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1. INDLEDNING 
 

I 2017 har Rigspolitiet i samarbejde med Grønlands Politi for første gang gennemført Politiets 
Tryghedsundersøgelse i Grønland. Undersøgelsen måler borgernes tryghed i relation til krimi-
nalitet og utryghedsskabende adfærd samt borgernes tillid til politiet i Grønland. Politiets Tryg-
hedsundersøgelse blev udviklet i Danmark i 2012 og er gennemført én gang årligt i Danmark i 
perioden 2013-2017.  
 
Tryghedsundersøgelsen i Grønland er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som er gen-
nemført af Danmarks Statistik i samarbejde med Grønlands Statistik i perioden fra den 25. au-
gust 2017 til den 25. januar 2018. Dataindsamlingen er således forløbet over en relativ lang 
periode, da indsamlingsforløbet er forsøgt tilpasset grønlandske forhold. Der er blandt andet 
primært anvendt papirspørgeskemaer1, hvilket forudsætter en længere indsamlingsperiode 
grundet fragt internt i Grønland.  
 
Undersøgelsen er foretaget i fire geografiske områder: Hele Grønland, Nuuk, bebyggelse med 
politistation og bebyggelse uden politistation. Spørgeskemaet, der er benyttet til undersøgel-
sen i Grønland, tager udgangspunkt i det danske spørgeskema, herunder de to overordnede 
spørgsmål vedrørende borgernes grundlæggende tryghed og borgernes tillid til politiet. Grøn-
lands Politi har dog foretaget enkelte justeringer i de øvrige spørgsmål, således at de er tilpas-
set grønlandske forhold. Andre faglige valg, der er truffet i forbindelse med Tryghedsundersø-
gelsen i Grønland, herunder udvælgelse af de geografiske områder, er ligeledes foretaget i 
samarbejde med Grønlands Politi.  
 
Undersøgelsen af borgernes tryghed i Grønland er et vigtigt instrument for politiet til at målrette 
de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser. Ifølge Politimester i Grønland, 
Bjørn Tegner Bay, kan undersøgelsens resultater blandt andet give politiet vigtig viden om, 
hvilke faktorer borgerne ligger vægt på, når borgerne selv vurderer deres tryghed – og resulta-
terne er således et tydeligt fingerpeg om, hvordan politiet bør prioritere arbejdet. Endvidere 
mener Politimesteren, at der efter en årrække med flere gennemførte tryghedsundersøgelser i 
Grønland vil tegne sig et billede af udviklingen i befolkningens oplevede tryghed, hvorved Grøn-
land som samfund får vigtig viden om, i hvilken retning udviklingen går – er man på rette spor 
eller bør der eksempelvis tages skridt til en øget indsats på et område. 
 
For yderligere information om indbyggertal, stikprøver og svarprocenter for de fire geografiske 
områder, henvises der til tabel A.1 i bilag A. 
 
 
  

                                                      
1 PAPI (Paper-and-Pencil Interviewing) er benyttet som indsamlingsmetode i Grønland, hvor et papirspørgeskema og en frankeret svar-
kuvert fremsendes pr. brev til respondenterne. Denne indsamlingsmetode er ekstra tidskrævende i et land som Grønland, da der kan gå 
flere måneder, inden brevene når frem til respondenterne med fragtskib. 
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2. SÅDAN HAR VI MÅLT 
 
Danmarks Statistik har i samarbejde med Grønlands Statistik forestået spørgeskemaundersø-
gelsen, 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. 
Spørgsmålene omhandler følgende:  
 

• Borgernes grundlæggende tryghed i nabolaget 
• Borgernes tillid til politiet 
• Forekomst af og utryghed ved kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i nabolaget 
• Udsathed og bekymring over for forskellige typer af kriminalitet og utryghedsskabende 

adfærd inden for de seneste 12 måneder. 
 
I denne rapport præsenteres resultaterne af de to overordnede spørgsmål vedrørende borger-
nes grundlæggende tryghed og borgernes tillid til politiet i Grønland. Disse fremgår af hen-
holdsvis kapitel 3 og 4.  
 
2.1. Geografiske områder i undersøgelsen 
 
Tryghedsundersøgelsen i Grønland er foretaget i følgende geografiske områder:  
 

• Hele Grønland2  
• Nuuk 
• Bebyggelse med politistation3  
• Bebyggelse uden politistation4  

 
2.2. Spørgeskemaundersøgelsens statistiske sikkerhed 
 
Undersøgelser, der er baseret på en stikprøve, er forbundet med statistisk usikkerhed. Derfor 
er det nødvendigt at teste, om en forskel mellem to resultater er et udtryk for en statistisk sik-
ker ændring, eller om den skyldes tilfældige udsving i datamaterialet. I denne rapport testes 
det, hvorvidt der er statistisk signifikant forskel på resultaterne mellem to geografiske områder 
i undersøgelsen. 
 
En forskel mellem to resultater siges at være signifikant, hvis der er 95 procent sandsynlighed 
for, at resultaterne er forskellige. En signifikant forskel mellem to geografiske områder bliver i 
teksten betegnet som et højere eller lavere niveau.  
 
Hvis der er 90 procent sandsynlighed for, at to resultater er forskellige, siges der at være ten-

dens til, at forskellen er signifikant. En tendens til en signifikant forskel mellem to geografiske 
områder bliver i teksten betegnet som en tendens til et højere eller lavere niveau. 
 

                                                      
2 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 tre geografiske områder samlet udgør hele Grønland.  
3 Bebyggelse med politistation omfatter byerne i Grønland (undtagen byen ”Kangaatsiaq”) samt militærbasen ”Thule Air Base” og byg-
den ”Kangerlussuaq”, da der er placeret en politistation i disse bebyggelser. 
4 Bebyggelse uden politistation omfatter bygderne i Grønland (undtagen ”Kangerlussuaq”) samt byen ”Kangaatsiaq”, da der ikke er 
placeret en politistation i disse bebyggelser. 
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Hvis der ikke er en signifikant forskel eller en tendens til signifikant forskel mellem to resulta-
ter, 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 forskelle mellem resultaterne i de forskellige geo-
grafiske områder efter følgende principper: Resultaterne for hele Grønland sammenlignes med 
resultaterne for hele Danmark i 2017, mens resultaterne for hver af de tre øvrige geografiske 
områder - Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation – både sam-
menlignes indbyrdes og med hele Grønland. 
 
2.3. Øvrige bemærkninger til afrapporteringen 
 
Borgernes grundlæggende tryghed 

På spørgsmålet om borgernes grundlæggende tryghed i nabolaget, har respondenterne haft 
mulighed for at angive deres svar på en skala fra 1 til 7. Derudover har respondenterne haft 
mulighed for at svare ”ved ikke” eller ”ikke besvaret”. Disse svar er i afrapporteringen gruppe-
ret 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 andelen af bor-
gere i området, der svarer 1, 2 eller 3 til spørgsmålet vedrørende grundlæggende 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 tests af, hvorvidt der er statistisk signifikant forskel på den grund-
læggende tryghed i to forskellige geografiske områder baseret på middelværdien af de ind-
komne svar på skalaen fra 1 til 7.5  
 
Det betyder, at der kan opstå en situation, hvor to geografiske områder har samme andel af 
borgere, der tilhører grupperingen ”tryg”, mens middelværdien af variablen for grundlæggende 
tryghed er forskellig for de to områder. Dette kan skyldes forskydninger mellem de tre svarka-
tegorier inden for grupperingen ”tryg” og/eller forskelle på svarfordelingen inden for de øvrige 
grupperinger, dvs. ”hverken/eller” og ”utryg”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Inden middelværdien beregnes foretages en omkodning af svarmulighederne ”ved ikke” og ”ikke besvaret” til den neutrale svarmulig-
hed ”hverken/eller” (med værdien 4). For yderligere beskrivelse af de statistiske tests se afsnit 3.2 i Metoderapporten for Politiets Tryg-
hedsundersøgelse i Grønland i 2017. 
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Borgernes tillid til politiet 

På spørgsmålet om borgernes tillid til politiet, har respondenterne haft mulighed for at svare 
”ja”, ”nej”, ”ved ikke” og ”ikke besvaret”. Disse svar er i afrapporteringen grupperet på følgen-
de måde: 
 

• Ja 
• Nej 
• Ved ikke/ikke besvaret 

 
Dermed indgår en gruppering af svarene ”ved ikke” og ”ikke besvaret” i afrapporteringen af 
spørgsmålet om tillid til politiet. 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 afrapporteringen, såfremt der er borgere, som har angivet ”ved ikke” eller 
”ikke besvaret”. Jo større en andel af borgere, som har angivet ”ved ikke” eller ”ikke besvaret”, 
desto større kan forskellene være på de andele af borgere, der har svaret ”ja” og ”nej” i hen-
holdsvis de statistiske tests og i afrapporteringen.  
 
Dermed kan der opstå en situation, hvor der er stor numerisk forskel på de afrapporterede an-
dele af borgere, der har svaret ”ja” i to forskellige geografiske områder, men hvor forskellen 
ikke er statistisk signifikant. Det kan således skyldes, at der er stor forskel på andelen af borge-
re, der har angivet ”ved ikke” eller ”ikke besvaret” i de to geografiske områder, som herved kan 
mindske forskellen på andelene i de statistiske test i forhold til de afrapporterede andele.  
 
2.4. Afrundinger 
 
I denne rapport er alle procentandelene angivet med én decimal. Da decimalerne er afrundet, 
kan der være tilfælde, hvor procentandelene ikke summer til 100,0.  
 
For yderligere beskrivelse af metoden henvises til metoderapporten for Politiets Tryghedsun-
dersøgelse i Grønland. 
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- Ingen signifikant forskel mellem områderne i 2017.

Figur 3.1: Borgernes grundlæggende tryghed i Danmark og Grønland, 2017

3. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED 
 
For at kunne måle det generelle tryghedsniveau i et geografisk område er borgerne i undersø-
gelsen blevet spurgt om, 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, be-
byggelse med politistation og bebyggelse uden politistation.  
 
3.1. Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland 
 
Undersøgelsen af borgernes grundlæggende tryghed i Grønland viser, at 83,0 procent af bor-
gerne er trygge i deres nabolag i 2017. Borgernes tryghed i Grønland er således på niveau med 
borgernes tryghed i Danmark, hvor 85,7 procent6 af borgerne er trygge i deres nabolag i 2017 
(se figur 3.1).  
 

 
 
 
 
 

                                                      
6 Politiets Tryghedsundersøgelse i 2017. 

Kilde: Tallene for Danmark er hentet fra Politiets Tryghedsundersøgelse i 2017. 
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?” I figuren er svarene grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabo-
lag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 
Alle tal samt signifikanstest fremgår af tabel B.1, bilag B. 
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Figur 3.2a: Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland og Nuuk, 2017

3.2. Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyg-
gelse uden politistation  

 
Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk 

Undersøgelsen af borgernes tryghed i Nuuk viser, at 80,9 procent af borgerne er trygge i deres 
nabolag i 2017. Sammenlignet med borgernes tryghed i hele Grønland, kan det konstateres, at 
borgernes tryghed i Nuuk er på niveau med borgernes tryghed i hele Grønland i 2017 (se figur 
3.2a).  
 

 
  

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?” I figuren er svarene grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabo-
lag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 
Alle tal samt signifikanstest fremgår af tabel B.1, bilag B. 
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Figur 3.2b: Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland og bebyggelse med politistation, 2017

Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse med politistation 

Undersøgelsen af borgernes tryghed i bebyggelse med politistation viser, at 84,0 procent af 
borgerne er trygge i deres nabolag i 2017. Sammenlignet med borgernes tryghed i hele Grøn-
land, kan det konstateres, at borgernes tryghed i bebyggelse med politistation er på niveau 
med borgernes tryghed i hele Grønland i 2017 (se figur 3.2b). 
 

 
  

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?” I figuren er svarene grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabo-
lag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 
Alle tal samt signifikanstest fremgår af tabel B.1, bilag B. 
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Figur 3.2c: Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland og bebyggelse uden politistation, 2017

Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse uden politistation 

Undersøgelsen af borgernes tryghed i bebyggelse uden politistation viser, at 84,0 procent af 
borgerne er trygge i deres nabolag i 2017. Sammenlignet med borgernes tryghed i hele Grøn-
land, kan det konstateres, at der er en tendens til, at borgernes tryghed i bebyggelse uden poli-
tistation er på et højere niveau end borgernes tryghed i hele Grønland i 2017 (se figur 3.2c). 
 

 

Sammenligning af borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk, bebyggelse med politistation og 

bebyggelse uden politistation 

Sammenlignes borgernes tryghed på tværs af de geografiske områder Nuuk, bebyggelse med 
politistation og bebyggelse uden politistation kan det konstateres, at borgernes tryghed i be-
byggelse uden politistation er på et højere niveau end borgernes tryghed i Nuuk i 2017. Såle-
des er 84,0 procent af borgerne trygge i bebyggelse uden politistation, mens 80,9 procent af 
borgerne er trygge i Nuuk. Herudover er borgernes tryghed på tværs af de øvrige geografiske 
områder på samme niveau i 2017 (se tabel B.2, bilag B). 
 
Det bemærkes, at der både i bebyggelse med politistation og i bebyggelse uden politistation er 
84,0 procent af borgerne, der er trygge i deres nabolag i 2017, mens der ikke er de samme 
statistisk signifikante resultater for de to geografiske områder (jf. ovenfor). Denne forskel kan 
blandt andet tilskrives forskydninger i svarfordelingen mellem de tre svarkategorier inden for 
grupperingen ”tryg”7, som påvirker de statiske resultater (se afsnit 2.3).  

                                                      
7 Der er 5 procentpoint flere borgere, der har svaret ”1” i bebyggelse uden politistation sammenlignet med bebyggelse med politistation, 
hvorimod der er 5 procentpoint færre borgere, der har svaret ”3” i bebyggelse uden politistation sammenlignet med bebyggelse med 

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?” I figuren er svarene grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabo-
lag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 
Alle tal samt signifikanstest fremgår af tabel B.1, bilag B. 
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Figur 4.1: Borgernes tillid til politiet i Danmark og Grønland, 2017

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 borgerne 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, bebyggelse 
med politistation og bebyggelse uden politistation.  
 
4.1. Borgernes tillid til politiet i Grønland 
 
Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i Grønland viser, at 82,7 procent af borgerne har 
tillid til politiet i 2017. Borgernes tillid til politiet i Grønland er således på et højere niveau end 
borgernes tillid til politiet i Danmark, hvor 79,2 procent8 af borgerne har tillid til politiet i 2017 
(se figur 4.1).  
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
politistation. Andelen af borgere der har svaret ”2” er ens for de to områder. Dermed er middelværdien for variablen grundlæggende 
tryghed højere i bebyggelse uden politistation end i bebyggelse med politistation.   
8 Politiets Tryghedsundersøgelse i 2017. 

Kilde: Tallene for Danmark er hentet fra Politiets Tryghedsundersøgelse i 2017. 
Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” 
Alle tal samt signifikanstest fremgår af tabel C.1, bilag C. 
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4.2. Borgernes tillid til politiet i Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden 
politistation   

 
Borgernes tillid til politiet i Nuuk 

Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i Nuuk viser, at 85,5 procent af borgerne har tillid til 
politiet i 2017. Sammenlignet med borgernes tillid til politiet i hele Grønland, kan det konstate-
res, at borgernes tillid til politiet i Nuuk er på samme niveau som borgernes tillid til politiet i 
hele Grønland i 2017 (se figur 4.2a).  
 

 
Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” 
Alle tal samt signifikanstest fremgår af tabel C.1, bilag C. 
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Bemærk:  
- Ingen signifikant forskel mellem områderne i 2017.

Figur 4.2a: Borgernes tillid til politiet i Grønland og Nuuk, 2017
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Borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation 

Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation viser, at 82,7 pro-
cent af borgerne har tillid til politiet i 2017. Sammenlignet med borgernes tillid til politiet i hele 
Grønland, kan det konstateres, at borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation er på 
samme niveau som borgernes tillid til politiet i hele Grønland i 2017 (se figur 4.2b).  
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Bemærk:  
- Ingen signifikant forskel mellem områderne i 2017.

Figur 4.2b: Borgernes tillid til politiet i Grønland og bebyggelse med politistation, 2017

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” 
Alle tal samt signifikanstest fremgår af tabel C.1, bilag C. 
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Bemærk:  
- Ingen signifikant forskel mellem områderne i 2017.

Figur 4.2c: Borgernes tillid til politiet i Grønland og bebyggelse uden politistation, 2017

Borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation 

Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation viser, at 76,1 pro-
cent af borgerne har tillid til politiet i 2017. Sammenlignet med borgernes tillid til politiet i hele 
Grønland, kan det konstateres, at borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation er 
på samme niveau som borgernes tillid til politiet i hele Grønland i 2017 (se figur 4.2c).  

 

 
Sammenligning af borgernes tillid til politiet i Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggel-

se uden politistation 

Sammenlignes borgernes tillid til politiet på tværs af de geografiske områder Nuuk, bebyggel-
se med politistation og bebyggelse uden politistation, kan det konstateres, at borgernes tillid til 
politiet er på samme niveau på tværs af de tre geografiske områder i 2017 (se tabel C.2, bilag 
C). 
 
Det bemærkes, at der er relativt store numeriske forskelle på andelen af borgere, der har tillid 
til politiet i bebyggelse uden politistation og andelen af borgere, der har tillid til politiet i de øv-
rige geografiske områder, men disse forskelle er ikke statistisk signifikante. Dette kan blandt 
andet henføres til, at 5,8 procent af borgerne i bebyggelse uden politistation har angivet ”ved 
ikke” eller ”ikke besvaret” til spørgsmålet om tillid til politiet  (se afsnit 2.3). 
 
 
 
 
 

Spørgsmål: ”Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.” 
Alle tal samt signifikanstest fremgår af tabel C.1, bilag C. 
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BILAG A: OVERSIGT OVER INDBYGGERTAL, STIKPRØVE OG SVARPROCENT 
 
Tabel A.1: Oversigt over indbyggertal, stikprøve og svarprocent 

Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. 
Note: Stikprøven er udtrukket blandt borgere på 15 år eller derover. 

 
 

BILAG B: GRUNDLÆGGENDE TRYGHED 
 
Tabel B.1: Sammenligning af borgernes tryghed i forskellige geografier, Grønland mod Danmark 
samt Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation mod Grønland, 2017 

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 7-trins skalaen).  
Note: * 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 Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggel-
se uden politistation, 2017 

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 7-trins skalaen).  
Note: * 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Geog rafi 1 Geog rafi 2
Geog rafi 1 

2017

Geog rafi 2 

2017
Sig nifikans

Nuuk Bebyggelse med politistation 80,9 84,0  

Nuuk Bebyggelse uden politistation 80,9 84,0 *

Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation 84,0 84,0  

Geog rafi 1 Geog rafi 2
Geog rafi 1 

2017

Geog rafi 2 

2017
Sig nifikans

Grønland Danmark 83,0 85,7  

Nuuk Grønland 80,9 83,0  

Bebyggelse med politistation Grønland 84,0 83,0  

Bebyggelse uden politistation Grønland 84,0 83,0 (*)

Nuuk
Bebyggelse med 

politistation

Bebyggelse uden 

politistation
Hele Grønland

Befolkning, 15+ år 14.161 24.313 5.900 44.374

Stikprøve 530 744 850 2.124

Svar 210 260 277 747

Svarprocent 39,6 34,9 32,6 35,2
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BILAG C: TILLID TIL POLITIET 
 
Tabel C.1: Sammenligning af borgernes tillid til politiet i forskellige geografier, Grønland mod Dan-
mark samt Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation mod Grønland, 
2017 

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 illustre-
rer andelen af borgere, der har tillid til politiet. 
Note: * 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 Nuuk, bebyggelse med politistation og be-
byggelse uden politistation, 2017 

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 illustre-
rer andelen af borgere, der har tillid til politiet. 
Note: * 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. 

 

Geog rafi 1 Geog rafi 2
Geog rafi 1

2017

Geog rafi 2

2017
Sig nifikans

Grønland Danmark 82,7 79,2 *

Nuuk Grønland 85,5 82,7  

Bebyggelse med politistation Grønland 82,7 82,7  
Bebyggelse uden politistation Grønland 76,1 82,7  

Geog rafi 1 Geog rafi 2
Geog rafi 1

2017

Geog rafi 2

2017
Sig nifikans

Nuuk Bebyggelse med politistation 85,5 82,7  

Nuuk Bebyggelse uden politistation 85,5 76,1  
Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation 82,7 76,1  


