder Nuuk, 
bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation viser undersøgelsen, at 
tilliden til politiet er på samme niveau i de tre geografiske områder i 2018 (se tabel 
C.3 bilag C). 
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5. Bilag A: Oversigt over ind-
samlingsperioder, indbyg-
gertal, stikprøver, svar og 
svarprocenter 

TABEL A.1 Oversigt over indsamlingsperioder, stikprøver, svar og svarprocenter for 
hele Grønland 

 
 

Stikprøven er udtrukket blandt borgere på 15 år eller derover. 

 
 
 
TABEL A.2 Oversigt over indbyggertal, stikprøver, svar og svarprocenter, 2018 

 
 
Stikprøven er udtrukket blandt borgere på 15 år eller derover. 

 
 
 

  

2017 2018

Indsamlingsperiode
25. aug. 2017 -

25. jan. 2018

19. jun. 2018 -

23. okt. 2018

Stikprøve 2.124 2.124

Svar 747 868

Svarprocent 35,2 40,9

Nuuk
Bebyggelse med 

politistation

Bebyggelse uden 

politistation
Hele Grønland

Indbyggertal 14.313 24.348 5.599 44.260

Stikprøve 545 742 837 2.124

Svar 219 345 304 868

Svarprocent 40,2 46,5 36,3 40,9
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6. Bilag B: Grundlæggende 
tryghed 

TABEL B.1 Andelen af trygge borgere i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyggelse med 
politistation og bebyggelse uden politistation  

 
 
Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit 
nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres 
nabolag (angivet 1-3 på en 7-trins skala). 
* angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
(*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 

 
 
 
TABEL B.2 Sammenligning af borgernes tryghed i forskellige geografier, Grønland 
mod Danmark samt Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politista-
tion mod Grønland, 2018 

 
 
Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit 
nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres 
nabolag (angivet 1-3 på en 7-trins skala). 
* angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
(*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 

 
 

2017 2018
Signifikans 

2017-2018

Danmark 85,7 86,5

Grønland 83,0 82,9

Nuuk 80,9 82,1

Bebyggelse med politistation 84,0 81,3

Bebyggelse uden politistation 84,0 92,0 (*)

Geografi 1 Geografi 2
Geografi 1 

2018

Geografi 2 

2018
Signifikans

Grønland Danmark 82,9 86,5  

Nuuk Grønland 82,1 82,9  

Bebyggelse med politistation Grønland 81,3 82,9  

Bebyggelse uden politistation Grønland 92,0 82,9 *
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TABEL B.3 Sammenligning af borgernes tryghed i Nuuk, bebyggelse med politistati-
on og bebyggelse uden politistation, 2018 

 
 
Spørgsmål: ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit 
nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres 
nabolag (angivet 1-3 på en 7-trins skala). 
* angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
(*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 

 
 

  

Geografi 1 Geografi 2
Geografi 1 

2018

Geografi 2 

2018
Signifikans

Nuuk Bebyggelse med politistation 82,1 81,3  

Nuuk Bebyggelse uden politistation 82,1 92,0 *

Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation 81,3 92,0 *
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7. Bilag C: Tillid til politiet 

TABEL C.1 Andelen af borgere der har tillid til politiet i Danmark, Grønland, Nuuk, 
bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation  

 
 
Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” Svarene i tabellen illustrerer 
andelen af borgere, der har tillid til politiet. 
* angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
(*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 

 
 
 
TABEL C.2 Sammenligning af borgernes tillid til politiet i forskellige geografier, Grøn-
land mod Danmark samt Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden 
politistation mod Grønland, 2018 

 
 
Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” Svarene i tabellen illustrerer 
andelen af borgere, der har tillid til politiet. 
* angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
(*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 

 
 
 
TABEL C.3 Sammenligning af borgernes tillid til politiet i Nuuk, bebyggelse med poli-
tistation og bebyggelse uden politistation, 2018 

 
 
Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” Svarene i tabellen illustrerer 
andelen af borgere, der har tillid til politiet. 
* angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
(*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. 
Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 

 

2017 2018
Signifikans 

2017-2018

Danmark 79,2 83,5 *

Grønland 82,7 85,0

Nuuk 85,5 88,3

Bebyggelse med politistation 82,7 83,2

Bebyggelse uden politistation 76,1 84,6 *

Geografi 1 Geografi 2
Geografi 1

2018

Geografi 2

2018
Signifikans

Grønland Danmark 85,0 83,5 (*)

Nuuk Grønland 88,3 85,0  

Bebyggelse med politistation Grønland 83,2 85,0  

Bebyggelse uden politistation Grønland 84,6 85,0  

Geografi 1 Geografi 2
Geografi 1

2018

Geografi 2

2018
Signifikans

Nuuk Bebyggelse med politistation 88,3 83,2  

Nuuk Bebyggelse uden politistation 88,3 84,6  

Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation 83,2 84,6  
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Telefon dir.: 33 14 88 88 
Telefon: 33 14 88 88 
 
Email: politi@politi.dk 
Web: politi.dk 


