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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 blev udviklet i 
Danmark i 2012 og er gennemført én gang årligt i Danmark i perioden fra 2013 til 
2018. 
 
Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland er baseret på en spørgeskemaundersø-
gelse foretaget af Danmarks Statistik i samarbejde med Grønlands Statistik i perioden 
fra den 19. juni 2018 til den 23. oktober 2018. Undersøgelsen er repræsentativ for 
hele Grønland, Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation. 
 
Denne metoderapport er en gennemgang af de metoder, som er anvendt i forbindelse 
med udformningen af Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland. Den metode, som 
Rigspolitiet har benyttet i forbindelse med databehandlingen, er den samme, som 
bliver benyttet i Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark. Derimod er metoden, som 
Danmarks Statistik har benyttet til dataindsamling samt den efterfølgende vægtning, 
tilpasset de grønlandske forhold. Eksempelvis har man i indsamlingsforløbet taget 
højde for, at ikke alle respondenter i Grønland har adgang til internettet, hvorfor der er 
vedlagt papirspørgeskemaer, når følgebrevene er sendt ud. Anvendelsen af papir-
spørgeskemaer i Grønland forudsætter dog en længere indsamlingsperiode, idet fragt 
af breve internt i Grønland kan være tidskrævende.  
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2. Tryghed – En definition 

Tryghed er et fænomen, der måske er mest iøjnefaldende, når der er tale om utryg-
hed. Tryghed er oftest noget, man som borger ikke tænker over, så længe man er 
tryg, mens utryghed på den anden side er noget, man er bevidst om, fordi det er for-
bundet med angst, nervøsitet og stress. 
 
Tryghed er en følelse hos det enkelte individ og betinget af tidligere oplevelser. Tryg-
hed er en sammensat og dynamisk størrelse, der er forbundet med mange aspekter 
af livet, og som varierer over tid og sted. Man kan for eksempel tale om tryghed i for-
hold til familie, arbejde, økonomi, helbred, fødevarer, klimaforandringer, kriminalitet 
med videre. Med andre ord er der ikke én definition af tryghed, og det gør fænomenet 
svært at måle. 
 
Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland har, ligesom undersøgelsen i Danmark, 
fokus på trygheden i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. På engelsk 
anvendes begrebet fear of crime – frygt for kriminalitet. Utryghed skal derfor i denne 
undersøgelse forstås som følelsen af angst, af at være i alarmberedskab, forårsaget 
af en bevidsthed eller forventning om fare1. 
 
Ved at fokusere på borgernes oplevelse af tryghed i deres nabolag bliver det muligt at 
identificere, hvor borgerne geografisk er utrygge. Det er afgørende for, at Grønlands 
Politi kan bruge Tryghedsundersøgelsen i Grønland til at målrette sine kriminalitets-
bekæmpende og tryghedsskabende indsatser.  

                                                      
1 Cordner, Gary (2010): Reducing Fear of Crime – Strategies for Police, Kutztown University. 
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3. Datagrundlag 

I det følgende beskrives datagrundlaget for Politiets Tryghedsundersøgelse i Grøn-
land, herunder hvordan spørgeskemaet er udformet, hvordan data er indsamlet, samt 
hvordan det sikres, at undersøgelsens resultater er repræsentative for de geografiske 
områder i undersøgelsen: Hele Grønland, Nuuk, bebyggelse med politistation og 
bebyggelse uden politistation. 
 

3.1 Spørgeskemadata 

3.1.1 Spørgeskemaets udformning 

Spørgeskemaet, der er benyttet i forbindelse med Politiets Tryghedsundersøgelse i 
Grønland, tager udgangspunkt i det danske spørgeskema2, herunder de to overord-
nede spørgsmål vedrørende borgernes grundlæggende tryghed og borgernes tillid til 
politiet. Grønlands Politi har imidlertid foretaget enkelte justeringer i nogle af de øvri-
ge spørgsmål, således at spørgsmålene er tilpasset de grønlandske forhold. Spørge-
skemaet benyttet i Grønland fremgår af bilag B. 
 
Temaet for spørgeskemaundersøgelsen er tryghed i relation til kriminalitet (se følge-
brev i bilag A). Spørgeskemaet er opbygget således, at respondenterne indlednings-
vist er blevet stillet en række baggrundsspørgsmål (se blok A i spørgeskemaet, bilag 
B). Herefter er respondenterne blevet spurgt, hvor grundlæggende trygge de føler sig 
i deres nabolag (se blok B i spørgeskemaet, bilag B). I den forbindelse informeres 
borgerne om, at nabolag dækker over det område, der umiddelbart omgiver deres 
bopæl. 
 
Dernæst er respondenterne blevet spurgt, om der forekommer forskellige typer krimi-
nalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag. De respondenter, der har sva-
ret ”ja” til dette, er efterfølgende blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad forekom-
sten gør dem utrygge (se blok C i spørgeskemaet, bilag B). Dermed måles utryghe-
den ved de enkelte typer kriminalitet og utryghedsskabende adfærd kun blandt de 
respondenter, der har angivet, at den givne type kriminalitet eller utryghedsskabende 
adfærd forekommer i deres nabolag. På den måde undgås det, at respondenterne 
bliver stillet hypotetiske spørgsmål, hvor de skal angive, hvor utrygge de bliver ved 
forekomsten af en kriminalitetstype eller utryghedsskabende adfærd, som de ikke har 
oplevet. Dette giver et validt billede af borgernes tryghed, fordi det er baseret på de-
res egne erfaringer og ikke forestillinger. Samtidig giver det politifaglig mening at un-
dersøge borgernes tryghed i forhold til den kriminalitet eller utryghedsskabende ad-

                                                      
2 Den danske spørgeskema blev udformet i 2012 med inspiration fra andre tryghedsundersøgelser, blandt 
andet Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse, evalueringer af politireformen i årene efter 2007, 
Justitsministeriets offerundersøgelser og TrygFondens Tryghedsmåling fra 2011.  
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færd, der forekommer, idet det alene er kriminalitet og utryghedsskabende adfærd, 
som politiet kan sætte ind overfor. 
 
Respondenterne er desuden blevet spurgt, om de har været udsat for forskellige ty-
per kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd (se blok E i spørgeskemaet, bilag B).  
 
Endelig er respondenterne blevet spurgt, om de har tillid til politiet og hvilke tiltag, de 
mener, politiet kan iværksætte for at øge trygheden i deres nabolag (se blok F i spør-
geskemaet, bilag B). 
 

3.1.2 Indsamling af data 

Danmarks Statistik har overordnet været ansvarlige for spørgeskemaundersøgelsen i 
Grønland, men de har haft et løbende samarbejde med Grønlands Statistik. Eksem-
pelvis har parterne i fællesskab udtrukket stikprøven. Der er anvendt en stratificeret 
stikprøve, der er repræsentativ for de geografiske områder, som undersøgelsen om-
fatter: 

• Hele Grønland3
 

• Nuuk 

• Bebyggelse med politistation4
 

• Bebyggelse uden politistation5
 

Indbyggertal, stikprøver, svar og svarprocenter for de geografiske områder, som Poli-
tiets Tryghedsundersøgelse i Grønland omfatter, fremgår af tabel 3.1.  
 
TABEL 3.1 Oversigt over indbyggertal, stikprøver, svar og svarprocenter, 2018 
 
 
 
 
 
 

 

 

Note: Stikprøven er udtrukket blandt borgere på 15 år eller derover. 

 

                                                      
3 Det bemærkes, at resultaterne for hele Grønland opgøres som et vægtet gennemsnittet af resultaterne for 
Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation, da disse geografiske områder sam-
let udgør hele Grønland. 

4 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. 

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

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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Respondenterne er udvalgt på baggrund af CPR-registeret, idet udvælgelse på bag-
grund af CPR-registeret er den bedste sikring af, at respondenterne bor i det område, 
de er udtrukket i.  
 
For at sikre en høj svarprocent er respondenterne først blevet kontaktet via brev. 
Brevet indeholder et link til et online spørgeskema på grønlandsk, dansk eller engelsk 
samt to papirspørgeskemaer – et på grønlandsk og et på dansk – som respondenter-
ne kan benytte i tilfælde af, at de ikke har adgang til internettet. Da telefoninterviews 
mellem Danmark og Grønland er omkostningsfulde, benytter Danmarks Statistik kun 
denne indsamlingsmetode, hvis det ikke er muligt at få respondenterne til at besvare 
spørgeskemaet online eller udfylde papirspørgeskemaet. Det har været muligt at 
gennemføre telefoninterview på grønlandsk, dansk eller engelsk. 
 
I hele Grønland er der indsamlet 868 svar, hvoraf 425 svar (49,0 procent) er indsam-
let ved webinterview, 400 svar (46,1 procent) er indsamlet ved udfyldelse af papir-
spørgeskemaet og 43 (5,0 procent) er indsamlet ved telefoninterview, jf. tabel 3.2. 
 
TABEL 3.2 Svar fordelt på indsamlingsmetoder, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Vægtning af data 

Den udtagne stikprøve i spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ for befolknin-
gen i de geografiske områder, som undersøgelsen omfatter: Hele Grønland, Nuuk, 
bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation. I stikprøven er der 
udtrukket 2.124 personer, hvoraf 868 personer har svaret, jf. tabel 3.1. Det er således 
ikke alle personer i stikprøven, der har deltaget i undersøgelsen. Dette bortfald kan 
medføre, at der kan forekomme skævheder i det indkomne data, hvor nogle befolk-
ningsgrupper vil være enten over- eller underrepræsenterede. Se bortfaldet i tabel 
3.3. 
 

Nuuk
Bebyggelse med 

politistation

Bebyggelse uden 

politistation
Hele Grønland

Telefoninterview 10 14 19 43

Webinterview 153 168 104 425

Papirspørgeskema 56 163 181 400

I alt 219 345 304 868
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TABEL 3.3 Oversigt over bortfald, 2018  

 
 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger  
*: Løn op til 100.000 indeholder også de respondenter, hvor lønnen er ukendt, og de respondenter, som ikke har nogen lønindtægt. 

 
For at tage højde for bortfaldet og det faktum at de geografiske områder har forskelli-
ge beboersammensætninger på en række økonomiske, sociale og demografiske 
parametre, har Danmarks Statistik i samarbejde med Grønlands Statistik foretaget en 
vægtning af datamaterialet, hvorved repræsentativiteten i stikprøven genskabes. 
Vægtningen er for hvert geografisk område sket på baggrund af følgende parametre: 
Køn, alder, uddannelse og løn.  
 
Forskellen mellem det uvægtede data og det vægtede data er for spørgsmålet vedrø-
rende tillid til politiet i Grønland i 2018 illustreret i tabel 3.4. I hele stikprøven (det 
uvægtede data) svarer 740 respondenter ”ja” til, at de har tillid til politiet. Det svarer til 
85,3 procent af de 868 personer, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen i 
2018. I det vægtede data er respondenternes svar opregnet således, at de er repræ-
sentative for hele den grønlandske befolkning på 15 år eller derover. På baggrund 
heraf kan det konkluderes, at 37.623 af de 44.260 borgere på 15 år eller derover i 
Grønland har tillid til politiet, hvilket svarer til 85,0 procent. 
 
I dette tilfælde er forskellen på det uvægtede data (85,3 procent) og det vægtede data 
(85,0 procent), at færre borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug 
for det. Vægtningen af data kompenserer således for en mindre skævhed i bortfaldet.  

Svar Stikprøve Population Svar Stikprøve Population

I alt 868 2.124 44.260 100,0% 100,0% 100,0%

Alder

15-19 år 52 176 3.644 6,0% 8,3% 8,2%

20-39 år 267 814 16.776 30,8% 38,3% 37,9%

40-59 år 341 728 16.022 39,3% 34,3% 36,2%

60+ år 208 406 7.818 24,0% 19,1% 17,7%

Køn

Mand 461 1.130 23.453 53,1% 53,2% 53,0%

Kvinde 407 994 20.807 46,9% 46,8% 47,0%

Uddannelse

Kort uddannelse 769 1.930 39.035 88,6% 90,9% 88,2%

Videregående udd. 99 194 5.225 11,4% 9,1% 11,8%

Løn

≤ 100.000* 213 637 12.999 24,5% 30,0% 29,4%

> 100.000 655 1.487 31.261 75,5% 70,0% 70,6%

Strata

Nuuk 219 545 14.313 25,2% 25,7% 32,3%

Bebyggelse med politi 345 742 24.348 39,7% 34,9% 55,0%

Bebyggelse uden politi 304 837 5.599 35,0% 39,4% 12,7%

Antal Andel



DATAGRUNDLAG 

 9 

TABEL 3.4 Eksempel på forskel mellem uvægtet og vægtet data på spørgsmålet om 
tillid til politiet, 2018  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

3.2 Test for statistisk signifikans 

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 Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland testes det, hvorvidt der er statistisk 
signifikant forskel på resultaterne mellem to geografiske områder samt statistisk signi-
fikant forskel mellem to år for variablene vedrørende borgernes grundlæggende tryg-
hed og borgernes tillid til politiet. Hertil anvendes to forskellige tests: ��-test og F-test. 
 

3.2.1 ��-test ved binære variable 

Der benyttes en ��-test til at undersøge, om der er statistisk signifikante forskelle 
mellem binære variable. En binær variabel er en variabel med to mulige udfald. Et 
eksempel herpå er spørgsmålet om borgernes tillid til politiet (spørgsmål F5, bilag B), 
hvor der i forbindelse med ��-testen foretages en omkodning af udfaldsmulighederne 
”ja” og ”nej” til værdier på henholdsvis 1 og 0.6  
 
Specifikt benyttes en Rao-Scott ��-test7, som undersøger, om sandsynligheden for at 
svare ”ja” er uafhængig af året, hvori man er blevet spurgt. Med andre ord testes det 
eksempelvis, om andelen af borgere, der har tillid til politiet i 2018, er på samme ni-
veau som i 2017. 
 
Nulhypotesen, ��, er, at andelene er på samme niveau i de to år, der sammenlignes. 
Hvis testen er signifikant ved et 5%-signifikansniveau, afvises nulhypotesen, dvs. at 
der er 95% sandsynlighed for, at andelene er forskellige mellem de to år, der sam-
menlignes. I eksemplet med borgernes tillid til politiet, betyder det, at der er 95% 
sandsynlighed for, at andelen af borgere, der har tillid til politiet i 2018, er forskellig fra 
den tilsvarende andel i 2017.  
 
 

                                                      
6 Besvarelserne ”ved ikke” og ”ønsker ikke at svare” indgår ikke i testen. 
7 Lohr, Sharon L. (2010): Categorical Data Analysis in Complex Surveys, s. 401-427 i Sampling: Design 

and Analysis, 2. udgave. Boston: Brooks/Cole. 

Tillid til politiet Antal Andel Antal Andel

Ja 740 85,3% 37.623 85,0%

Nej 99 11,4% 5.512 12,5%

Ved ikke/Ikke besvaret 29 3,3% 1.125 2,5%

I alt 868 100,0% 44.260 100,0%

Stikprøve (uvægtet data) Befolkningen (vægtet data)
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Hvis testen er signifikant ved et 10%-signifikansniveau, afvises nulhypotesen ligele-
des, dvs. at der er 90% sandsynlighed for, at andelene er forskellige mellem de to år, 
der sammenlignes. I dette tilfælde siges der at være en tendens til, at resultaterne er 
forskellige. 
 
En tilsvarende metode anvendes til test af, om der er forskel på andelene mellem 
geografiske områder inden for et givent år. 
 
I Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland er tilliden til politiet grupperet på følgen-
de måde: 

• Ja 

• Nej 

• Ved ikke/ikke besvaret 

Dermed indgår en gruppering af svarene ”ved ikke” og ”ønsker ikke at svare” i rappor-
ten. Derimod indgår kun de borgere, der har svaret ”ja” eller ”nej” i de statistiske tests. 
Det betyder, at de andele, der indgår i de statistiske tests, vil afvige fra de andele, der 
indgår i rapporten, såfremt der er borgere, som har angivet ”ved ikke” eller ”ønsker 
ikke at svare”. Des større en andel af borgere, som har angivet ”ved ikke” eller ”øn-
sker ikke at svare”, desto større kan forskellene være på de andele af borgere, der 
har svaret ”ja” og ”nej” i henholdsvis de statistiske tests og i rapporten. 
 
Dermed kan der opstå en situation, hvor der er stor numerisk forskel på de afrappor-
terede andele af borgere, der har svaret ”ja” i to forskellige geografiske områder eller 
mellem to år, men hvor forskellen ikke er statistisk signifikant. Det kan således skyl-
des, at der er stor forskel på andelen af borgere, der har angivet ”ved ikke” eller ”øn-
sker ikke at svare” i de to geografiske områder eller mellem de to år, som herved kan 
mindske forskellen på andelene i de statistiske test i forhold til de afrapporterede an-
dele i rapporten.  
 

3.2.2 F-test ved ordinale variable 

Der benyttes en F-test til at undersøge, om der er statistisk signifikante forskelle mel-
lem middelværdier på ordinale variable. En ordinal variabel er en variabel med et 
endeligt antal svarmuligheder, som kan rangordnes. Det er dog ikke givet, hvor stor 
afstanden mellem de forskellige svarmuligheder er. Et eksempel herpå er spørgsmå-
let om borgernes grundlæggende tryghed, hvor respondenterne på en skala fra 1 til 7 
skal angive, hvor grundlæggende trygge de føler sig i deres nabolag (spørgsmål B1, 
bilag B). 
 
Specifikt undersøger F-testen, om to middelværdier er på samme niveau. Eksempel-
vis testes det, om borgernes gennemsnitlige tryghed i 2018 er på niveau med borger-
nes gennemsnitlige tryghed i 2017.  
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Nulhypotesen, ��, er, at de to middelværdier er på samme niveau8. Hvis testen er 
signifikant ved et 5%-signifikansniveau afvises nulhypotesen, dvs. at der er 95% 
sandsynlighed for, at middelværdierne er forskellige i de to år, der sammenlignes. I 
eksemplet med borgernes grundlæggende tryghed, betyder det, at der er 95% sand-
synlighed for, at den gennemsnitlige tryghed i 2018 er forskellig fra den gennemsnitli-
ge tryghed i 2017.  
 
Hvis testen er signifikant ved et 10%-signifikansniveau, afvises nulhypotesen ligele-
des, dvs. at der er 90% sandsynlighed for, at middelværdierne er forskellige i de to år, 
der sammenlignes. I dette tilfælde siges der at være en tendens til, at resultaterne er 
forskellige. 
 
En tilsvarende metode anvendes til test af, om der er forskel på middelværdierne 
mellem geografiske områder inden for et givent år.  
 
I Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland er borgernes grundlæggende tryghed 
grupperet på følgende måde: 

• 1-3 = tryg 

• 4 = hverken/eller 

• 5-7 = utryg 

• Ved ikke/ikke besvaret 

Den afrapporterede andel af trygge borgere i et område opgøres således som ande-
len af borgere i området, der svarer 1, 2 eller 3 til spørgsmålet vedrørende grundlæg-
gende tryghed. Dermed har fordelingen af svar mellem svarmulighederne 1, 2 og 3 
ikke nogen betydning for størrelsen på andelen af trygge borgere i et område.  
 
Derimod er de statistiske test af, hvorvidt der er statistisk signifikant forskel på den 
grundlæggende tryghed i to forskellige geografiske områder eller mellem to år base-
ret på middelværdien af de indkomne svar på skalaen fra 1 til 7.9  
 
Det betyder, at der kan opstå en situation, hvor andelen af trygge borgere er ens i to 
geografiske områder eller mellem to år, mens der kan være statistisk signifikant for-
skel på den grundlæggende tryghed. Det skyldes, at middelværdien af variablen 
grundlæggende tryghed godt kan være forskellig i to geografiske områder eller mel-
lem to år, selvom andelen af trygge borgere er ens.  

                                                      
8 For yderligere information se ”Testing Effects”-afsnittet, s. 6570 i SAS 9.2 User’s Guide, Second Edition. 
9 Inden middelværdien beregnes foretages en omkodning af svarmulighederne ”ved ikke” og ” ønsker ikke 
at svare” til den neutrale svarmulighed ”hverken/eller” (med værdien 4). 
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Vi har brug for dit svar 
 
Kære «Navn» 
 
Det er en vigtig opgave at skabe tryghed i 
at gennemføre en undersøgelse 
man kan gøre for at øge trygheden i
Grønlands Statistik, og kan sammenlignes med undersøgelser i Danmark. 

 

Det er vigtigt, at Grønlands stemme bliver hørt. 
dit område, og dine holdninger er derfor værdifulde for undersøgelsen. 
da det vil bidrage til at give et samlet billede af den grønlandske befolkning. 
 
Lodtrækning blandt besvarelserne
Svarer du på undersøgelsen, deltager du automatisk i lodtrækningen om en præmie på 5.000 kr. og ti 
præmier på hver 1.000 kr. skattefrit. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis ikke du har mulighed for at udfylde skemaet på internettet, kan du udfylde det vedlagte papi
skema og sende det retur med den 
 
Det tager ca. 15 minutter at svare på spørgsmålene. 
handles fortroligt, og at resultater
des. Vi håber, at du vil hjælpe os.
 
Med venlig hilsen 

 
Martine Friisenbach 
Kontorchef 
Danmarks Statistik 

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Grønlands Statist

adgangskode «kode». Du kan også sende

 

SÅDAN BESVARER DU WEBSKEMAET:

• Gå ind på internetadressen 
 
• Tast adgangskoden 
 

             Vi vil gerne bede om dit svar i løbet af en uge
 

FORBINDELSE MED SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE, 2018 

. Følgebrev i for-
bindelse med spørgeske-
maundersøgelse, 2018 

 

Det er en vigtig opgave at skabe tryghed i vores samfund. Rigspolitiet har bedt 
n undersøgelse i Grønland om, hvordan borgerne oplever deres lokalområde

r at øge trygheden i nabolaget. Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde med 
Grønlands Statistik, og kan sammenlignes med undersøgelser i Danmark.  

Det er vigtigt, at Grønlands stemme bliver hørt. Du er sammen med andre udvalgt
e holdninger er derfor værdifulde for undersøgelsen. Det er vigtigt

da det vil bidrage til at give et samlet billede af den grønlandske befolkning.  

Lodtrækning blandt besvarelserne 
deltager du automatisk i lodtrækningen om en præmie på 5.000 kr. og ti 

præmier på hver 1.000 kr. skattefrit.                     

Hvis ikke du har mulighed for at udfylde skemaet på internettet, kan du udfylde det vedlagte papi
skema og sende det retur med den vedlagte frankerede svarkuvert.  

Det tager ca. 15 minutter at svare på spørgsmålene. Danmarks Statistik står inde for, at dine svar b
resultaterne offentliggøres på en måde, så ingen enkeltpersone

Vi håber, at du vil hjælpe os. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Grønlands Statistik på hverdage mellem kl. 09-15 (+299 345 782

sende en e-mail til bova@stat.gl 

SÅDAN BESVARER DU WEBSKEMAET: 

Gå ind på internetadressen www.dst.dk/ditsvar 

Tast adgangskoden «kode» 

Vi vil gerne bede om dit svar i løbet af en uge 

13 

Rigspolitiet har bedt Danmarks Statistik om 
om, hvordan borgerne oplever deres lokalområde, og hvad 

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde med 

udvalgt til at repræsentere 
Det er vigtigt, at du deltager, 

deltager du automatisk i lodtrækningen om en præmie på 5.000 kr. og ti 

Hvis ikke du har mulighed for at udfylde skemaet på internettet, kan du udfylde det vedlagte papir-

Danmarks Statistik står inde for, at dine svar be-
ingen enkeltpersoner kan genken-

+299 345 782) husk at oplyse 
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6. Bilag B. Spørgeskema 

 
Spørgsmålene i spørgeskemaet for Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland er 
grupperet i følgende blokke (se kolonne 1): 

• Blok A: Baggrundsspørgsmål 

• Blok B: Frygt for kriminalitet 

• Blok C: Forekomst af kriminalitet 

• Blok E: Udsathed for kriminalitet 

• Blok F: Tillid til politiet 

Spørgsmålsformuleringen, som fremgår af kolonne 2, er afhængig af, om interviewet 
er foregået ved udfyldelse af papirspørgeskemaet (PAPI10), webinterview (CAWI11) 
eller som telefoninterview (CATI12). 
 
Svarmulighederne kan aflæses i kolonne 3 i tabellen nedenfor. 
 
Nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet er filterspørgsmål, og stilles derfor kun til 
respondenten, hvis vedkommende har angivet et specifikt svar på et tidligere 
spørgsmål. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå i kolonne 4. 
 
Ved ikke/Ønsker ikke at svare 
Svarmulighederne ”ved ikke” og ”ønsker ikke at svare” er udeladt som direkte svar-
mulighed i hele spørgeskemaet, og fremgår derfor i parentes i nedenstående skema. 
 
I et telefoninterview har intervieweren dog altid mulighed for at notere ”ved ikke” eller 
”ønsker ikke at svare”, hvis interviewpersonen på eget initiativ ønsker det. Således 
forsøges der indledningsvist altid at få et svar fra interviewpersonen, men hvis inter-
vieweren skønner, at det er nødvendigt, gives muligheden for at svare ”ved ikke” eller 
”ønsker ikke at svare". I det webbaserede spørgeskema kommer muligheden frem, 
hvis interviewpersonen lader et spørgsmål stå tomt. Ved papirspørgeskemaerne be-
tyder det, at respondenterne skal forholde sig til de mulige svarkategorier for hvert 
spørgsmål. Det vil således kun være i tilfælde af, at respondenten ikke har valgt nogle 
af svarmulighederne, at der vil blive noteret ”ved ikke” i systemet. 
 
 

                                                      
10 PAPI er en forkortelse for Paper-and-Pencil Interviewing 
11 CAWI er en forkortelse for Computer-Assisted Web Interviewing 
12 CATI er en forkortelse for Computer-Assisted Telephone Interviewing. 
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Blok-
navn 

Beskrivelse af blok/modul  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

Variabel-
navn 

Spørgsmålstekst  Svarkategorier Spm1=1{Filter} 

     

Blok A Baggrundsspørgsmål Svarmuligheder Filterspørgsmål 

Sprog Ønsker du at svare på grønlandsk, 
dansk eller på engelsk? 

 1     Kalaallisut 

 2     Dansk 

 3     English 

 

Kon CATI: 
Jeg skal lige høre: 
 
CATI/CAWI/PAPI: 
Er du en mand eller en kvinde? 

 1     Mand  

 2     Kvinde  

 8     (Ønsker ikke at svare) 

 9     (Ved ikke)  

 

Alder Hvor gammel er du? 
År: 

998 (Ønsker ikke at svare) 

999 (Ved ikke) 

 

A1 Hvem bor du sammen med? 
 

1 Jeg bor alene  

2 Ægtefælle/samlever   

3 Ægtefælle/samlever samt 

barn/børn  

4 Barn/børn  

5 Forældre  

6 Hos søn eller datter med dennes 

familie  

7 Hos venner 

8 Andre  

98   (Ønsker ikke at svare) 

99   (Ved ikke) 

 

A2 Hvad er din nuværende hovedbeskæf-
tigelse? 
 

1 Lønmodtager  

2 Selvstændig erhvervsdrivende – 

herunder fisker/fanger 

3 Medarbejdende ægtefælle  

4 Værnepligtig  

5 Arbejdsløs 

6 Hjemmegående uden erhvervsar-

bejde  

7 Pensionist (pga. alder)  

8 Førtidspensionist  

9 Efterløns- eller fleksydelsesmodta-

ger  
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10 Langtidssyg  

11 Skoleelev, studerende, kursist   

12 Ude af erhverv i øvrigt  

98   (Ønsker ikke at svare) 

99   (Ved ikke) 
A3 Hvad er din højeste gennemførte ud-

dannelse? 
 

1 Folkeskole  

2 Gymnasial uddannelse  

3 Erhvervsuddannelse (fx håndvær-

ker, gartner, kontor- og butiksud-

dannelse, SOSU mm.)  

4 Kort videregående uddannelse, 2-

2½ år (fx datamatiker, akademiud-

dannelse, tandplejer, byggetekni-

ker mm.) 

5 Mellemlang videregående uddan-

nelse, 3-4½ år (fx bachelor, di-

plomuddannelse, HA, HD, lærer, 

pædagog, sygeplejerske, byg-

ningskonstruktør mm.)  

6 Lang videregående uddannelse 

eller forskeruddannelse, 5-8 år (fx 

kandidat, master, ph.d., læge mm.)  

7 Anden uddannelse (fx uddannelser 

i forsvaret, politi, kørelærer, loko-

motivfører mm.)  

8 Ingen uddannelse  

98   (Ønsker ikke at svare) 

99   (Ved ikke) 

 

A4 Hvor længe har du boet på din nuvæ-
rende adresse? 
 

1 Mindre end ½ år  

2 ½-1 år  

3 1-2 år  

4 2-3 år  

5 3-5 år  

6 Mere end 5 år  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 
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Blok B Frygt for kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

Intro_B CATI/PAPI: 
Nu kommer der nogle spørgsmål om 
frygt for kriminalitet.  
 
CAWI: 
Frygt for kriminalitet 

   

B1 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? 
 
Med nabolag menes det område, der 
umiddelbart omgiver din bopæl. 

1 Jeg føler mig grundlæggende tryg i 

mit nabolag  

2   

3   

4   

5   

6   

7 Jeg føler mig grundlæggende utryg 

i mit nabolag  

8 (Ønsker ikke at svare) 

9 (Ved ikke)  

 

 

Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_1 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Trusler 
 
PAPI: 
Forekommer der trusler i dit nabolag? 
 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_1_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer trusler i dit nabolag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad 

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_1=1 

C1_2 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Vold 
 
PAPI: 
Forekommer der vold i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_2_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer vold i dit nabolag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad 

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_2=1 

C1_3 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Indbrud eller forsøg på indbrud 
 
PAPI: 
Forekommer der indbrud eller forsøg på 
indbrud i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_3_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer indbrud eller forsøg på 
indbrud i dit nabolag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_3=1 

C1_4 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Tyveri af cykel / knallert / snescooter / 
ATV (4-hjulet motorcykel) 
 
PAPI: 
Forekommer der tyveri af cykel, knal-
lert, snescooter eller ATV (4-hjulet 
motorcykel) i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_4_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer tyveri af cykel / knallert /  
snescooter / ATV (4-hjulet motorcykel) i 
dit nabolag? 

1 I meget høj grad 

2 I høj grad  

3 I nogen grad 

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_4=1 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_5 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Tyveri af bil eller båd 
 
PAPI: 
Forekommer der tyveri af bil eller båd i 
dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 
 
 
 

C1_5_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer tyveri af bil eller båd i dit 
nabolag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_5=1 

C1_6 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Tyveri fra bil eller båd 
 
PAPI: 
Forekommer der tyveri fra bil eller båd i 
dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_6_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer tyveri fra biler eller både i 
dit nabolag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_6=1 

C1_7 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Tyveri af taske og/eller pung 
 
PAPI: 
Forekommer der tyveri af taske og/eller 
pung i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 



BILAG B. SPØRGESKEMA 

 20 

Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_7_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer tyveri af taske og/eller 
pung i dit nabolag? 
 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad 

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_7=1 

C1_8 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Stof- og alkoholmisbrugere på gaden 
 
PAPI: 
Forekommer der stof- og alkoholmis-
brugere på gaden i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_8_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer stof- og alkoholmisbrugere 
på gaden i dit nabolag? 
 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_8=1 

C1_9 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Salg af hash eller anden form for narko-
tika 
 
PAPI: 
Forekommer der salg af hash eller 
anden form for narkotika i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_9_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer salg af hash eller anden 
form for narkotika i dit nabolag? 
 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_9=1 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_11 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Graffiti 
 
PAPI: 
Forekommer der graffiti i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_11_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer graffiti i dit nabolag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_11=1 

C1_13 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Affald på gaden 
 
PAPI: 
Forekommer der affald på gaden i dit 
nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_13_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer affald på gaden i dit nabo-
lag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_13=1 

C1_14 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Hensynsløs kørsel med knallert / sne-
scooter / ATV 
 
PAPI: 
Forekommer der hensynsløs kørsel 
med knallert, snescooter eller ATV i dit 
nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_14_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer hensynsløs kørsel med 
knallert / snescooter / ATV i dit nabo-
lag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_14=1 

C1_15 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Hensynsløs kørsel i øvrigt (biler, cykler, 
hundeslæder eller lign.) 
 
PAPI: 
Forekommer der hensynsløs kørsel i 
øvrigt (biler, cykler, hundeslæder eller 
lign.) i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_15_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer hensynsløs kørsel i øvrigt i 
dit nabolag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad 

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_15=1 

C1_16 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Støjgener fra andre beboere 
 
PAPI: 
Forekommer der støjgener fra andre 
beboere i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_16_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer støjgener fra andre beboe-
re i dit nabolag? 
 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_16=1 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_17 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Tilråb når man færdes på gaden 
 
PAPI: 
Forekommer der tilråb når man færdes 
på gaden i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_17_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer tilråb, når man færdes på 
gaden i dit nabolag? 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_17=1 

C1_18 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Ballade på gaden 
 
PAPI: 
Forekommer der ballade på gaden i dit 
nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

C1_18_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer ballade på gaden i dit 
nabolag? 
 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad  

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_18=1 

C1_19 CATI/CAWI: 
Forekommer følgende i dit nabolag? 
Gener fra grupper af unge 
 
PAPI: 
Forekommer der gener fra grupper af 
unge i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_19_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 
forekommer gener fra grupper af unge i 
dit nabolag? 
 

1 I meget høj grad  

2 I høj grad  

3 I nogen grad  

4 I mindre grad 

5 Slet ikke  

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_19=1 

 

Blok E Udsathed for kriminalitet Svarmuligheder Filterspørgsmål 

Intro_E Nu kommer der nogle spørgsmål om, 
hvad du selv har været udsat for. 
 

  

E1 Har du inden for de seneste 12 måne-
der været udsat for trusler i dit nabo-
lag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_1=1 

E2 Har du inden for de seneste 12 måne-
der været udsat for vold eller forsøg på 
vold i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_2=1 

E3 Er der inden for de seneste 12 måneder 
nogen, der har brudt ind eller forsøgt at 
bryde ind i din bolig? 
 
Ved bolig forstås også kælder og gara-
gearealer. 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_3=1 

E4 Er der inden for de seneste 12 måneder 
nogen, der har stjålet eller forsøgt at 
stjæle fra dig i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_4=1 
OR 
C1_5=1 
OR 
C1_6=1 
OR 
C1_7=1 

E5 Er du inden for de seneste 12 måneder 
blevet tilbudt at købe hash eller anden 
form for narkotika i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_9=1 
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Blok E Udsathed for kriminalitet Svarmuligheder Filterspørgsmål 

E6 Har du inden for de seneste 12 måne-
der været udsat for hærværk på din 
bolig, bil eller andet i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

E7 Har du inden for de seneste 12 måne-
der selv set, at der var eller blev begået 
hærværk eller lavet graffiti i dit nabo-
lag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

E8 Har du inden for de seneste 12 måne-
der bemærket, at der køres hensyns-
løst på knallert, bil, cykler, snescootere, 
ATV’er, hundeslæder eller lign. i dit 
nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_14=1 
OR 
C1_15=1 

E9 Har du inden for de seneste 12 måne-
der været udsat for chikane eller ube-
hagelige tilråb i dit nabolag? 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

C1_17=1 
OR 
C1_18=1 
OR 
C1_19=1 

 

Blok F Tillid til politiet Svarmuligheder Filterspørgsmål 

Intro_F CATI/PAPI: 
Nu kommer der lidt om tillid til politiet. 
 
CAWI: 
Tillid til politiet 

  

F5 Er du enig i følgende udsagn? 
 
Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, 
hvis jeg har brug for det 

1 Ja 

2 Nej 

8     (Ønsker ikke at svare) 

9     (Ved ikke) 

 

F8 Hvilke tiltag, mener du, at politiet kan 
iværksætte for at øge trygheden i dit 
nabolag? 
 
CAWI/CATI: 
(Det er muligt at lade feltet stå tomt) 
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Polititorvet 14, 
1780 København V 
 
Telefon dir.: 33 14 88 88 
Telefon: 33 14 88 88 
 
Email: politi@politi.dk 
Web: politi.dk 


