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1. METODE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT KRIMINALITETSRAMTE BORGERE
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Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i samarbejde med analysebureauet Epinion, 
som på vegne af Rigspolitiet i perioden 11. juni – 8. juli 2019 har kontaktet 18.385 borgere 
på tværs af landets 12 politikredse. Grønland og Færøerne indgår ikke i undersøgelsen.

De kontaktede borgere er alle privatpersoner, der er oprettet som både offer og anmelder 
i POLSAS med en sag, som er afsluttet i 2018. For sædelighedsforbrydelser er sager 
afsluttet i 2017 også medtaget med henblik på at opnå et tilstrækkeligt antal respondenter. 
Respondenter, som har påbegyndt spørgeskemaet, men har vist sig ikke at være både 
anmelder og forurettet, eller som kun har besvaret en del af spørgeskemaet, er sorteret 
fra, så den endelige undersøgelse er baseret på fuldstændige besvarelser af 
spørgeskemaet.

Datagrundlag
Datagrundlaget består af 6.318 fuldstændige besvarelser fordelt på henholdsvis vold, grove 
sædelighedsforbrydelser, blufærdighedskrænkelser, tyveri, indbrud eller databedrageri. 
Tabel 1 viser fordelingen af respondenter inden for de respektive kriminalitetstyper:

Tabel 1: Kriminalitetstyper behandlet i undersøgelsen

Kriminalitetstyper Besvarelser

Indbrud 1.788

Vold 1.555

Databedrageri 1.166

Tyveri 1.110

Blufærdighedskrænkelser* 455

Grov sædelighed 244

Total 6.318

* Blufærdighedskrænkelser består retteligt af alle de sædelighedssager, der ikke hører under grov sædelighed, dvs.
at tilsnigelse og forførelse også indgår. Kriminalitetstypen er dog i denne sammenhæng navngivet
”blufærdighedskrænkelser”, da disse udgør 98 % af sagerne.

Hovedparten af spørgeskemaet består af spørgsmål med et antal fastlagte svarmuligheder 
(se bilag 2). I en stor del af disse bedes respondenten angive, hvor tilfreds eller enig 
vedkommende er i et udsagn på en skala fra 1 til 5 rangerende fra ”Meget tilfreds” eller 
”Meget enig” til ”Meget utilfreds” eller ”Meget uenig”. I rapporten er disse kategorier 
sammenlagt til tre svarkategorier (”Tilfreds”, ”Hverken tilfreds eller utilfreds” og 
”Utilfreds”).

”Ved ikke” og ”ønsker ikke at svare”
I formidlingen af resultaterne er respondenter, der har svaret ”ved ikke” eller ”ønsker ikke 
at svare” frafiltreret i behandlingen af de pågældende variable. Andelene som har svaret 
enten "ved ikke" eller "ønsker ikke at svare" ligger på tværs af variablene mellem 0 og 7 %. 
De eneste undtagelser er Q15, som ikke er anvendt i rapporten, og Q16, hvor det særligt 
høje antal ”ved ikke” er behandlet i en fodnote på side 17.
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Åbne svarkategorier i spørgeskemaet
Spørgeskemaet indeholder et antal spørgsmål, hvor respondenten kan angive og uddybe 
sin holdning i et fritekstsvar. Lidt mere end en tredjedel af respondenterne har udfyldt et 
eller flere af disse felter. Her er der foretaget kategorisering og målrettet søgning med 
henblik på at udfinde temaer og nuancere de øvrige fund.

Sammenkobling med POLSAS
Da respondenterne har været udfundet med udgangspunkt i en sag i POLSAS, har det 
været muligt at koble deres spørgeskemabesvarelser til visse variable fra deres sag i 
POLSAS. Dette har blandt andet været anvendt til at undersøge betydningen af 
sagsbehandlingstid, og om der er en sigtelse på sagen.

Vægtning af data
Der er anvendt vægte i databehandlingen med henblik på at sikre, at stikprøven er 
repræsentativ i forhold til køn, alder, politikreds og kriminalitetstype. Vægtene fungerer 
således, at hvis grupper af respondenter er over- eller underrepræsenteret i 
datamaterialet i forhold til køn, alder, politikreds, eller kriminalitetstype, bliver deres 
besvarelser tillagt større eller mindre værdi i de udregninger, der udgør den kvantitative 
del af undersøgelsen.

FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN ER, AT FÅ VIDEN OM:

1. METODE



ANDELEN AF TILFREDSE BORGERE FORDELT PÅ KREDSE OG SAGSOMRÅDE

1. METODE

Tabellen viser andelen af tilfredse kriminalitetsramte borgere i hver 
kreds, andelen af sager der omhandler personfarlige kriminalitetstyper, 
samt andelen af tilfredse inden for henholdsvis berigelsessager og 
personfarlige sager.

Politikreds Antal 
respondenter

Andel 
tilfredse

Andel 
personfarlige 
sager

Andel tilfredse i 
berigelsessager*

Andel tilfredse i 
personfarlige sager*

1. Nordjyllands Politi 535 66% 9% 66% 60%

2. Østjyllands Politi 691 61% 7% 62% 47%

3. Midt- og Vestjyllands Politi 582 72% 7% 73% 62%

4. Sydøstjyllands Politi 634 61% 8% 62% 56%

5. Syd- og Sønderjyllands Politi 284 61% 9% 62% 50%

6. Fyns Politi 604 59% 10% 59% 53%

7. Sydsjælland og Lolland-
Falsters Politi

426 54% 10% 54% 51%

8. Midt- og Vestsjællands Politi 497 61% 8% 62% 56%

9. Nordsjællands Politi 654 58% 6% 59% 52%

10. Københavns Vestegns Politi 363 56% 7% 56% 48%

11. Københavns Politi 1.014 57% 6% 58% 52%

12. Bornholms Politi 34 77% 44% 78% 76%

*Andelene er udregnet på baggrund af denne undersøgelses population, dvs. ofre for personfarlige sager (vold,
sædelighed og grov sædelighed) og berigelsessager (tyveri, indbrud, databedrageri).
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KVALITATIVE INTERVIEWS MED UDVALGTE RESPONDENTER

Efter spørgeskemaundersøgelsens gennemførelse er der foretaget 34 semistrukturerede 
kvalitative interviews med såvel tilfredse som utilfredse kriminalitetsramte borgere fra 
landets 12 politikredse fordelt på de seks forskellige kriminalitetstyper, der indgår i 
undersøgelsen. Der er foretaget fem interviews inden for hver kriminalitetstype. Dog er der 
foretaget ni interviews med ofre for grove sædelighedsforbrydelser, da der blandt disse ofre 
er særligt lav grad af tilfredshed. Med enkelte undtagelser er alle interviews inden for vold, 
blufærdighedskrænkelser og grove sædelighedsforbrydelser foretaget face-to-face, mens de 
øvrige interviews er foretaget per telefon.

1. METODE

Kriminalitetstyper Interviews

Indbrud 5

Vold 5

Databedrageri 5

Tyveri 5

Blufærdighedskrænkelser 5

Grov sædelighed 9

Total 34

De kvalitative interviews har haft til hensigt at undersøge og uddybe kvantitative fund samt 
at afdække nye tematikker i mødet mellem borger og politi. Interviewene har haft 
udgangspunkt i alle de kontaktflader, de kriminalitetsramte borgere har haft med politiet fra 
anmeldelse til sagens afslutning. Fokus i interviewene har været på oplevelsen af mødet 
med politiet i forbindelse med sagen, og hvordan dette har stået mål med borgerens behov 
og ønsker i sagens forskellige faser.
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ETISKE OVERVEJELSER

Særligt i grove personfarlige sager kan det forekomme intimiderende, at politiet efter endt 
sagsbehandling kontakter en kriminalitetsramt borger med henblik på at udspørge dem om 
deres oplevelse af mødet med politiet. Ikke desto mindre har responsen fra de kontaktede 
borgere været særdeles positiv – og især fra de borgere, der har været udsat for grov 
personfarlig kriminalitet.

Erfaringen har været, at især disse borgere på forhånd har talt meget med venner og 
bekendte om deres sag, og derfor gerne vil indgå i en drøftelse om oplevelsen med politiet. 
Endvidere har indstillingen fra de kontaktede borgere generelt været, at de er positive over 
for, at politiet på denne måde viser interesse for borgernes oplevelse.



2. SPØRGESKEMA

SPØRGESKEMA TIL TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN
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Nedenstående er en gengivelse af det spørgeskema som de kriminalitetsramte borgere har 
fået tilsendt via e-Boks.

Spørgeskema til tilfredshedsundersøgelsen 
Velkommen til undersøgelsen, som Epinion gennemfører på vegne af Rigspolitiet. Undersøgelsen tager 8-10 
minutter at besvare. Dine svar er af stor værdi for politiets løbende udvikling af deres service over for 
borgerne. Vi håber derfor, at du vil gennemføre hele undersøgelsen.

Din deltagelse er helt frivillig, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter dine 
personhenførbare oplysninger, hvis de ikke allerede er anonymiserede.

Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, kan du læse på Rigspolitiets hjemmeside 
www.politi.dk/personoplysninger. Her kan du til enhver tid henvende dig for at få slettet, begrænset eller 
berigtiget de oplysninger, du har afgivet i undersøgelsen. Du kan også kontakte Rigspolitiets 
databeskyttelsesrådgiver på pol-databeskyttelse@politi.dk.

Variabelna 
vn

Spørgsmål (udkast) (evt. identiske 
spørgsmål i tryghedsundersøgelsen 
er angivet i parentes)

Svarmuligheder Filter

Q1 Du er blevet udtrukket til at være med 
i denne undersøgelse, fordi du er 
blevet udsat for [x forbrydelse] og har 
anmeldt det til politiet i [måned år] 
Informationerne kommer fra 
Rigspolitiets database, og er kun delt 
med Epinion i forbindelse med denne 
undersøgelse. 
Er det korrekt, at du har været udsat 
for [x forbrydelse]? 

1 Ja, jeg blev udsat for 
forbrydelsen og anmeldte 
den selv
2 Ja, jeg blev udsat for 
forbrydelsen, men 
anmeldte den ikke selv
3 Nej, jeg blev ikke udsat 
for forbrydelsen, men jeg 
anmeldte den på vegne af 
en anden person
4 Nej, jeg blev ikke udsat 
for forbrydelsen og har 
heller ikke anmeldt den
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 

 

 

 

 
 

Hvis der svares 1 Ja, jeg blev udsat 
for forbrydelsen og anmeldte den 
selv gå til INTRO 2 blok A. 
Hvis der svares 2 Ja, jeg blev udsat 
for forbrydelsen, men anmeldte 
den ikke selv gå til spørgsmål 2. 
Hvis der svares 3 Nej, jeg blev 
ikke udsat for forbrydelsen, men 
anmeldte den på vegne af en anden 
person gå til spørgsmål 3. 
Hvis der svares 4 Nej jeg blev ikke 
udsat for denne forbrydelse og har 
heller ikke anmeldt den, 8 Ved 
ikke eller 9 Ønsker ikke at svare 
afslut spørgeskema.

Q2 Hvorfor anmeldte du ikke forbrydelsen 
selv?

Notér venligst [Åbent svar] Afslut skema

Q3 Hvorfor anmeldte du forbrydelsen på 
vegne af en anden person?

Notér venligst [Åbent svar] Afslut skema

http://www.politi.dk/personoplysninger
mailto:pol-databeskyttelse@politi.dk
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Du bedes i de følgende spørgsmål tænke tilbage på netop denne forbrydelse, og din kontakt med politiet 
omkring sagen. Vi er opmærksom på, at det kan være ubehageligt for dig at blive mindet om forbrydelsen, du 
blev udsat for, men dine besvarelser har stor værdi for politiets videre udvikling. 
Hvis du har været udsat for andre forbrydelser end denne, vil vi bede dig om at se bort fra den/disse i din 
besvarelse. 
Vi vil bede dig besvare spørgsmålene så godt som muligt.

Q4 Hvor tilfreds eller utilfreds var du samlet set 
med politiets håndtering af sagen? (ligner 
SK1_2) 

1 Meget tilfreds
2 Tilfreds
3 Hverken tilfreds eller 
utilfreds
4 Utilfreds
5 Meget utilfreds
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
 
 

Q5 Hvad var din relation til gerningspersonen, 
da forbrydelsen skete?

1 Kæreste, ægtefælle 
eller samlever
2 Tidligere kæreste, 
ægtefælle eller samlever
3 Andet familiemedlem
4 Ven eller bekendt
5 Kollega
6 Kendte ikke 
vedkommende
7 Anden relation, notér 
venligst: [åbent svar]
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Spørg kun ofre for vold 
og 
sædelighedsforbrydelser 
(markeres i 
populationsoversigt)

Q6 Hvordan anmeldte du forbrydelsen? 1 Opkald til 112
2 Opkald til 114
3 Fremmøde på en 
politistation
4 Henvendelse på gaden 
eller andet offentligt sted
5 Internettet 
(hjemmeside eller mail)
6 Anden måde, notér 
venligst
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

8 Ved ikke eller 9 
Ønsker ikke at svare 
afslut skema.
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Q7 Hvor enig eller uenig er du i følgende 
udsagn om selve anmeldelsen? 
Det var let at komme i kontakt med politiet 
(ligner SK1_3)

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
 
 

Q8 Jeg oplevede, at politiet tog min anmeldelse 
seriøst.

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
 
 

Q9 Gav politiet dig information om sagens 
videre forløb, da du anmeldte forbrydelsen?

1 Ja
2 Nej
3 Husker ikke
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 

Q9_Comment Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kan 
du gøre det i feltet herunder:

[Åbent svar]

Q10 Gav politiet dig information om muligheden 
for at få en bistandsadvokat, da du anmeldte 
forbrydelsen?

1 Ja
2 Nej
3 Husker ikke
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 

Spørg kun ofre for vold 
og 
sædelighedsforbrydelser 
(markeres i 
populationsoversigt)

Q11 Hvad kunne have gjort din oplevelse 
omkring selve anmeldelsen af forbrydelsen 
bedre?

1 Notér venligst: [åbent 
spørgsmål]
2 Politiet kunne ikke 
have gjort mere for at 
gøre min oplevelse 
omkring selve 
anmeldelsen bedre
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Nu kommer der nogle spørgsmål om din 
vurdering af det arbejde, politiet foretog sig i 
forbindelse med forbrydelsen, dvs. efter 
anmeldelsen.

Q12 Gav politiet dig inden for de første dage efter 
anmeldelsen information om, hvor i politiet 
du kunne få hjælp eller yderligere 
informationer?

1 Ja
2 Nej
3 Husker ikke
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 

Stilles kun til ofre for 
grov vold og grove 
sædeligheds-forbrydelser

Q13 Gav politiet dig inden for de første dage efter 
anmeldelsen information om andre relevante 
steder, hvor du kunne få hjælp – fx en 
psykolog eller offerrådgivning?

1 Ja
2 Nej
3 Husker ikke
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 

Stilles kun til ofre for 
grov vold og grove 
sædeligheds-forbrydelser

Q14 Gav politiet dig information i løbet af sagen 
(fx opdateringer om din sags forløb)?

1 Ja
2 Nej
3 Husker ikke
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
  
 
 
 

Q14_Comment Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kan du 
gøre det herunder:

[Åbent svar]

Q15 Hvor tilfreds eller utilfreds var du med… 
… den tid, der gik fra anmeldelsen og frem 
til politiet gjorde noget i sagen?

1 Meget tilfreds
2 Tilfreds
3 Hverken tilfreds eller 
utilfreds
4 Utilfreds
5 Meget utilfreds
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

  
 
 
 

Q16 … det arbejde, politiet foretog sig i 
forbindelse med sagen? (ligner SK1_4)

1 Meget tilfreds
2 Tilfreds
3 Hverken tilfreds eller 
utilfreds
4 Utilfreds
5 Meget utilfreds
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

  
 
 
 

Q17 … kvaliteten af den information, du fik af 
politiet om sagens forventede forløb og 
tidshorisont?

1 Meget tilfreds
2 Tilfreds
3 Hverken tilfreds eller 
utilfreds
4 Utilfreds
5 Meget utilfreds
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
 
 

Hvis sp. 14 = 1 Ja
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Q18 … hvor ofte du fik information af politiet i 
løbet af sagen (fx opdateringer om din sags 
forløb)?

1 Meget tilfreds
2 Tilfreds
3 Hverken tilfreds eller 
utilfreds
4 Utilfreds
5 Meget utilfreds
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
 
 

Hvis sp. 14 = 1 Ja

Q19 Vidste du, hvem hos politiet du skulle 
kontakte, hvis du havde spørgsmål til sagen, 
mens den stod på?

1 Ja
2 Nej
3 Husker ikke
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
  
 
 
 

Stilles kun til ofre for 
grov vold og grov 
sædelighed

Q20 Forsøgte du at kontakte politiet i forbindelse 
med sagen, mens den stod på?

1 Ja
2 Nej
3 Husker ikke
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
  
 
  
 

Stilles til alle undtagen 
ofre for grov vold og 
grov sædelighed

Q21 Hvor enig eller uenig er du i følgende 
udsagn? 
Det var let at komme i kontakt med den 
relevante person, da jeg kontaktede politiet

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
  
 

Stilles hvis ja til 
ovenstående

Q22 Hvad kunne politiet have gjort for at gøre 
dig mere tilfreds med forløbet efter 
anmeldelsen? 
Uanset om du er tilfreds eller utilfreds med 
forløbet efter anmeldelsen, bedes du angive, 
hvad politiet kunne have gjort for at gøre 
dig mere tilfreds med forløbet.

1 

 

Notér venligst: [åbent 
spørgsmål]
2 Politiet kunne ikke 
have gjort mere for at 
gøre mig tilfreds

Q23 Hvor enig eller uenig er du i følgende 
udsagn? 
Hvis en ven kom ud for samme forbrydelse, 
ville jeg opfordre vedkommende til at 
anmelde den til politiet.

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare
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Nu kommer der nogle mere generelle spørgsmål 
om din opfattelse af politiet.

Q24 Er du enig i følgende udsagn?  
Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg 
har brug for det (F5).

1 Ja
2 Nej
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 

Q25 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  
Politiet gør generelt deres arbejde godt

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
  
 

Q26 Politiet forsøger at opfylde borgernes behov 1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
 
 

Q27 Politiet behandler alle lige 1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
 
 

Q28 Politiet er en serviceorienteret myndighed (dvs. at 
politiet bestræber sig på at imødekomme borgernes 
behov og ønsker) (ligner L4)

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

 
 
 
 

Q29 Politiet tager én alvorligt og behandler én 
respektfuldt, når man er i kontakt med dem (ligner 
I4)

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller 
uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare
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Q30 Politiet rykker hurtigt ud, når der er akut 
behov, fx i forbindelse med kriminalitet eller 
ulykker (ligner I1)

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 
 
 

Q31 Politiet bekæmper effektivt voldskriminalitet 
(ligner I2)

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 
 
 

Q32 Politiet bekæmper effektivt 
seksualforbrydelser

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 
 
 

Q33 Politiet bekæmper effektivt indbrud (ligner I3) 1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 
 
 

Q34 Politiet bekæmper effektivt tyveri 1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 
 
 

Q35 Politiet bekæmper effektivt it-relateret 
kriminalitet

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare
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Q36 Politiet har mange arbejdsområder udover 
kriminalitet (fx færdsel, tryghed og 
forebyggelse), og disse områder er mindst 
lige så vigtige

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 
 
 

Q37 Man skal altid adlyde politiets ordrer og 
henstillinger, selv hvis man er uenig

1 Meget enig
2 Enig
3 Hverken enig eller uenig
4 Uenig
5 Meget uenig
8 Ved ikke
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 
 
 

Til sidst vil vi gerne stille nogle spørgsmål 
om dig.

Q38 Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 
(A3)

1 Folkeskole/grundskole
2 Gymnasial uddannelse
3 Erhvervsuddannelse
4 Kort videregående uddannelse (2-2½ år)
5 Mellemlang videregående uddannelse (3-4½ år)
6 Lang videregående uddannelse eller 
forskeruddannelse (5-8 år)
7 Anden uddannelse
8 Ingen uddannelse
88 Ved ikke
99 Ønsker ikke at svare

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Q39 Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse? 
(A2)

1 Lønmodtager i arbejde
2 Selvstændig erhvervsdrivende
3 Medarbejdende ægtefælle
4 Værnepligtig
5 Arbejdsløs
6 Hjemmegående uden erhvervsarbejde
7 Pensionist (pga. alder)
8 Førtidspensionist
9 Efterløns- eller fleksydelsesmodtager
10 Langtidssyg
11 Skoleelev, studerende, kursist
12 Andet uden for arbejdsmarkedet
88 Ved ikke
99 Ønsker ikke at svare
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Side 13

Q40 Hvad er din husstands samlede årsindkomst brutto, dvs. før 
skat?

1 Under 100.000 kr.
2 100.000-199.999 kr.
3 200.000-299.999 kr.
4 300.000-399.999 kr.
5 400.000-499.999 kr.
6 500.000-599.999 kr.
7 600.000-699.999 kr.
8 700.000-799.999 kr.
9 800.000-899.999 kr.
10 900.000-999.999 kr.
11 1.000.000 kr. og derover
88 Ved ikke
99 Ønsker ikke at svare

 
  
   
   
   
  
  
   
  

  
 
 
 

Q41 Hvor er du født? 1 Vælg land [drop down 
menu]
9 Ønsker ikke at svare

 

 
Q42 Hvor er dine forældre født?  

Vælg ét land, hvis dine forældre er født i samme land. Vælg 
to lande, hvis dine forældre er født i forskellige lande. 

1 Land 1 [drop down menu]
2 Land 2 [drop down menu]
9 Ønsker ikke at svare

 
 
 

qKontakt Må vi eventuelt kontakte dig igen med henblik på  
uddybende spørgsmål om din erfaring med politiet?

1 Ja
2 Ønsker ikke at blive 
kontaktet med opfølgende 
spørgsmål

 
 

qKontakt_In 
fo

Notér venligst dine kontaktoplysninger, så vi har mulighed 
for at kontakte dig med eventuelle opfølgende spørgsmål. 

Dine personoplysninger vil kun blive anvendt i forbindelse 
med denne undersøgelse og slettes, når undersøgelsen 
afsluttes, eller senest ved udgangen af 2020.

1 Navn: Hvis ja til 
2 E-mail: spg. ovenfor
3 Telefonnummer:
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3. GERNINGSKODER

Side 14

ANVENDTE GERNINGSKODER TIL DE ENKELTE KRIMINALITETSTYPER

Databedrageri
76151 – Databedrageri

Indbrud
75211 - Indbrud i villa og lignende
75212 - Indbrud i lejlighed
75213 - Indbrud i værelse
75214 - Indbrud i skib/båd (fast bemandede)
75216 - Indbrud i skib/båd (lystbåde)
75217 - Indbrud i landejendom
75311 - Indbrud i fritidshus
75312 - Indbrud i garage/udhus
75313 - Indbrud i kælder-/lofts-/pulterrum
75314 - Indbrud i campingvogn
75315 - Indbrud i kolonihavehus

Grov sædelighed
72301 - Voldtægt ved anvendelse af vold eller trussel om vold
72302 - Voldtægt ved ulovlig tvang
72303 - Voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
72331 - Andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold
72332 - Andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang

Blufærdighed (øvrig sædelighed)
72317 - Tilsnigelse til samleje
72322 - Samleje ved forførelse
72338 - Andet seksuelt forhold v/tilsnigelse
72341 - Andet seksuelt forhold v/forførelse
72371 - Blufærdighedskrænkelse v/ beføling
72372 - Blufærdighedskrænkelse v/ blotteri
72373 - Blufærdighedskrænkelse v/ beluring
72374 - Blufærdighedskrænkelse v/ verbal uanstændighed o.l.
72375 - Blufærdighedskrænkelse v/ anden uanstændighed
Vold
70307 - Vold mod nogen i offentlig tjeneste mv.
70308 - Trussel om vold mod nogen i offentlig tjeneste mv.
70312 - Trusler om vold mv. mod offentlig myndighed
70323 - (U) Vold og lignende mod vidner og deres nærmeste
70326 - Vold mod vidner og deres nærmeste
73241 - Vold
73251 - Kvalificeret vold
73252 - Vold med skade på legeme eller helbred
73253 - Vold ved kvindelig omskæring
73261 - Kvalificeret vold med grov skade

Tyveri
75411 - Tyveri af registreret køretøj
75421 - Tyveri af knallert
75431 - Tyveri af cykel
75432 - Tyveri af barnevogn/klapvogn
75441 - Tyveri af uregistreret køretøj
75442 - Tyveri af skib/båd/fly
75511 - Tyveri fra personbil
75512 - Tyveri fra lastbil/varebil
75513 - Tyveri fra motorcykel/scooter
75514 - Tyveri fra knallert
75515 - Tyveri fra cykel

Tyveri
75516 - Tyveri fra både
75519 - Tyveri fra andet køretøj
75531 - Tyveri fra automat i møntvaskeri etc.
75532 - Tyveri fra benzinautomat
75534 - Tyveri fra vareautomat
75535 - Tyveri fra telefonautomat
75536 - Tyveri fra parkometerautomat
75537 - Tyveri fra spilleautomat
75551 - Tyveri fra cafeteria/restauration
75552 - Tyveri fra hotel/motel
75553 - Tyveri fra kasseapparat
75567 - Tyveri fra udstilling
75568 - Tyveri fra møntvaskeri
75569 - Tyveri fra andre butikker
75574 - Tyveri, tricktyveri på gadeplan
75580 - (U) Tyveri, tricktyveri i beboelse
75581 - Tyveri fra campingplads
75582 - Tyveri fra garderobe
75583 - Tyveri fra skole/fritidshjem og lignende
75584 - Tyveri fra lejlighed/værelse/etageejendom
75585 - Tyveri fra villa/landejendom
75586 - Tyveri fra kælder og lignende
75587 - Tyveri fra svømmehal/idrætsanlæg/omklædningsrum
75588 - Tyveri fra udhængsskab
75589 - Tyveri fra hospitaler/plejehjem
75590 - Tyveri fra fritidshus
75591 - Tyveri fra institution
75592 - Tyveri fra kontor
75593 - Tyveri fra kaserne
75594 - Tyveri fra byggeplads
75595 - Tyveri fra døgnboks
75596 - Tyveri fra kaserne (våben/ammunition)
75597 - Tyveri fra pengeautomat
75598 - Tyveri fra garage/udhus
75599 - Tyveri fra andre steder
75601 - Tyveri af afgrøder (korn og lignende)
75602 - Tyveri af benzin/olie
75603 - Tyveri af el/gas
75604 - Tyveri af forsendelse
75605 - Tyveri af husdyr
75606 - Tyveri af nummerplader
75607 - Tyveri fra lomme/taske/bagage
75608 - Tyveri af taske/bagage
75609 - Tyveri i tog/skib/fly/bus
75611 - Tyveri i lufthavne
75612 - Tyveri i forbindelse med prostitution
75613 - Tyveri på banegårde
75615 - Tyveri i plads
75616 - Tyveri i forbindelse med vold
75619 - Tyveri i øvrigt
75621 - Tyveri af våben
75622 - Tyveri af fiskeredskaber/garn og lignende
75623 - Tyveri af metaller (skrot/afklip/afbrænding)
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