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3 Indledning 

1. Indledning 

Rigspolitiet har for tredje gang i samarbejde med Grønlands Politi gennemført Politi-

ets Tryghedsundersøgelse i Grønland, der måler borgernes tryghed i relation til krimi-

nalitet i deres nabolag samt borgernes tillid til politiet i Grønland. Undersøgelsen er 

udarbejdet med udgangspunkt i Rigspolitiets tilsvarende undersøgelse i Danmark. 

Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på godt 800 besvarelser og er gennemført af 

Epinion i perioden fra den 12. juni til den 19. september 2019. 

 

Efter retsplejelov for Grønland skal politiet opretholde sikkerhed, fred og orden i sam-

fundet. Grønlands Politis vision er ”Sammen skaber vi tryghed”. Dette vil politiet gøre 

ved et særligt fokus på børn og unge, personfarlig kriminalitet og forebyggelse. Politi-

ets Tryghedsundersøgelse i Grønland er derfor et vigtigt instrument for politiet til at 

målrette de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser. 

 

 I rapporten præsenteres resultaterne af borgernes grundlæggende tryghed og bor-

gernes tillid til politiet i tre geografiske områder, som tilsammen udgør hele Grønland: 

Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation.  

 

Rapporten består af fire kapitler og fem bilag. Efter indledningen i kapitel 1 gennem-

gås undersøgelsens måling og afgrænsning i kapitel 2. Resultaterne af borgernes 

grundlæggende tryghed præsenteres i kapitel 3 og tilsvarende præsenteres resulta-

terne af borgernes tillid til politiet i kapitel 4. Der henvises til bilagene for information 

om indsamlingsperiode, stikprøve, svar og svarprocent (se bilag A), kort over de geo-

grafiske områder (se bilag B og C) samt underliggende signifikanstests (se bilag D og 

E). For beskrivelse af metodevalg henvises til Metoderapporten for Politiets Tryg-

hedsundersøgelse i Grønland 2019. 
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2. Måling og afgrænsning 

Epinion har på vegne af Rigspolitiet forestået spørgeskemaundersøgelsen, hvor bor-

gerne er blevet stillet en række baggrundsspørgsmål samt spørgsmål vedrørende 

deres tryghed og tillid til politiet. I denne rapport belyses resultater for to spørgsmål 

fra undersøgelsen: 

• Borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag: Borgerne er i undersøgel-

sen blevet spurgt, hvor grundlæggende trygge eller utrygge de føler sig 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 kapitel 4. 

 

Spørgeskemaet, der er benyttet til undersøgelsen i Grønland, tager udgangspunkt i 

det spørgeskema, der er anvendt til Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark. 

Grønlands Politi har dels bistået med udarbejdelsen af spørgeskemaet, således at 

det er tilpasset grønlandske forhold, og har dels bistået med udvælgelsen af de geo-

grafiske områder i Grønland. 

 

Information om indsamlingsperiode, stikprøve, svar og svarprocent for henholdsvis 

2018 og 2019 fremgår af bilag A. 

2.1 Geografiske områder i undersøgelsen 

I afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen er borgernes grundlæggende tryg-

hed i nabolaget og borgernes tillid til politiet opgjort for følgende geografiske områder: 

• Hele Grønland 

• Nuuk 

• Bebyggelser med politistation (se bilag B) 

• Bebyggelser uden politistation (se bilag C) 

Resultaterne for hele Grønland opgøres som det samlede resultat for Nuuk, bebyg-

gelser med politistation og bebyggelser uden politistation. 

2.2 Sammenligning af geografiske områder og år 

I forbindelse med afrapportering af resultaterne vedrørende borgernes grundlæggen-

de tryghed (kapitel 3) og borgernes tillid til politiet (kapitel 4) foretages følgende 

sammenligninger mellem geografiske områder: 
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• Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation sam-

menlignes med resten af Grønland.
1
 

• Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation sam-

menlignes indbyrdes. 

• Hele Grønland sammenlignes med hele Danmark. 

Derudover foretages en sammenligning af resultaterne vedrørende borgernes grund-

læggende tryghed og borgernes tillid til politiet mellem 2018 og 2019. 

Bemærk, at der skal tages forbehold ved sammenligning af borgernes tillid til politiet 

mellem 2018 og 2019, jf. nedenstående faktaboks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Statistisk usikkerhed 

Resultaterne er forbundet med statistisk usikkerhed. Derfor benyttes en statistisk 

signifikanstest til at undersøge, om en observeret forskel i resultaterne kan være ud-

tryk for en reel forskel eller blot skyldes tilfældigheder. Når forskellen siges at være 

                                                      
1
 Der er forskel på, hvilke borgere som indgår i opgørelsen af resten af Grønland, da geografien, som der 

sammenlignes med, ikke inkluderes i resten af Grønland. Eksempelvis sammenlignes resultatet for Nuuk 

med det samlede resultat for bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation. 

Forbehold ved sammenligning af borgernes tillid til politiet mellem 

2018 og 2019 

Et spørgeskemas udformning kan have indflydelse på respondenternes besva-

relse af spørgsmålene i spørgeskemaet. Spørgeskemaet for Politiets Trygheds-

undersøgelse i Grønland 2019 er forkortet sammenlignet med tidligere års un-

dersøgelser. Formålet er at begrænse bortfaldet, da spørgeskemaet hurtigere 

kan besvares. Herved opnås det ønskede antal svar hurtigere og med en øget 

sandsynlighed for, at flere forskellige respondenter svarer. Endvidere medfører et 

kort og præcist spørgeskema, at respondenterne lettere kan udtrykke deres nøj-

agtige holdning. 

 

Det kortere spørgeskema i 2019 har medført, at der ikke er blevet stillet spørgs-

mål vedrørende forekomsten af specifikke former for kriminalitet og utrygheds-

skabende adfærd samt respondenternes egen udsathed for forskellige typer kri-

minalitet i deres nabolag. Tidligere blev der eksempelvis spurgt ind til forekom-

sten af affald på gaden, salg af hash eller anden form for narkotika, indbrud eller 

forsøg på indbrud, samt om respondenten har været udsat for vold eller forsøg 

på vold. 

 

Spørgsmålet om borgernes grundlæggende tryghed er altid blevet stillet før disse 

spørgsmål, og er derfor ikke påvirket af ændringerne i spørgeskemaet. Derimod 

er spørgsmålet om borgernes tillid til politiet altid blevet stillet efter disse spørgs-

mål, og er derfor blevet stillet i en anden kontekst i 2019 i forhold til tidligere år. 

Ved sammenligning af borgernes tillid til politiet i 2019 med tidligere år, skal der 

derfor tages forbehold for, at udviklingen fra 2018 til 2019 både kan skyldes en 

reel udvikling og spørgeskemaets nye udformning. 
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signifikant, vurderes den at være udtryk for en reel forskel. Se faktaboks nedenfor for 

en uddybning af statistisk usikkerhed.  

 

I denne rapport bruges følgende betegnelser: 

• En signifikant forskel mellem to år betegnes som en stigning eller et fald, 

mens en signifikant forskel mellem to geografiske områder betegnes som et 

højere eller lavere niveau. 

• En tendens til en signifikant forskel mellem to år betegnes som en tendens til 

stigning eller en tendens til fald, mens en tendens til signifikant forskel mellem 

to geografiske områder betegnes 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. Dermed 

vurderes det, at forskellen blot skyldes tilfældigheder.  

 

På denne måde tages den statistiske usikkerhed i betragtning, når forskelle mellem år 

eller mellem geografier omtales i rapporten. Forskelle i resultaterne, som på bag-

grund af de statistiske signifikanstests vurderes at skyldes tilfældigheder, bliver såle-

des ikke omtalt som stigninger/fald eller højere/lavere niveauer, selvom andelene er 

numerisk forskellige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel 

Resultaterne for hele Grønland er baseret på flere respondenter end resultaterne for 

henholdsvis Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation. 

Dette er medvirkende til, at der kan opstå en situation, hvor en ændring på eksempel-

vis to procentpoint mellem år i hele Grønland kan være signifikant, uden at en tilsva-

rende ændring i Nuuk nødvendigvis er signifikant. 

 

Statistisk usikkerhed 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser er forbundet med statistisk usikker-

hed. Dette skyldes, at resultaterne er baseret på en stikprøve af befolkningen, 

som bruges til at udtale sig om hele befolkningen. Den statistiske usikkerhed 

afhænger bl.a. af antallet af respondenter, som har besvaret spørgeskemaet. 

Usikkerheden varierer således fra år til år og på tværs af de geografiske områder 

i undersøgelsen. 

 

I nærværende rapport tages der højde for den statistiske usikkerhed ved at an-

vende chi-i-anden tests til at undersøge forskelle i resultaterne. Chi-i-anden te-

sten benyttes til at vurdere, om der er nok evidens til at afvise, at en observeret 

forskel skyldes tilfældigheder. Hvis dette er tilfældet, her svarende til en p-værdi 

under 0,05, siges forskellen at være signifikant. Ved svag evidens, her svarende 

til en p-værdi mellem 0,05 og 0,1, siges der at være tendens til, at forskellen er 

signifikant. 

 

For yderligere beskrivelse af metoden henvises til Metoderapporten for Politiets 

Tryghedsundersøgelse i Grønland 2019. 
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3. Borgernes grundlæggende 

tryghed 

Viden om borgernes grundlæggende tryghed har væsentlig betydning for, at politiet 

kan målrette tryghedsskabende indsatser. Derfor er borgerne i undersøgelsen blevet 

spurgt, hvor grundlæggende trygge de føler sig i relation til kriminalitet i deres nabo-

lag. 

 

I de følgende afsnit præsenteres undersøgelsens resultater vedrørende borgernes 

grundlæggende tryghed i nabolaget for hele Grønland, Nuuk, bebyggelser med politi-

station og bebyggelser uden politistation. Til sidst i kapitlet sammenholdes andelen af 

borgere, som er grundlæggende trygge i deres nabolag, for Grønland mod Danmark, 

samt de tre geografiske områder Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser 

uden politistation indbyrdes mod hinanden. Der henvises til bilagstabellerne i bilag D 

for en gennemgang af de enkeltvise signifikanstests. 

3.1 Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland 

Undersøgelsen af borgernes grundlæggende tryghed viser, at 81,6 procent af bor-

gerne i Grønland er trygge i deres nabolag i 2019. Til sammenligning var 82,9 procent 

af borgerne i Grønland trygge i deres nabolag i 2018 (se figur 3.1). Tages den stati-

stiske usikkerhed i betragtning, er andelen på samme niveau i 2018 og 2019.  

FIGUR 3.1 Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland, 2018 - 2019 

 
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? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.” I figuren er svarene 

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. 
Note: I figuren er alle procenter angivet med én decimal. Da procenterne er afrundet, summerer de ikke nødvendigvis til 100,0. 
Resultatet af signifikanstesten fremgår af tabel D.1, bilag D. 
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Bemærk: Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, på samme niveau.
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3.2 Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk 

I Nuuk er 78,4 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2019. Til sammenligning 

var 82,1 procent af borgerne i Nuuk trygge i deres nabolag i 2018 (se figur 3.2). Ta-

ges den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen på samme niveau i 2018 og 

2019. 

 

Andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i Nuuk som i 

resten af Grønland i 2019, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning (se tabel 

D.2, bilag D). 

FIGUR 3.2 Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk, 2018 - 2019 

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? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.” I figuren er svarene 

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. 

Note: I figuren er alle procenter angivet med én decimal. Da procenterne er afrundet, summerer de ikke nødvendigvis til 100,0. 

Resultaterne af signifikanstestene fremgår af tabel D.1 og tabel D.2, bilag D. 
 

  

82,1

5,3
12,2

0,4

78,4

10,2 10,9

0,4
0

20

40

60

80

100

Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/
ønsker ikke at svare

P
ro

c
e
n
t

2018 2019

Bemærk: Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, på samme niveau.
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3.3 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggel-

ser med politistation 

I bebyggelser med politistation er 82,3 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 

2019. Til sammenligning var 81,3 procent af borgerne i bebyggelser med politistation 

trygge i deres nabolag i 2018 (se figur 3.3). Tages den statistiske usikkerhed i be-

tragtning, er andelen på samme niveau i 2018 og 2019. 

 

Andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i bebyggel-

ser med politistation som i resten af Grønland i 2019, når den statistiske usikkerhed 

tages i betragtning (se tabel D.2, bilag D). 

FIGUR 3.3 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelser med politistation, 2018 - 2019 

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? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.” I figuren er svarene 

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. 

Note: I figuren er alle procenter angivet med én decimal. Da procenterne er afrundet, summerer de ikke nødvendigvis til 100,0. 

Resultaterne af signifikanstestene fremgår af tabel D.1 og tabel D.2, bilag D. 
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Bemærk: Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, på samme niveau.
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3.4 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggel-

ser uden politistation 

I bebyggelser uden politistation er 86,8 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 

2019. Til sammenligning var 92,0 procent af borgerne i bebyggelser uden politistation 

trygge i deres nabolag i 2018 (se figur 3.4). Tages den statistiske usikkerhed i be-

tragtning, er der en tendens til, at andelen er faldet fra 2018 til 2019. 

 

Andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, er på højere niveau i bebyggelser 

uden politistation end i resten af Grønland i 2019, hvor den statistiske usikkerhed er 

taget i betragtning (se tabel D.2, bilag D). 

FIGUR 3.4 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelser uden politistation, 2018 - 2019 

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? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.” I figuren er svarene 

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. 

Note: I figuren er alle procenter angivet med én decimal. Da procenterne er afrundet, summerer de ikke nødvendigvis til 100,0. 

Resultaterne af signifikanstestene fremgår af tabel D.1 og tabel D.2, bilag D. 

 

 

  

92,0

1,5 4,4 2,2

86,8

4,7 7,2
1,4

0

20

40

60

80

100

Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/
ønsker ikke at svare

P
ro

c
e
n
t

2018 2019

Bemærk: Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er der en tendens til, at andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, 
er faldet.
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3.5 Sammenligning af borgernes grundlæggende 

tryghed på tværs af geografiske områder 

Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark viser, at 85,6 procent af borgerne i Dan-

mark er trygge i deres nabolag i 2019 (se figur 3.5). Andelen af borgere, som er tryg-

ge i deres nabolag, er på et højere niveau i hele Danmark end i hele Grønland i 2019, 

hvor den statistiske usikkerhed er taget i betragtning (se tabel D.2, bilag D). 

 

De geografiske områder Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden 

politistation er blevet sammenlignet indbyrdes (se tabel D.3, bilag D). Der er i den 

forbindelse taget højde for den statistiske usikkerhed. For 2019 viser sammenlignin-

gerne, at: 

 

• Andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 

Nuuk som i bebyggelser med politistation. 

 

• Andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i be-

byggelser med politistation som i bebyggelser uden politistation. 
 

• Andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, er på et højere niveau i 

bebyggelser uden politistation end i Nuuk. 

FIGUR 3.5 Borgernes grundlæggende tryghed i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyggelser med 

politistation og bebyggelser uden politistation, 2019  

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? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.” Tallene i figuren er 

andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres nabolag. Dette er opgjort som borgerne, der har svaret 1-3 på 7-trins skalaen.  

Alle tal fra figuren samt resultaterne af signifikanstestene fremgår af tabel D.2 og tabel D.3, bilag D. 
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4. Borgernes tillid til politiet 

Viden om borgernes tillid til politiet har væsentlig betydning for, at politiet kan yde en 

effektiv indsats mod kriminalitet og anden utryghedsskabende adfærd. Derfor er bor-

gerne i undersøgelsen blevet spurgt, om de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis 

de har brug for det. 

 

I de følgende afsnit præsenteres undersøgelsens resultater vedrørende borgernes 

tillid til politiet for hele Grønland, Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser 

uden politistation. Til sidst i kapitlet sammenholdes andelen af borgere, som har tillid 

til politiet, for Grønland mod Danmark, samt de tre geografiske områder Nuuk, be-

byggelser med politistation og bebyggelser uden politistation indbyrdes mod hinan-

den. Der henvises til bilagstabellerne i bilag E for en gennemgang af de enkeltvise 

signifikanstests. 

4.1 Borgernes tillid til politiet i Grønland 

Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet viser, at 89,3 procent af borgerne i Grøn-

land har tillid til politiet i 2019. Til sammenligning havde 85,0 procent af borgerne i 

Grønland tillid til politiet i 2018 (se figur 4.1). Tages den statistiske usikkerhed i be-

tragtning, er andelen steget fra 2018 til 2019 (se dog afsnit 2.2 vedrørende forbehold 

når borgernes tillid til politiet sammenlignes mellem år). 

FIGUR 4.1 Borgernes tillid til politiet i Grønland, 2018 - 2019 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” I figuren er svarene kategorise-

ret, så ”Tillid til politiet” svarer til de borgere, som har svaret ”ja” på spørgsmålet og ”Ikke tillid til politiet” svarer til de borgere, som har svaret 

”nej” på spørgsmålet. 
Note: I figuren er alle procenter angivet med én decimal. Da procenterne er afrundet, summerer de ikke nødvendigvis til 100,0. 

Resultatet af signifikanstesten fremgår af tabel E.1, bilag E. 
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Bemærk: Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen af borgere, som har tillid til politiet, steget. Når der 
sammenlignes, skal der dog tages forbehold for, at spørgsmålet er blevet stillet i forskellige kontekster i de to år. 
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4.2 Borgernes tillid til politiet i Nuuk 

I Nuuk har 87,9 procent af borgerne tillid til politiet i 2019. Til sammenligning havde 

88,3 procent af borgerne i Nuuk tillid til politiet i 2018 (se figur 4.2). Tages den stati-

stiske usikkerhed i betragtning, er andelen på samme niveau i 2018 og 2019 (se dog 

afsnit 2.2 vedrørende forbehold når borgernes tillid til politiet sammenlignes mellem 

år). 

 

Andelen af borgere, som har tillid til politiet, er på samme niveau i Nuuk som i resten 

af Grønland i 2019, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning (se tabel E.2, 

bilag E). 

FIGUR 4.2 Borgernes tillid til politiet i Nuuk, 2018 - 2019 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” I figuren er svarene kategorise-

ret, så ”Tillid til politiet” svarer til de borgere, som har svaret ”ja” på spørgsmålet og ”Ikke tillid til politiet” svarer til de borgere, som har svaret 

”nej” på spørgsmålet. 

Note: I figuren er alle procenter angivet med én decimal. Da procenterne er afrundet, summerer de ikke nødvendigvis til 100,0. 

Resultaterne af signifikanstestene fremgår af tabel E.1 og tabel E.2, bilag E. 
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Bemærk: Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen af borgere, som har tillid til politiet, på samme niveau. Når der 
sammenlignes, skal der dog tages forbehold for, at spørgsmålet er blevet stillet i forskellige kontekster i de to år. 
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4.3 Borgernes tillid til politiet i bebyggelser med po-

litistation 

I bebyggelser med politistation har 90,3 procent af borgerne tillid til politiet i 2019. Til 

sammenligning havde 83,2 procent af borgerne i bebyggelser med politistation tillid til 

politiet i 2018 (se figur 4.3). Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen 

steget fra 2018 til 2019 (se dog afsnit 2.2 vedrørende forbehold når borgernes tillid til 

politiet sammenlignes mellem år). 

 

Andelen af borgere, som har tillid til politiet, er på samme niveau i bebyggelser med 

politistation som i resten af Grønland i 2019, når den statistiske usikkerhed tages i 

betragtning (se tabel E.2, bilag E). 

FIGUR 4.3 Borgernes tillid til politiet i bebyggelser med politistation, 2018 - 2019 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” I figuren er svarene kategorise-

ret, så ”Tillid til politiet” svarer til de borgere, som har svaret ”ja” på spørgsmålet og ”Ikke tillid til politiet” svarer til de borgere, som har svaret 

”nej” på spørgsmålet. 

Note: I figuren er alle procenter angivet med én decimal. Da procenterne er afrundet, summerer de ikke nødvendigvis til 100,0. 

Resultaterne af signifikanstestene fremgår af tabel E.1 og tabel E.2, bilag E. 
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Bemærk: Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen af borgere, som har tillid til politiet, steget. Når der 
sammenlignes, skal der dog tages forbehold for, at spørgsmålet er blevet stillet i forskellige kontekster i de to år. 
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4.4 Borgernes tillid til politiet i bebyggelser uden po-

litistation 

I bebyggelser uden politistation har 88,8 procent af borgerne tillid til politiet i 2019. Til 

sammenligning havde 84,6 procent af borgerne i bebyggelser uden politistation tillid til 

politiet i 2018 (se figur 4.4). Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen 

på samme niveau i 2018 og 2019 (se dog afsnit 2.2 vedrørende forbehold når bor-

gernes tillid til politiet sammenlignes mellem år). 

 

Andelen af borgere, som har tillid til politiet, er på samme niveau i bebyggelser uden 

politistation som i resten af Grønland i 2019, når den statistiske usikkerhed tages i 

betragtning (se tabel E.2, bilag E). 

FIGUR 4.4 Borgernes tillid til politiet i bebyggelser uden politistation, 2018 - 2019 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” I figuren er svarene kategorise-

ret, så ”Tillid til politiet” svarer til de borgere, som har svaret ”ja” på spørgsmålet og ”Ikke tillid til politiet” svarer til de borgere, som har svaret 

”nej” på spørgsmålet. 

Note: I figuren er alle procenter angivet med én decimal. Da procenterne er afrundet, summerer de ikke nødvendigvis til 100,0. 

Resultaterne af signifikanstestene fremgår af tabel E.1 og tabel E.2, bilag E. 

 

 

 

  

84,6

10,4
5,0

88,8

9,0
2,2

0

20

40

60

80

100

Tillid til politiet Ikke tillid til politiet Ved ikke/
ønsker ikke at svare

P
ro

c
e
n
t

2018 2019

Bemærk: Tages den statistiske usikkerhed i betragtning, er andelen af borgere, som har tillid til politiet, på samme niveau. Når der 
sammenlignes, skal der dog tages forbehold for, at spørgsmålet er blevet stillet i forskellige kontekster i de to år. 
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4.5 Sammenligning af borgernes tillid til politiet på 

tværs af geografiske områder 

Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark viser, at 82,6 procent af borgerne i Dan-

mark har tillid til politiet i 2019 (se figur 4.5). Andelen af borgere, som har tillid til poli-

tiet, er på et lavere niveau i hele Danmark end i hele Grønland i 2019, hvor den stati-

stiske usikkerhed er taget i betragtning (se tabel E.2, bilag E). 

 

De geografiske områder Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden 

politistation er blevet sammenlignet indbyrdes (se tabel E.3, bilag E). Der er i den 

forbindelse taget højde for den statistiske usikkerhed. For 2019 viser sammenlignin-

gerne, at: 

 

• Andelen af borgere, som har tillid til politiet, er på samme niveau i Nuuk som i 

bebyggelser med politistation. 

 

• Andelen af borgere, som har tillid til politiet, er på samme niveau i bebyggel-

ser med politistation som i bebyggelser uden politistation. 
 

• Andelen af borgere, som har tillid til politiet, er på samme niveau i bebyggel-

ser uden politistation som i Nuuk. 

FIGUR 4.5 Borgernes tillid til politiet i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyggelser med politistation 

og bebyggelser uden politistation, 2019 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” Tallene i figuren er andelen af 

borgere, der har svaret, at de har tillid til politiet. Dette er opgjort som borgerne, der har svaret ”ja” på dette spørgsmål. 

Alle tal fra figuren samt resultaterne af signifikanstestene fremgår af tabel E.2 og tabel E.3, bilag E. 
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5. Bilag A: Indsamlingsperio-

de, stikprøve, svar og 

svarprocent, 2018 og 2019 

Indsamlingsperiode, stikprøve, svar og svarprocent for henholdsvis 2018 og 2019 

fremgår af tabel A.1. 

 
TABEL A.1 Oversigt over indsamlingsperiode, stikprøve, svar og svarprocent, 2018 - 2019 

 
 

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

 

  

2018 2019

Indsamlingsperiode
19. jun. 2018 -

23. okt. 2018

12. jun. 2019 -

19. sep. 2019

Stikprøve 2.124 2.300

Svar 868 811

Svarprocent 40,9 35,3



 

 

Bilag B: Kort over bebygge

6. Bilag B: Kort over beby

gelser med politistation

Bebyggelser med politistation består af 

(undtagen byen Kangaatsiaq) samt militærba

Kangerlussuaq, da der er placeret en politistation i disse bebyggelser.
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Bilag B: Kort over bebyg-

med politistation 

 17 bebyggelser og omfatter byerne i Grønland 

) samt militærbasen Thule Air Base (Pituffik) og bygden 

, da der er placeret en politistation i disse bebyggelser. 
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Bilag C: Kort over bebyggelser uden politistation

7. Bilag C: Kort over beby

gelser uden politistation

Bebyggelser uden politistation består af 70 bebyggelser

tagen bygden Kangerlussuaq), byen Kangaatsiaq

Grønland. Fåreholderstederne Tasiusaq

sillit er ikke markeret på kortet, da de har samme navn som en bygd

nærheden af disse. Fåreholderstederne 

på kortet, da de har samme navn som en by og 

bilag B for placering af de to byer). 
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Bilag C: Kort over bebyg-

uden politistation 

består af 70 bebyggelser og omfatter bygderne (und-

Kangaatsiaq, fårehold og fåreholdersteder ved i 

Tasiusaq, Eqalugaarsuit, Igaliku, Qassiarsuk og Kapi-

har samme navn som en bygd og er placeret i 

Fåreholderstederne Qaqortoq og  Narsaq er heller ikke markeret 

samme navn som en by og er placeret i nærheden af disse (se 
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8. Bilag D: Borgernes grund-

læggende tryghed - resul-

tatoverblik 

I dette bilag angives resultaterne af signifikanstests, som undersøger følgende: 

• Forskelle mellem andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, i 2018 og 

2019 for hvert geografisk område. 

• Forskelle i andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, mellem forskel-

lige geografiske områder i 2019.  

I sidstnævnte signifikanstest sammenlignes henholdsvis Nuuk, bebyggelser med 

politistation og bebyggelser uden politistation med resten af Grønland. For disse 

sammenligninger vil der være forskel på, hvilke borgere som indgår i opgørelsen af 

resten af Grønland. Dette skyldes, at hele Grønland opgøres som det samlede resul-

tat for Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation. I sam-

menligningen bliver resten af Grønland opgjort som hele Grønland ekskl. det geogra-

fiske område, der sammenlignes med. Eksempelvis vil resultatet for Nuuk blive sam-

menlignet med det samlede resultat for bebyggelser med politistation og bebyggelser 

uden politistation. 

TABEL D.1 Udvikling i andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, for Danmark, Grøn-

land, Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation, 2018 - 2019  

 
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? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.” Tallene i tabellen er 

andelen af borgere, der har svaret 1-3 på 7-trins skalaen. 

* angiver, at forskellen er signifikant, mens (*) angiver, at der er en tendens til, at forskellen er signifikant. Der er ikke nogen markering ved 

forskelle, der ikke er signifikante eller tenderende til signifikante (se afsnit 2.3 for en uddybning af statistisk usikkerhed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019
Signifikans 

2018-2019

Danmark 86,5 85,6

Grønland 82,9 81,6

Nuuk 82,1 78,4

Bebyggelse med politistation 81,3 82,3

Bebyggelse uden politistation 92,0 86,8 (*)
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TABEL D.2 Sammenligning af andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, Grønland 

mod Danmark samt henholdsvis Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden 

politistation mod resten af Grønland, 2019 

 
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? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.” Tallene i tabellen er 

andelen af borgere, der har svaret 1-3 på 7-trins skalaen. 

* angiver, at forskellen er signifikant, mens (*) angiver, at der er en tendens til, at forskellen er signifikant. Der er ikke nogen markering ved 

forskelle, der ikke er signifikante eller tenderende til signifikante (se afsnit 2.3 for en uddybning af statistisk usikkerhed). 

Note: Der er forskel på, hvilke borgere som indgår i opgørelsen af resten af Grønland, da geografien, som der sammenlignes med, ikke 

inkluderes i resten af Grønland.  

 

TABEL D.3 Sammenligning af andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, Nuuk, be-

byggelser med politistation og bebyggelser uden politistation, 2019 

 
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? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.” Tallene i tabellen er 

andelen af borgere, der har svaret 1-3 på 7-trins skalaen. 

* angiver, at forskellen er signifikant, mens (*) angiver, at der er en tendens til, at forskellen er signifikant. Der er ikke nogen markering ved 

forskelle, der ikke er signifikante eller tenderende til signifikante (se afsnit 2.3 for en uddybning af statistisk usikkerhed). 

 

 

  

Geografi 1 Geografi 2
Geografi 1 

2019

Geografi 2 

2019
Signifikans

Grønland Danmark 81,6 85,6 *

Nuuk Resten af Grønland 78,4 83,2  

Bebyggelse med politistation Resten af Grønland 82,3 80,8  

Bebyggelse uden politistation Resten af Grønland 86,8 80,9 *

Geografi 1 Geografi 2
Geografi 1 

2019

Geografi 2 

2019
Signifikans

Nuuk Bebyggelse med politistation 78,4 82,3  

Nuuk Bebyggelse uden politistation 78,4 86,8 *

Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation 82,3 86,8  
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9. Bilag E: Borgernes tillid til 

politiet - resultatoverblik 

I dette bilag angives resultaterne af signifikanstests, som undersøger følgende: 

• Forskelle mellem andelen af borgere, som har tillid til politiet, i 2018 og 2019 

for hvert geografisk område. Da spørgsmålet om tillid til politiet er stillet i en 

anden kontekst i 2019, skal der imidlertid tages forbehold, når de to år sam-

menlignes (se afsnit 2.2). 

• Forskelle i andelen af borgere, som har tillid til politiet, mellem forskellige geo-

grafiske områder i 2019.   

I sidstnævnte signifikanstest sammenlignes henholdsvis Nuuk, bebyggelser med 

politistation og bebyggelser uden politistation med resten af Grønland. For disse 

sammenligninger vil der være forskel på, hvilke borgere som indgår i opgørelsen af 

resten af Grønland. Dette skyldes, at hele Grønland opgøres som det samlede resul-

tat for Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation. I sam-

menligningen bliver resten af Grønland opgjort som hele Grønland ekskl. det geogra-

fiske område, der sammenlignes med. Eksempelvis vil resultatet for Nuuk blive sam-

menlignet med det samlede resultat for bebyggelser med politistation og bebyggelser 

uden politistation.  

TABEL E.1 Udvikling i andelen af borgere, som har tillid til politiet, for Danmark, Grønland, 

Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politistation, 2018 - 2019  

 
Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” Tallene i tabellen er andelen af 

borgere, der har svaret ”ja” på dette spørgsmål. 

* angiver, at forskellen er signifikant, mens (*) angiver, at der er en tendens til, at forskellen er signifikant. Der er ikke nogen markering ved 

forskelle, der ikke er signifikante eller tenderende til signifikante (se afsnit 2.3 for en uddybning af statistisk usikkerhed). 

Note: Når resultaterne sammenlignes på tværs af år, skal der tages forbehold for, at spørgsmålet er blevet stillet i forskellige kontekster i de to 

år, hvorfor udviklingen både kan skyldes en reel udvikling og spørgeskemaets nye udformning (se afsnit 2.2 for en uddybning). 

 

 

 

 
 
 

2018 2019
Signifikans 

2018-2019

Danmark 83,5 82,6

Grønland 85,0 89,3 *

Nuuk 88,3 87,9

Bebyggelse med politistation 83,2 90,3 *

Bebyggelse uden politistation 84,6 88,8
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TABEL E.2 Sammenligning af andelen af borgere, som har tillid til politiet, Grønland mod 

Danmark samt henholdsvis Nuuk, bebyggelser med politistation og bebyggelser uden politista-

tion mod resten af Grønland, 2019 

 
Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” Tallene i tabellen er andelen af 

borgere, der har svaret ”ja” på dette spørgsmål. 

* angiver, at forskellen er signifikant, mens (*) angiver, at der er en tendens til, at forskellen er signifikant. Der er ikke nogen markering ved 

forskelle, der ikke er signifikante eller tenderende til signifikante (se afsnit 2.3 for en uddybning af statistisk usikkerhed). 

Note: Der er forskel på, hvilke borgere som indgår i opgørelsen af resten af Grønland, da geografien, som der sammenlignes med, ikke 

inkluderes i resten af Grønland. 

 
TABEL E.3 Sammenligning af andelen af borgere, som har tillid til politiet, Nuuk, bebyggelser 

med politistation og bebyggelser uden politistation, 2019 

 
Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” Tallene i tabellen er andelen af 

borgere, der har svaret ”ja” på dette spørgsmål. 

* angiver, at forskellen er signifikant, mens (*) angiver, at der er en tendens til, at forskellen er signifikant. Der er ikke nogen markering ved 

forskelle, der ikke er signifikante eller tenderende til signifikante (se afsnit 2.3 for en uddybning af statistisk usikkerhed). 

  

Geografi 1 Geografi 2
Geografi 1

2019

Geografi 2

2019
Signifikans

Grønland Danmark 89,3 82,6 *

Nuuk Resten af Grønland 87,9 90,0  

Bebyggelse med politistation Resten af Grønland 90,3 88,1  

Bebyggelse uden politistation Resten af Grønland 88,8 89,4  

Geografi 1 Geografi 2
Geografi 1

2019

Geografi 2

2019
Signifikans

Nuuk Bebyggelse med politistation 87,9 90,3  

Nuuk Bebyggelse uden politistation 87,9 88,8  

Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation 90,3 88,8  
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