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TRYGHED - EN DEFINITION 

1. Indledning 

Politiets Tryghedsundersøgelse måler borgernes oplevelse af tryghed i forhold til kri-

minalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag samt borgernes tillid til politiet. 

Politiets Tryghedsundersøgelse blev udviklet i 2012 og er gennemført én gang årligt i 

perioden 2013-2018. 

 

Før Politiets Tryghedsundersøgelse blev udviklet, anvendte dansk politi alene anmel-

delser af kriminalitet som indikator for borgernes tryghed. Da antallet af anmeldelser 

ikke nødvendigvis er en god indikator for borgernes tryghed, blev Politiets Trygheds-

undersøgelse udviklet for herved at få et mere nuanceret og præcist billede af borger-

nes oplevelse af tryghed i Danmark. 

 

Politiets Tryghedsundersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget 

af Danmarks Statistik. Undersøgelsen er repræsentativ for Danmark, de 12 politikredse 

i Danmark, de fem største byer samt de særligt udsatte boligområder.  

 

Denne rapport er en gennemgang af de metoder, som er anvendt i forbindelse med 

udformningen af Politiets Tryghedsundersøgelse.  
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2. Tryghed – en definition 

Tryghed er et fænomen, der måske er mest iøjnefaldende, når der er tale om utryghed. 

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 forbundet med 

angst, nervøsitet og stress. 

 

Tryghed er en følelse hos det enkelte individ, og er betinget af tidligere oplevelser. 

Tryghed er en sammensat og dynamisk størrelse, der er forbundet med mange aspek-

ter af livet, og som varierer over tid og sted. Man kan for eksempel tale om tryghed i 

forhold 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 har fokus på trygheden i forhold til kriminalitet og utryg-

hedsskabende adfærd. På engelsk anvendes begrebet fear of crime – frygten for kri-

minalitet. 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 geografisk borgerne er utrygge. Det er afgørende for, at politiet kan 

bruge Tryghedsundersøgelsen til at målrette sine kriminalitetsbekæmpende og tryg-

hedsskabende 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, herunder 

hvordan spørgeskemaet er udformet, hvordan data er indsamlet, samt hvordan det sik-

res, at Politiets Tryghedsundersøgelse er repræsentativ for hele Danmark, de 12 poli-

tikredse i Danmark, de fem største byer og de særligt udsatte boligområder. 

 

3.1 Spørgeskemadata 

3.1.1 Spørgeskemaets udformning 

Politiets Tryghedsundersøgelses spørgeskema blev udformet i 2012 med inspiration 

fra andre tryghedsundersøgelser, blandt andet Københavns Kommunes tryghedsun-

dersøgelse2, evalueringer af politireformen i årene efter 20073, Justitsministeriets offer-

undersøgelser4 og TrygFondens Tryghedsmåling fra 20115. Spørgeskemaet findes i 

bilag B. 

 

Temaet for spørgeskemaundersøgelsen er tryghed i relation til kriminalitet (se følge-

brev i bilag A). Spørgeskemaet er opbygget således, at respondenterne indledningsvist 

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 bor-

gerne om, at nabolag dækker over det område, der umiddelbart omgiver deres bopæl. 

 

Dernæst er respondenterne blevet spurgt, om en række kriminalitetstyper og utryg-

hedsskabende adfærd forekommer i deres nabolag. De respondenter, der har svaret 

ja til dette, er efterfølgende blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad forekomsten gør 

dem utrygge (se blok C i spørgeskemaet, bilag B). Dermed måles utrygheden ved de 

enkelte kriminalitetstyper og utryghedsskabende adfærd kun blandt de respondenter, 

der har angivet, at den givne kriminalitetstype eller utryghedsskabende adfærd fore-

kommer i deres nabolag. På den måde undgås det, at respondenterne bliver stillet hy-

potetiske 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 deres egne erfaringer og 

                                                      
2 Københavns Kommunes spørgeskema kan findes her: http://www.tryghedsundersogelsen.kk.dk/ 
3 Balvig, Flemming og Lars Holmberg (2008): Politireform år ét – Befolkningens syn på politiet i december 

2007, Københavns Universitet/Rigspolitiet. Balvig, Flemming, Lars Holmberg og Maria Pi Højlund Nielsen 

(2009): Politireformen år to – Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 

2008, Københavns Universitet/Rigspolitiet. 
4 Balvig, Flemming og Britta Kyvsgaard (2011): Offerundersøgelserne 2005-2010, Københavns Universitet, 

Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet. 
5 Hede, Anders, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen (2011): ”Tryghedsmåling 2011 – Danskernes 

tryghed i krisens år 3”, TrygFonden. 
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ikke forestillinger. Samtidig giver det politifaglig mening at undersøge borgernes tryg-

hed i forhold til den kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd, der forekommer, idet 

det alene er kriminalitet og utryghedsskabende adfærd, som politiet kan sætte ind over-

for. 

 

Respondenterne er desuden blevet spurgt, om de har været udsat for forskellige typer 

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 

Indsamlingen af data er foretaget af Danmarks Statistik. Der er anvendt en stratificeret 

stikprøve, der er repræsentativ for de geografiske områder, som undersøgelsen omfat-

ter:  

 Hele Danmark 

 De 12 politikredse i Danmark 

 De fem største byer: København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg  

 De særligt udsatte boligområder (SUB-områder), der var på politiets liste over sær-

ligt udsatte boligområder i de respektive år (se oversigten over de særligt udsatte 

boligområder 2013-2018 i bilag C) 

I 2018 var det i slutningen af dataindsamlingsperioden nødvendigt at trække en ekstra 

stikprøve i nogle af de geografiske områder i undersøgelsen. Denne beslutning blev 

truffet for at øge antallet af besvarelser i de respektive områder. 

 

Indsamlingsperioder, stikprøver, svar og svarprocenter for de seks år, som Politiets 

Tryghedsundersøgelse er blevet gennemført, fremgår af tabel 3.1. Ifølge Peter Linde, 

forhenværende kontorchef i DST Survey hos Danmarks Statistik, er en svarprocent for 

nærværende undersøgelse ganske høj set i lyset af sammensætningen af stikprøven.6 

 

 

                                                      
6 En simpel tilfældig repræsentativ stikprøve af hele befolkningen har typisk en svarprocent på højst 60-65. 

Bortfaldet er højest blandt indvandrere, unge og arbejdsløse. Stikprøven i indeværende spørgeskemaunder-

søgelse er designet til at være repræsentativ i forhold til de geografiske områder, der indgår i undersøgelsen, 

herunder de særligt udsatte boligområder, der er mest belastet af kriminalitet og normbrydende adfærd i 

Danmark. Derfor kan det forventes, at der er et større bortfald end i lignende undersøgelser, da der netop 

udtrækkes en større andel respondenter, som ofte er svære at få til at deltage i spørgeskemaundersøgelser. 
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TABEL 3.1 Indsamlingsperioder, stikprøver, svar og svarprocenter 
 

 

 

 
 

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

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. Danmarks Statistik har lavet et paneldesign for stikprøven med det 

formål at reducere den statistiske usikkerhed i undersøgelsens resultater. Derudover 

sikrer paneldesignet, at svarbyrden så vidt muligt spredes over borgerne i hvert af de 

geografiske områder. Paneldesignet er baseret på SAMU-modellen, som roterer per-

sonerne i stikprøven, således at en andel af den udtrukne stikprøve også indgik i stik-

prøven året før. Hvor ofte en respondent indgår i stikprøven afhænger blandt andet af 

udvalgssandsynligheden, som bestemmes af forholdet mellem stikprøvestørrelsen og 

populationsstørrelsen i hvert område. Et eksempel herpå er et område, hvor en stik-

prøve på 400 skal udtrækkes fra en population på 600, hvorfor udvalgssandsynlighe-

den er 66,67 procent. Dermed vil respondenter i dette område kunne indgå i stikprøven 

flere år i træk. I 2018 medførte paneldesignet, at 30,6 procent af de gennemførte be-

svarelser på landsplan var foretaget af respondenter, som også besvarede spørgeske-

maet i 2017.  

 

For at sikre et højt antal svar er respondenterne først blevet kontaktet via brev i E-Boks, 

som indeholder et link til et online spørgeskema på dansk eller engelsk (se følgebrev i 

bilag A). De personer, som ikke har besvaret spørgeskemaet online, er blevet kontaktet 

telefonisk. Respondenterne har som udgangspunkt kunne gennemføre telefoninter-

viewene på dansk eller engelsk. For at opnå et højere antal svar blev der til sidst i 

dataindsamlingsforløbet også foretaget en mindre andel telefoninterviews, som blev 

simultantolket på følgende sprog: tyrkisk, arabisk, serbokroatisk, somali og urdu. Der-

udover har Danmarks Statistik i en række særligt udsatte boligområder interviewet bor-

gere ved personligt fremmøde på borgernes bopæle for derved at højne svarprocenten. 

I alt er der indsamlet 11.687 svar i 2018, som fordeler sig med 7.818 svar (66,9 procent) 

indsamlet ved webinterview, 3.603 svar (30,8 procent) indsamlet ved telefoninterview 

og 266 svar (2,3 procent) indsamlet ved personligt besøg. 

 

3.1.3 Vægtning af data 

Den udtagne stikprøve i spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ for befolknin-

gen, men det er ikke alle personer i stikprøven, der vælger at deltage. I dette års un-

dersøgelse er der udtrukket 23.966 personer, hvoraf 11.687 personer har svaret, jf. 

tabel 3.1. Derfor kan der forekomme skævheder i det indkomne data, hvor nogle be-

folkningsgrupper vil være enten over- eller underrepræsenterede. Se bortfaldet i tabel 

3.2. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indsamlingsperiode
13. nov. 2012 - 

10. feb. 2013

27. jun. 2014 - 

30. sep. 2014

25. jun. 2015 - 

28. sep. 2015

15. jun. 2016 - 

25. sep. 2016

14. jun. 2017 - 

14. okt. 2017

20. jun. 2018 - 

4. okt. 2018

Stikprøve 20.930 21.612 19.335 20.041 21.675 23.966

Svar 12.238 12.279 11.047 11.230 11.474 11.687

Svarprocent 58,5 56,8 57,1 56,0 52,9 48,8
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TABEL 3.2 Oversigt over bortfald, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

For at tage højde for bortfaldet og det faktum at de geografiske områder har forskellige 

beboersammensætninger på en række økonomiske, sociale og demografiske para-

metre, har Danmarks Statistik foretaget en vægtning af datamaterialet, hvorved repræ-

sentativiteten i stikprøven genskabes. Vægtningen er sket på baggrund af følgende 

parametre: køn, alder, herkomst (dansk/indvandrer/efterkommer), familietype og socio-

økonomisk status.  
 

Tabel 3.3 illustrerer et eksempel på forskellen mellem det uvægtede data og det væg-

tede data for spørgsmålet vedrørende tillid til politiet i 2018. I hele stikprøven (det 

uvægtede data) svarer 9.483 respondenter ”ja” til, at de har tillid til politiet. Det svarer 

til 81,1 procent af de 11.687 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 danske befolkning. På baggrund heraf kan det på landsplan kon-

kluderes, at godt fire millioner af de cirka 4,8 millioner borgere på 15 år eller derover 

har tillid til politiet. Det svarer til 83,5 procent af befolkningen. 

 
I dette tilfælde er forskellen på det uvægtede data (81,1 procent) og det vægtede data 

(83,5 procent), at over to procentpoint flere 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. 

 

I alt

Alder

15-49 år

50+ år

Familiens sammensætning

Enlige både med og uden børn

Par både med og uden børn

Køn

Mand

Kvinde

Socioøkonomisk status

Beskæftiget

Ikke beskæftiget

Herkomst

Dansk

Indv./Efterkom.

86,5%

13,5%

4.881

6.806 3.066.025

50,3%

49,7%

1.771.313 41,8% 36,6%

58,2% 63,4%

100,0%

53,1%

46,9%

49,5%

50,5%

42,0%

4.184.228

653.110

47,3%

52,7%

58,0%

68,3%

31,7%

4.837.338

2.566.966

2.270.372

2.392.277

2.445.061

6.775

7.987

3.700

2.434.605

2.402.733

Antal Andel

Svar Population Svar PopulationStikprøveStikprøve

4.912

11.687

6.260

5.427

5.525

6.162

100,0%

42,6%

23.966

14.225

9.741

11.041

12.925

11.664

12.302

9.005

14.961

13.761

10.205

48,7%

51,3%

37,6%

62,4%

57,4%

100,0%

59,4%

40,6%

46,1%

53,9%

53,6%

46,4%
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TABEL 3.3 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”.  
Bemærk, at antallet af besvarelser i det vægtede data er afrundet til hele tal. Derfor kan der forekomme afvigelser mellem det samlede antal 

besvarelser angivet i tabellen og summen af antallet af besvarelser i de enkelte svarkategorier. 

3.2 Test for statistisk signifikans 

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 sikker ændring, eller om den skyldes tilfældige udsving i datamaterialet. I Po-

litiets Tryghedsundersøgelse testes, hvorvidt der er statistisk sikker forskel på resulta-

terne mellem to år og mellem geografiske områder. Hertil anvendes to forskellige tests: 

𝜒2-test og F-test. 

 

3.2.1 𝝌𝟐-test ved binære variable 

Der benyttes en 𝜒2-test til at undersøge, om der er statistisk signifikante forskelle mel-

lem binære variable. En binær variabel er en variabel med to mulige udfald. Et eksem-

pel herpå er spørgsmålet om borgernes tillid til politiet (spørgsmål F5, bilag B), hvor 

der i forbindelse med 𝜒2-testen foretages en omkodning af udfaldsmulighederne ”ja” 

og ”nej” til værdier på henholdsvis 1 og 0.7  

 

Specifikt benyttes en Rao-Scott 𝜒2-test8, 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 niveau 

som i 2017. 

 

Nulhypotesen, 𝐻0, 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 sammen-

lignes. I eksemplet med borgernes tillid til politiet, betyder det, at der er 95% sandsyn-

lighed for, at andelen af borgere, der har tillid til politiet i 2018, er forskellig fra den 

tilsvarende andel i 2017.  

 

Hvis testen er signifikant ved et 10%-signifikansniveau, afvises nulhypotesen ligeledes, 

dvs. at der er 90% sandsynlighed for, at andelene er forskellige mellem de to år, der 

                                                      
7 Besvarelserne ”ved ikke” og ”ønsker ikke at svare” indgår ikke i testen. 
8 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

Ja

Nej

Ved ikke/ikke besvaret

I alt

Stikprøve (uvægtet data) Befolkningen (vægtet data)

Antal Procent Antal Procent

83,5%

15,1%

1,4%

100,0%

9.483

2.011

193

11.687

81,1%

17,2%

1,7%

100,0%

4.037.485

730.384

69.470

4.837.338
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sammenlignes. I dette tilfælde siges der at være en tendens til, at resultaterne er for-

skellige. 

 

En tilsvarende metode anvendes til test af, om der er forskel på andelene mellem geo-

grafiske områder inden for et givent år. 

 

3.2.2 F-test ved ordinale variable 

Der benyttes en F-test til at undersøge, om der er statistisk signifikante forskelle mellem 

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 spørgsmålet om bor-

gernes 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. Eksempelvis 

testes det, om borgernes gennemsnitlige tryghed i 2018 er på niveau med borgernes 

gennemsnitlige tryghed i 2017.  

 

Nulhypotesen, 𝐻0, er, at de to middelværdier er på samme niveau9. Hvis testen er sig-

nifikant ved et 5%-signifikansniveau afvises nulhypotesen, dvs. at der er 95% sandsyn-

lighed for, at middelværdierne er forskellige i de to år, der sammenlignes. I eksemplet 

med borgernes grundlæggende tryghed, betyder det, at der er 95% sandsynlighed for, 

at den gennemsnitlige tryghed i 2018 er forskellig fra den gennemsnitlige tryghed i 

2017.  

 

Hvis testen er signifikant ved et 10%-signifikansniveau, afvises nulhypotesen ligeledes, 

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 for-

skellige. 

 

En tilsvarende metode anvendes til test af, om der er forskel på middelværdierne mel-

lem geografiske områder inden for et givent år.  

                                                      
9 For yderligere information se ”Testing Effects”-afsnittet, s. 6570 i SAS 9.2 User’s Guide, Second Edition. 
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5. Bilag A: Følgebrev i forbin-
delse med spørgeskemaun-
dersøgelse, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Danmarks Statistik har brug for dit svar 
 
 
Kære «Navn» 
 
Det er en vigtig opgave at forebygge kriminalitet og dermed medvirke til at skabe tryghed i samfundet. 

Danmarks Statistik gennemfører nu en undersøgelse for at finde ud af hvordan borgerne oplever deres 

lokalområde, og hvad man kan gøre for at øge trygheden i dit nabolag. 

 

Du er udvalgt til at repræsentere dit nabolag, og dine holdninger er værdifulde for undersøgelsens kvalitet. 

Det er vigtigt, at du deltager, da det vil give et billede af hele befolkningens oplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelsen gennemføres af Danmarks Statistik på vegne af Rigspolitiet. Danmarks Statistik står inde 

for, at dine svar behandles fortroligt og resultaterne offentliggøres på en sådan måde, at ingen enkeltper-

soner kan genkendes.  

 
Med venlig hilsen 

 
Martine Friisenbach 

Kontorchef 
Danmarks Statistik 

 

Fortrolighed 

Danmarks Statistik står inde for, at dit svar er fortroligt. Resultatet bruges sådan, at ingen kan se den enkeltes svar.  

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os mellem kl. 10-15 på hverdage. Husk at oplyse adgangskode «kode». 

 
                 The English translation of this letter is found on the reverse side 

 

SÅDAN GØR DU: 

 
Gå ind på internetadressen www.dst.dk/ditsvar 
 
Tast adgangskoden «kode» 

 
Vi vil gerne bede om dit svar inden mandag d. 2. juli 

http://www.dst.dk/ditsvar
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6. Bilag B: Spørgeskema 

Spørgsmålene i spørgeskemaet for Politiets Tryghedsundersøgelse 2018 er grupperet 

i 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 som telefoninterview eller ved udfyldelse af webudgaven. CATI angiver, 

hvad intervieweren har spurgt om i et telefoninterview, mens CAWI angiver formulerin-

gen i det webbaserede spørgeskema. Ved personligt fremmøde på borgernes bopæl 

er interviewet gennemført ved udfyldelse af webudgaven. 

 

Svarmulighederne kan aflæses i kolonne 3 i tabellen nedenfor.  

 

Nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet er filterspørgsmål og stilles derfor kun til re-

spondenten, 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 svarmu-

lighed 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 for-

søges der indledningsvist altid at få et svar fra interviewpersonen, men hvis interview-

eren skønner, at det er nødvendigt, gives muligheden for at svare ”ved ikke” eller ”øn-

sker ikke at svare". I det webbaserede spørgeskema kommer muligheden frem, hvis 

interviewpersonen lader et spørgsmål stå tomt. Metoden er direkte sammenlignelig og 

skaber ikke signifikant forskellige svarfordelinger imellem de to interviewmetoder. 

 

Blok-

navn 
Beskrivelse af blok  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

Variabel-

navn 

Spørgsmålstekst  Svarkategorier Spm1=1{Filter} 
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Blok A Baggrundsspørgsmål Svarmuligheder Filterspørgsmål 

Sprog Ønsker du at svare på dansk eller på en-

gelsk? 

 1  Dansk 

 2  English 

 

Intro CAWI 

Først nogle spørgsmål om dig selv. 

   

Kon CATI: 

Jeg skal lige høre: 

 

CATI/CAWI 

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: 

   

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 fa-

milie  

7   Hos venner 

8   Andre  

98 (Ønsker ikke at svare) 

99 (Ved ikke)  

 

A2 Hvad er din nuværende hovedbeskæfti-

gelse? 

 

1   Lønmodtager  

2   Selvstændig erhvervsdrivende  

3   Medarbejdende ægtefælle  

4   Værnepligtig  

5   Arbejdsløs 

6   Hjemmegående uden erhvervsar-

bejde  

7   Pensionist (pga. alder)  

8   Førtidspensionist  

9   Efterløns- eller fleksydelsesmodta-

ger  

10 Langtidssyg  

11 Skoleelev, studerende, kursist   

12 Ude af erhverv i øvrigt  

98 (Ønsker ikke at svare) 

99 (Ved ikke) 
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Blok A Baggrundsspørgsmål Svarmuligheder Filterspørgsmål 

A3 Hvad er din højeste gennemførte uddan-

nelse? 

 

1   Folkeskole  

2   Gymnasial uddannelse  

3   Erhvervsuddannelse (fx håndvær-

ker, gartner, kontor- og butiksuddan-

nelse, SOSU mm.)  

4   Kort videregående uddannelse, 2-

2½ år (fx datamatiker, akademiuddan-

nelse, tandplejer, byggetekniker mm.) 

5   Mellemlang videregående uddan-

nelse, 3-4½ år (fx bachelor, diplomud-

dannelse, HA, HD, lærer, pædagog, sy-

geplejerske, bygningskonstruktør 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, lokomotivfø-

rer 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 

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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Trusler 

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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Vold 

1  Ja 

2  Nej 

8  (Ønsker ikke at svare) 

9  (Ved ikke) 

 

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 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_3 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Indbrud eller forsøg på indbrud 

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 ind-

brud 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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Cykeltyveri 

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 cykeltyveri 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 

C1_5 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Biltyveri 

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 biltyveri 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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Tyveri fra bil 

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 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 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_7 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Tyveri af taske og/eller pung 

1  Ja 

2  Nej 

8  (Ønsker ikke at svare) 

9  (Ved ikke) 

 

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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Stof- og alkoholmisbrugere på gaden 

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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Salg af hash eller anden form for narko-

tika 

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 

C1_11 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Graffiti 

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 
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Blok C Forekomst af kriminalitet  Svarmuligheder Filterspørgsmål 

C1_13 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Affald på gaden 

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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Hensynsløs knallertkørsel 

1  Ja 

2  Nej 

8  (Ønsker ikke at svare) 

9  (Ved ikke) 

 

C1_14_2 I hvilken grad gør det dig utryg, at der 

forekommer hensynsløs knallertkørsel 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_14=1 

C1_15 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Hensynsløs kørsel i øvrigt (biler, cykler 

eller lign.) 

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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Støjgener fra andre beboere 

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 bebo-

ere 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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Tilråb når man færdes på gaden 

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 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Ballade på gaden 

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 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_18=1 

C1_19 Forekommer følgende i dit nabolag? 

Gener fra grupper af unge 

 

1  Ja 

2  Nej 

8  (Ønsker ikke at svare) 

9  (Ved ikke) 

 

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 måneder 

været udsat for trusler i dit nabolag? 

1  Ja 

2  Nej 

8  (Ønsker ikke at svare) 

9  (Ved ikke) 

C1_1=1 
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Blok E Udsathed for kriminalitet Svarmuligheder Filterspørgsmål 

E2 Har du inden for de seneste 12 måneder 

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 

E6 Har du inden for de seneste 12 måneder 

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 måneder 

selv set, at der var eller blev begået hær-

værk eller lavet graffiti i dit nabolag? 

1  Ja 

2  Nej 

8  (Ønsker ikke at svare) 

9  (Ved ikke) 

 

E8 Har du inden for de seneste 12 måneder 

bemærket, at der køres hensynsløst på 

knallert, bil, cykler eller lign. i dit nabo-

lag? 

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 måneder 

været udsat for chikane eller ubehage-

lige 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 
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Blok F Tillid til politiet Svarmuligheder Filterspørgsmål 

Intro_F CATI 

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 na-

bolag? 

 

CAWI/CATI: 

(Det er muligt at lade feltet stå tomt) 
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7. Bilag C: Oversigt over de 
særligt udsatte boligområ-
der 2013-2018 

Hvert år udpeger politikredsene en række særligt udsatte boligområder ud fra en poli-

tifaglig vurdering af, hvilke boligområder der er mest belastede af kriminalitet og utryg-

hedsskabende adfærd. Den politifaglige vurdering tager udgangspunkt i en lokal trus-

selsvurdering samt en lokal analyse af de relevante områder i hver enkelt politikreds.  

Tabellen viser de særligt udsatte boligområder, som har indgået i de enkelte års tryg-

hedsundersøgelser.  

X: angiver, at boligområdet var på listen over særligt udsatte boligområder det 

pågældende år  

-: angiver, at boligområdet ikke var på listen over særligt udsatte boligområder 

det pågældende år.  

Det bemærkes, at et boligområde bliver målt alle de år, hvor det er på listen over særligt 

udsatte boligområder. Hvis et boligområde udgår fra listen, vil det blive målt det efter-

følgende år. Boligområdet vil dog kun indgå i opgørelsen af SUB-områder i alt de år, 

hvor det er på listen over særligt udsatte boligområder.  

 

Særligt udsat boligområde Indbyggertal  Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nordjyllands politikreds   

Sebbersundvej/Aggersund-

vej/Feggesundvej 
1.037 

 
Aalborg X X X X - - 

Kildeparken 1.722  Aalborg X - - - - - 

Løvvangen 2.542  Aalborg X X X X - - 

Østjyllands politikreds   

Bispehaven 1.773  Aarhus X X X X X X 

Gellerupparken/Toveshøj 4.182  Aarhus X X X X X X 

Midt- og Vestjyllands politikreds   

Havrevej 891  Thisted X - - - - - 

Houlkærvænget 728  Viborg X - - - - - 

Gullestrup 755  Herning X - - - - - 

Sydøstjyllands politikreds   

Skovparken 2.016  Kolding X X X X X X 

Korskærparken 1.512  Fredericia X X X X X X 

Søndermarksvej/Sønderparken 918  Fredericia - X X - - - 

Sundparken 1.188  Horsens X - - - X X 
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Særligt udsat boligområde Indbyggertal  Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Løget By 1.274  Vejle X X - - - - 

Finlandsparken 1.146  Vejle X X X X X X 

Syd- og Sønderjyllands politikreds   

Stengårdsvej 1.324  Esbjerg X - - - X X 

Kærhaven og Nørager 957  Sønderborg X - - - - - 

Fyns politikreds   

Vollsmose 7.073  Odense X X X X X X 

Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds   

Ringparken 1.614  Slagelse X X X X X X 

Motalavej 1.334 
 

Slagelse X X X X X X 

Midt- og Vestsjællands politikreds   

Askerød 1.217  Greve X X X X X X 

Ellemarken 1.826  Køge X X X X X X 

Karlemosen 1.165  Køge X X X X X X 

Nordsjællands politikreds   

Farum Midtpunkt 2.451  Furesø X - - - - - 

Egedalsvænge og engene 2.981  Fredensborg X X X X X X 

Kongens Vænge (Østervang) 1.297  Hillerød X X - - - - 

Nøjsomhed 906  Helsingør X X X X X X 

Vapnagaard 3.047  Helsingør - X X X X X 

Heimdalsvej 725  Frederiks-

sund 
- X - - - - 

Københavns Vestegns politikreds   

Gadehavegård 2.048  Høje-Taa-

strup 
X X X X X X 

Avedøre Stationsby 4.397  Hvidovre X - X X X - 

Friheden 1.836  Hvidovre - X - - - - 

Værebroparken 2.177  Gladsaxe X - - - - - 

Høje Gladsaxe 3.506  Gladsaxe - X X X X X 

Hjortegården 1.535  Herlev X X X X X - 

Københavns politikreds   

Indre Nørrebro inkl. Blågården 13.322  København X X X X - - 

Ydre Nørrebro inkl. Mjølner-par-

ken 
12.118  København X X X X - - 

Remisevænget 2.868   København X X X X - - 

Tingbjerg – Husum Nord 10.876  København X X X X X X 

Folehaven 1.742  København X X X X X X 

Blågården10 4.178  København - - - - X X 

                                                      
10 Det særligt udsatte boligområde Blågården behandles som et nyt særligt udsat boligområde i Politiets 

Tryghedsundersøgelse fra 2017 og frem, da boligområdet ikke kan sammenlignes med boligområdet Indre 
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Særligt udsat boligområde Indbyggertal  Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mjølnerparken inkl. Hothers 

Plads11 
1.988  København - - - - X X 

Remisevænget og Hørgården12 4.160   København - - - - X X 
 

Indbyggertallene er en opgørelse over antallet af borgere på 15 år eller derover i de enkelte boligområder. Indbyggertallene for boligområderne 

er fra det år, hvor det enkelte boligområde sidst indgik på listen over særligt udsatte boligområder. 

 

                                                      

Nørrebro inkl. Blågården fra 2016 og tidligere, idet der er meget stor forskel på de to områders geografi og 

indbyggertal.  

11 Det særligt udsatte boligområde Mjølnerparken inkl. Hothers Plads behandles som et nyt særligt udsat 

boligområde i Politiets Tryghedsundersøgelse fra 2017 og frem, da boligområdet ikke kan sammenlignes 

med boligområdet Ydre Nørrebro inkl. Mjølnerparken fra 2016 og tidligere, idet der er meget stor forskel på 

de to områders geografi og indbyggertal. 

12 Det særligt udsatte boligområde Remisevænget og Hørgården behandles som et nyt særligt udsat bolig-

område i Politiets Tryghedsundersøgelse fra 2017 og frem, da boligområdet ikke kan sammenlignes med 

boligområdet Remisevænget fra 2016 og tidligere, idet der er stor forskel på de to områders geografi og 

indbyggertal. 
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