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København er stadig en tryg og sikker by. Kriminaliteten falder og
trygheden stiger. Det glæder mig meget!

I 2017 var der bandekonflikt i Københavns gader. Det afspejlede
sig i sidste års tryghedsundersøgelse. Derfor glæder det mig, at
udviklingen i 2018 er på rette spor. Årets tryghedsundersøgelse
viser, at utrygheden i dagtimerne ligger på niveau med før
bandekonflikten, og at utrygheden i aften- og nattetimerne ligger
blandt det laveste, vi har målt, siden vi begyndte at måle
trygheden i 2009.

Der er flere grunde til at glædes ved resultaterne af årets
tryghedsundersøgelse. Den borgervendte kriminalitet falder –
ovenikøbet i samtlige bydele. Det betyder at vi, for første gang
siden undersøgelsens start, når det mål, som
Borgerrepræsentationen har sat: At antallet af anmeldelser skal
falde kontinuerligt og ikke må overstige 72 anmeldelser pr. 1000
indbyggere. Helt konkret betyder det, at langt færre
københavnere udsættes for indbrud og røveri i dag, end de
gjorde for 10 år siden, og at antallet af lommetyverier sidste år
faldt markant.

På andre punkter er vi endnu ikke i mål. Selvom omfanget er
mindre, skabte banderne også utryghed i 2018. Bandekonflikt og
skyderier er forsat de begivenheder, som påvirker flest
københavnere og det i en sådan grad, så de tænker over, hvor og
hvornår det er trygt at færdes i København. Undersøgelsen viser
også, at utrygheden er ulige fordelt blandt bydelene. Bl.a. viser
den, at københavnere på Indre Nørrebro og Vesterbro føler sig
mere utrygge i år end tidligere. Det både ærgrer og bekymrer mig.
Det er uacceptabelt, at banderne stadig sætter præg på
hverdagslivet i København.

Derfor skal vi forsætte det gode, tryghedsskabende arbejde, som
hver dag foregår rundt om i byen. Hver dag gør medarbejdere i
skoler og fritidsklubber et kæmpe arbejde for at få udsatte børn
væk fra gaderne. Gadeplansmedarbejdere og ansatte
i ungdomsklubber løfter en stor opgave med at give unge et
positivt alternativ til kriminalitet. Kommunen samarbejder
tæt med politiet og er i løbende dialog om, hvordan vi kan bruge
erfaringer fra bandekonflikten og styrke de nuværende indsatser.

Borgerrepræsentationen har sat penge af til tryghedsløft, så
utrygheden kan afhjælpes de steder i byen, som københavnerne
udpeger som utrygge, fx ved at sætte udendørs belysning op,
beskære buskadser eller lave bump i vejene. Vi investerer også i
Københavns fysiske udvikling og arbejder for, at alle byområder er
trygge og attraktive at bo i. Vi arbejder målrettet for at åbne de
mest udsatte byområder op og løfte dem ind i resten af byen.

Det er i fællesskab, at vi gør København til en endnu bedre by.
Derfor vil jeg gerne takke politiet, SSP, kommunale medarbejdere
og lokale ildsjæle for det gode samarbejde og for alt det, I
gør, for at vi allesammen kan føle os trygge. Lad os videreudvikle
det stærke samarbejde og arbejde på at gøre København endnu
tryggere.
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FÆLLESSKAB OM EN TRYG BY



Københavns årlige tryghedsundersøgelse følger udviklingen i
forskellige aspekter af københavnernes tryghedsoplevelse samt
registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet og
udvalgte kriminalitetstyper.

Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2019 for
København som helhed og i de enkelte bydele, herunder:

• Københavnernes generelle oplevede tryghed i deres nabolag.
• Trygheden i aften- og nattetimerne.
• Hvilke typer kriminalitet københavnerne bekymrer sig for at

blive udsat for, og hvad de har været udsat for.
• Antallet af politianmeldelser for borgervendt kriminalitet,

herunder særskilt udvikling for udvalgte kriminalitetstyper.
• Hvilke steder i nabolaget, hvor det opleves som utrygt at

færdes.
• Om københavnerne har oplevet noget i det forgange år, der har

påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er
trygt at færdes i København.

• Københavnernes oplevelser af tillid til hhv. hjælp i nabolaget,
personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra myndighederne.

Et repræsentativt udsnit på 12.160 københavnere blev inviteret til
at deltage i undersøgelsen. Heraf har 3.833 deltaget, hvilket giver
en svarprocent på 32. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 4.
december 2018 til d. 12. februar 2019, og deltagerne er blevet
bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og
kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen er tidligere
gennemført af Danmarks Statistik, men er siden 2017 gennemført
af Epinion.

Udviklingen i tryghed
Tryghedsundersøgelsen 2019 viser, at andelen af københavnere,
der er utrygge i deres nabolag, er faldet. I 2019 er 9 % utrygge i
deres nabolag. Det er et fald fra 2018, hvor 12 % var utrygge i deres
nabolag. Derved er utrygheden i 2019 lavere end ved den første
måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres
nabolag. Her er tale om et statistisk signifikant fald ift. både 2009
og 2017. Kommunens mål er, at utrygheden skal falde
kontinuerligt og ikke overstige 5 % i 2021.

I 2019 oplever 17 % af københavnerne utryghed i aften- og
nattetimerne. Dette er et fald ift. 2018, hvor 20 % oplevede
utryghed i aften- og nattetimerne. Det kan ikke påvises, at denne
udvikling er statistisk signifikant. Niveauet er også lavere end ved
den første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge i aften- og
nattetimerne. Denne udvikling er statistisk signifikant. Kun i 2015
har niveauet været så lavt som i år.

Tryghed fordelt på bydele
Der er i 5 ud af 13 bydele mere end 10 % utrygge i 2019. Det
gælder bydelene Bispebjerg (17 %), Brønshøj-Husum (15 %),
Indre Nørrebro (14 %), Ydre Nørrebro (17 %) og Vesterbro (11
%). Dermed er der sket en positiv udvikling, idet antallet af bydele
med mere end 10 % utrygge er faldet fra 7 bydele i 2018 til 5 i
2019. Kommunens mål er, at andelen af utrygge beboere ikke må
overstige 10 % i nogen bydel i 2021.

4Indledning

INDLEDNING SAMMENFATNING AF 
HOVEDRESULTATERNE
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SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE

Københavnernes bekymring for kriminalitet
Københavnerne er blevet spurgt hvilke kriminalitetstyper/øvrige
gener, de er bekymrede for. De fem forhold, der gør flest
bekymret i 2019, er cykeltyveri (61 %), støjgener fra naboer (52
%), hærværk i nabolag (44 %), ballade på gaden (42 %) og
indbrudstyveri (42 %). Disse fem var også de fem mest hyppige i
2018. Procentdelen af bekymrede er dog i år lavere end sidste år
for alle fem forhold.

Københavnernes oplevelser med kriminalitet
I 2019 angiver flest københavnere, at de har været udsat for anden
hensynsløs kørsel end knallertkørsel (53 %), graffiti (52 %),
hensynsløs knallertkørsel (32 %) samt hærværk i nabolag (31 %).
Disse fire var også de fire mest hyppige i 2018.

Utryghed på konkrete steder
45 % af københavnerne angiver, at der er nogle steder i deres
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Utrygheden er størst i
grønne områder/parker/legepladser (20 %), på stier (16 %) og på
stationer/stoppesteder (15 %).

Særligt utryghedsskabende begivenheder det seneste år
27 % af københavnerne har i 2019angivet, at der er sket noget i det
forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og
hvornår det er trygt at færdes i København. Til sammenligning var
dette tal 64 % sidste år. De hændelser, der har påvirket flest
generelt i København, er: bandekonflikt/skyderier (50 %),
personlige oplevelser (18 %) og kriminelle hændelser/gener
generelt (18 %). Det har været muligt at give flere svar.

Udviklingen i borgervendt kriminalitet
Indre By er den bydel, hvor der sker flest anmeldelser af
borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere. Dette skyldes dog
primært et højt antal af lommetyveri.

Foruden Indre By (250,6 pr. 1000 indbyggere) har Christianshavn
(86,1 pr. 1000 indbyggere) og Vesterbro (105,4 pr. 1000
indbyggere) et anmeldelsesniveau, som ligger over gennemsnittet
for København (60,1 pr. 1000 indbyggere). Siden 2017 er der sket
et fald i antallet af anmeldelser i alle 13 bydele.

I 2018 blev der i København anmeldt, hvad der svarer til 60,1
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Antallet af anmeldelser pr. 1000 indbyggere er dermed faldet
siden 2017 (75,6 pr. 1000 indbyggere). Kommunens mål er, at
antallet af anmeldelser skal falde kontinuerligt og ikke overstige 72
pr. 1000 indbyggere.

Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. I 2018
var der 32,3 anmeldelser af lommetyveri pr. 1000 indbyggere. Der
er dermed sket et fald sammenlignet med 2017 (45,6 anmeldelser
pr. 1000 indbyggere). Der ses også fald for indbrud, gaderøveri og
tyverier fra køretøjer, mens der er sket stigning i antallet af
anmeldelser på våbenbesiddelse. Antallet af anmeldelser af
røverier mod pengeinstitut/ forretning/tankstation og af vold er på
niveau med sidste år.

Københavnernes tillid
Københavnerne er blevet spurgt til deres tillid til hhv. hjælp i
nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra
myndighederne. 60 % af københavnerne har tillid til, at beboere i
deres område vil reagere og tilkalde politiet, hvis der foregår
kriminelle ting i nabolaget. 57 % har tillid til, at de vil få hjælp af
dem, der går forbi eller bor i området, hvis de bliver udsat for en
kriminel handling i deres nabolag. 52 % har tillid til, at
myndighederne vil tage hånd om problemet, hvis de gentagne
gange oplever problemer med utryghed i deres nabolag.
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Oversigt over utryghed i nabolag fordelt på bydele

Utryghed i nabolag for 2019
Kortet viser, at der i 5 ud af 13 bydele er mere 
end 10 % utrygge i 2019. Det er bydelene 
Bispebjerg (17 %), Ydre Nørrebro (17 %), 
Brønshøj-Husum (15 %), Indre Nørrebro (14 
%) og Vesterbro (11 %). Dermed er der sket en 
positiv udvikling, idet antallet af bydele med 
mere end 10 % utrygge er faldet fra 7 bydele i 
2018 til 5 i 2019. Kommunens mål er, at andelen 
af utrygge beboere ikke må overstige 10 % i 
nogen bydel i 2021.
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Oversigt over utryghed i aften- og nattetimerne fordelt på bydele

Utryghed i aften- og nattetimerne for 2019
Kortet viser, at andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne i 4 ud af 13 bydele er over 
gennemsnittet for København, som er 17 %. Det 
drejer sig om bydelene Bispebjerg (28 %), Indre 
Nørrebro (26 %), Brønshøj-Husum (25 %) og 
Ydre Nørrebro (24 %). Dermed er der sket en 
positiv udvikling, idet antallet af bydele med flere 
utrygge end gennemsnittet for København er 
faldet fra 6 bydele i 2018, hvor gennemsnittet for 
utryghed for hele byen var 20 %.



11% 10% 11%

16% 15%
12%

6%

27%

12%
9%

5%
8%

22%

4%

12%
9%

12%

28%

18%
15%

6%

13%
10%

12%
10%

8%

23%

7%
9%

4% 5%

17%
15%

7%
5%

14%

8% 8% 8%
11%

17%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2009 2018 2019

8Resultater for hele København

Oversigt over udvikling i utryghed (2009, 2018, 2019) fordelt på bydele

I 2 ud af 13 bydele er utrygheden i nabolaget steget siden 2018. Det drejer sig om Indre Nørrebro og Vesterbro. Disse stigninger er ikke 
statistisk signifikante. I 11 ud at 13 bydele er utrygheden i nabolaget faldet siden 2018. Det drejer sig om Amager Vest, Amager Øst, 
Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Christianshavn, Indre By, Kgs. Enghave, Valby, Vanløse, Ydre Nørrebro og Østerbro. I bydelene Amager
Vest, Amager Øst, Bispebjerg og Christianshavn er faldet statistisk signifikante i forhold til 2018, mens faldet for de øvrige bydele ikke er 
statistisk signifikante. 

I 3 ud af 13 bydele er utrygheden i nabolaget steget siden 2009. Det drejer sig Bispebjerg, Vanløse og Vesterbro. Disse stigninger er ikke 
statistisk signifikante. I 2 ud at 13 bydele er utrygheden i nabolaget på niveau med 2009. Det drejer sig om Brønshøj-Husum og Østerbro. 
I 8 ud af 13 bydele er utrygheden faldet siden 2018. Det drejer sig om Amager Vest, Amager Øst, Christianshavn, Indre By, Indre 
Nørrebro, Kgs. Enghave, Valby og Ydre Nørrebro. I bydelene Amager Vest og Amager Øst er faldet statistisk signifikante i forhold til 2018, 
mens faldet for de øvrige bydele ikke er statistisk signifikante. 

Figur A: Oversigt over utryghed fordelt på bydele

Kilde: Epinion
(a) = signifikant udvikling fra 2018-2019
(b) = signifikant udvikling fra 2009-2019
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Oversigt over udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne (2009, 2017, 2018) fordelt på bydele  

I 4 ud af 13 bydele er utrygheden i aften- og nattetimerne steget siden 2018. Det drejer sig om Indre By, Indre Nørrebro, Vanløse og 
Vesterbro. I forhold til 2018 er stigningerne  dog ikke statistisk signifikante. I 9 ud at 13 bydele er utrygheden i aften- og nattetimerne 
faldet siden 2018. Det drejer sig om Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Christianshavn, By, Kgs. Enghave, Valby, 
Ydre Nørrebro og Østerbro. I bydelene Bispebjerg og Kongens Enghave er faldene statistisk signifikante i forhold til 2018, mens faldene 
for de øvrige bydele ikke er statistisk signifikante. 

I 13 ud af 13 bydele er utrygheden i aften- og nattetimerne faldet siden 2009. I bydelene Amager Vest, Amager Øst, Indre Nørrebro, 
Kongens Enghave, Valby, Vanløse og Ydre Nørrebro er faldet statistisk signifikante i forhold til 2009, mens faldet for de øvrige bydele ikke 
er statistisk signifikante. 

Figur B: Oversigt over utryghed i aften- og nattetimerne fordelt på bydele

Kilde: Epinion
(a) = signifikant udvikling fra 2018-2019
(b) = signifikant udvikling fra 2009-2019
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Oversigt over borgervendt kriminalitet (2009, 2017, 2018), fordelt på bydele

Indre By er den bydel, hvor der sker flest anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere. Bydelene Indre By (250,6 pr. 1000
indbyggere), Vesterbro (105,4 pr. 1000 indbyggere) og Christianshavn (86,1 pr. 1000 indbyggere) har et anmeldelsesniveau, der ligger
over gennemsnittet for København (60,1 pr. 1000 indbyggere).

Siden 2017 er der sket et fald i antallet af anmeldelser i alle 13 bydele.

Siden 2009 er der sket et fald i antallet af anmeldelser i 11 ud af 13 bydele. Kun på Christianshavn og i Indre By er antallet steget.

Figur C: Oversigt over borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, fordelt på bydele

Kilde: Rigspolitiet
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Udvikling i utryghed i København (2009-2019)  

I 2019 er 9 % af københavnerne utrygge i deres nabolag. Det er 
et fald fra 2018, hvor 12 % var utrygge i deres nabolag. Derved 
er utrygheden i 2019 lavere end ved den første måling i 2009, 
hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Der er 
tale om en statistisk signifikant udvikling ift. både 2009 og 2018. 

I 2019 oplever 17 % af københavnerne utryghed i aften- og 
nattetimerne. Dette er et fald ift. 2018, hvor 20 % oplevede 
utryghed i aften- og nattetimerne. Det kan ikke påvises, at 
denne udvikling er statistisk signifikant. Niveauet er desuden 
lavere end ved den første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge 
i aften- og nattetimerne. Denne udvikling er statistisk 
signifikant. Kun i 2015 har niveauet været så lavt som i år.

Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

27 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har 
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt 
at færdes i København. Til sammenligning var dette tal 64 % 
sidste år. De hændelser, der har påvirket flest generelt i 
København, er bandekonflikt/skyderier (50 %), personlige 
oplevelser (18 %) og kriminelle hændelser/gener generelt (18 
%). Det har været muligt at give flere svar.

Figur D: Udvikling i utryghed Figur E: Særligt utryghedsskabende begivenheder

Udvikling i utryghed i dagtimerne (2009-2019 og 2018-2019): statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne (2009-2019 og 2018-2019): statistisk 
signifikant
Kilde: Epinion

Figur E er lavet på baggrund af åbne besvarelser. Besvarelserne er efterfølgende 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener  

Københavnerne er blevet spurgt, hvilke af nedenstående 
kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. De 
fem forhold, der gør flest københavnere bekymret i 2019, er 
cykeltyveri (61 %), støjgener fra naboer (52 %), hærværk i 
nabolag (44 %), indbrudstyveri (42 %) og ballade på gaden 
(42 %).

Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet 
udsat for de seneste 12 måneder  

Vi har spurgt københavnerne, hvilke af nedenstående 
kriminalitetstyper/øvrige gener, de har været udsat for de 
seneste 12 måneder. Bemærk, at det har været muligt at angive 
flere svar. 78,3 % har været udsat for en eller flere af følgende 
kriminalitetstyper: Anden hensynsløs kørsel (53 %), graffiti (52 
%), hensynsløs knallertkørsel (32 %) samt hærværk i nabolag 
(31 %) er de forhold, flest københavnere har været udsat for.

Figur F: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur G: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion
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Bekymring sammenlignet med faktisk 
udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af 
københavnerne, der hhv. bekymrer sig for og har været 
udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 

Særlige steder, der opleves som utrygge

45 % af københavnerne angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Utrygheden er størst 
i grønne områder/parker/legepladser (20 %), på stier (16 %) og 
på stationer/stoppesteder (15 %). Det har været muligt at give 
flere svar.

Figur H: Bekymring sammenlignet med faktisk 
udsathed

Figur I: Særlige steder, der angives som utrygge

Kilde: Epinion Kilde: Epinion
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Udvikling i borgervendt kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i København anmeldt, hvad der svarer til 60,1 
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018.

Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet 
(2009-18)

Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. I 2018 var der 
32,3 anmeldelser af lommetyveri pr. 1000 indbyggere, hvilket er på 
niveau med 2009 og et fald sammenlignet med 2017, hvor niveauet var 
på 45,6. Anmeldelser af indbrud, røveri og tyveri fra køretøj er også 
faldet sammenlignet med 2017, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er steget, på nær vold, der holder samme niveau. 
I perioden 2009-2018 er der sket et fald i antal anmeldelser af indbrud, 
røveri, gaderøveri og tyveri fra køretøjer, mens der er sket en stigning i 
antal anmeldelser af vold og våbenbesiddelse.

Figur J: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Figur K: Borgervend t kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere
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Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne, hvor enige de er i udsagnet 
"Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne 
med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 60 
% har angivet af de enten er enige (36 %) eller meget enige 
(24 %) i udsagnet.

Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne, hvor enige de er i udsagnet "Hvis 
jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil 
jeg få hjælp af dem, der går forbi eller bor her i området". 57 % 
har angivet, at de enten er enige (36 %) eller meget enige (21 %) 
i udsagnet.

Figur K: Tillid til hjælp i nabolaget Figur L: Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?

København

Meget enig 24%

Enig 36%

Hverken/eller 16%

Uenig 7%

Meget uenig 4%

Ved ikke 12%

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af 
dem, der går forbi eller bor her i området

København

Meget enig 21%

Enig 36%

Hverken/eller 21%

Uenig 6%

Meget uenig 3%

Ved ikke 14%
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Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne, hvor enige de er i udsagnet 
"Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit 
nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 52 % har angivet, at de enten er enige (34 %) 
eller meget enige (18 %) i udsagnet. 

Figur M: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: Epinion

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid 
til, at myndighederne vil tage hånd om problemet

København 

Meget enig 18%

Enig 34%

Hverken/eller 21%

Uenig 10%

Meget uenig 8%

Ved ikke 9%



AMAGER VEST

Tryghed
Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i nabolaget fra
2009 (10 %) til 2019 (4 %), herunder et fald fra 2018 (9 %) til
2019. Begge udviklinger er signifikante. Andelen af utrygge
københavnere i Amager Vest er i 2019 lavere end gennemsnittet
for hele byen (9 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (24 %) til 2019 (12 %), herunder et fald fra
2018 (18 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er statistisk
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises en
signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i
Amager Vest er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (17
%). Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant.

19 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Amager
Vest er personlige oplevelser (32 %), bandekonflikt/skyderier (31
%) og hændelser i lokalområdet (16 %). Det har været muligt at
give flere svar.

42 % i Amager Vest angiver, at der er nogle steder i deres nabolag,
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i
grønne områder/parker/legepladser (20 %) på stier (18 %) og på
gaden (11 %). Andelen, der er utrygge ved at færdes i grønne
områder/parker/legepladser er på niveau med København (20%),
hvorimod andelen, der er utrygge ved at færdes på stier, er over
gennemsnittet for København (16%).

I 2018 var flest københavnere bosat i Amager bekymrede for
cykeltyveri (59 %), støjgener fra naboer (49 %) og hærværk i
nabolaget (43 %). Mens anden hensynsløs kørsel (49 %), graffiti
(49 %) samt hensynsløs knallertkørsel (34 %) er de tre forhold,
flest københavnere bosat i Amager Vest angiver, at de har været
udsat for.

Kriminalitet
I 2018 blev der i Amager Vest anmeldt, hvad der svarer til 30,5
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

I Amager Vest er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 8,8 anmeldelser pr.
1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og lommetyveri er
faldet sammenlignet med 2017, mens anmeldelser af de
resterende kriminalitetstyper er steget, på nær gaderøveri, der
holder samme niveau. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af
indbrud, røveri, gaderøveri og tyveri fra køretøjer faldet, mens
anmeldelser af lommetyveri, vold og våbenbesiddelse er steget.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Amager Vest om deres
tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp
fra myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information.

Bydelsfakta
• Areal: 19,2 km2
• Antal beboere: 75.214
• 12 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 19 %
• Andel ældre over 65 år: 9 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i nabolaget 
fra 2009 (10 %) til 2019 (4 %), herunder et fald fra 2018 (9 
%) til 2019. Begge udviklinger er signifikante. Andelen af 
utrygge københavnere i Amager Vest er i 2019 lavere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (24 %) til 2019 (12 %), herunder et fald 
fra 2018 (18 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er statistisk 
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises 
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne i Amager Vest er i 2019 lavere end gennemsnittet 
for hele byen (17 %). Denne forskel er dog ikke statistisk 
signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag, 2009-2019 og 2018-2019: statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne, 2009-2019: statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne, 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder 
det seneste år 

19 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i Amager Vest er personlige oplevelser (32 %), 
bandekonflikt/skyderier (31 %) og hændelser i lokalområdet 
(16 %). Det har været muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

42 % i Amager Vest angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at 
færdes i grønne områder/parker/legepladser (20 %) på stier 
(18 %) og på gaden (11 %). Andelen, der er utrygge ved at 
færdes i grønne områder/parker/legepladser er på niveau med 
København (20%), hvorimod andelen, der er utrygge ved at 
færdes på stier, er over gennemsnittet for København (16%). 

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser. Besvarelserne er efterfølgende 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Amager Vest København

Cykeltyveri  59% 61%

Støjgener fra naboer 49% 52%

Hærværk i dit nabolag 43% 44%

Indbrudstyveri  42% 42%

Tyveri af taske og/eller pung  34% 39%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  33% 37%

Ballade på gaden  33% 42%

At blive generet af grupper af unge, når du 
færdes ude  32% 39%

Misbrugere på gaden  30% 30%

Tilråb når man færdes på gaden  29% 30%

Røveri  25% 27%

Tyveri fra bil 23% 24%

Salg af hash 23% 23%

Salg af narkotika 22% 23%

Trusler  20% 20%

Vold  19% 26%

Narkotikagener  19% 19%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned og 
sover på gaden i dit nabolag  18% 18%

Biltyveri 17% 17%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  13% 20%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i Amager Vest er blevet spurgt om, 
hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 
er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat i 
Amager Vest bekymrede for cykeltyveri (59 %), støjgener 
fra naboer (49 %) og hærværk i nabolaget (43 %). Dette er 
også de tre forhold, som flest københavnere generelt 
angiver, at de er bekymrede for. Bemærk, det har været 
muligt at angive flere svar.

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i Amager Vest, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 76 % har været udsat for en eller flere af følgende 
kriminalitetstyper nedenfor. Anden hensynsløs kørsel (49 %), 
graffiti (49 %) samt hensynsløs knallertkørsel (34 %) er de tre 
forhold, flest københavnere bosat i Amager Vest angiver, at de 
har været udsat for. Dette er også de tre forhold, som flest 
københavnere generelt angiver, at de har været udsat for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Amager Vest, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat 
for konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018) 

I Amager Vest er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 8,8 anmeldelser pr. 
1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og lommetyveri er 
faldet sammenlignet med 2017, mens anmeldelser af de 
resterende kriminalitetstyper er steget, på nær gaderøveri, der 
holder samme niveau. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af 
indbrud, røveri, gaderøveri og tyveri fra køretøjer faldet, mens 
anmeldelser af lommetyveri, vold og våbenbesiddelse er steget.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Note: På grund af sammenlægning af kategorier i 2018 kan der ikke 
sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
Kilde: Epinion
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i Amager Vest anmeldt, hvad der svarer til 
30,5 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Amager Vest, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 
67 % har angivet at de enten er enige (40 %) eller meget enige 
(27 %) i udsagnet. Dette er højere end københavnerniveau (60 
%).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Amager Vest, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel 
handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi 
eller bor her i området". 53 % har angivet, at de enten er 
enige (34 %) eller meget enige (19 %) i udsagnet. Dette er 
lavere end københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne i Amager Vest, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i 
mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 50 % har angivet, at de enten er enige (30 %) eller 
meget enige (20 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: Epinion
Kilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af 
dem, der går forbi eller bor her i området
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AMAGER ØST

Tryghed
Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i nabolaget fra
2009 (11 %) til 2019 (5 %), herunder et fald fra 2018 (12 %) til
2019. Begge udviklinger er signifikante. Andelen af utrygge
københavnere i Amager Øst er i 2019 lavere end gennemsnittet
for hele byen (9 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (26 %) til 2019 (15 %), herunder et fald fra
2018 (20 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er statistisk
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises en
signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i
Amager Øst er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (17
%). Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant.

25 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Amager
Øst er bandekonflikt/skyderier (35 %), personlige oplevelser (26
%) og kriminelle hændelser/gener generelt (23 %). Det har været
muligt at give flere svar.

41 % i Amager Øst angiver, at der er nogle steder i deres nabolag,
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i
grønne områder/parker/legepladser (21 %), på
stationer/stoppesteder (14 %) og på stier (13 %). Andelen, der er
utrygge ved at færdes i grønne områder/parker/legepladser, er
lidt over gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat i Amager Øst bekymrede for cykeltyveri
(60 %), støjgener fra naboer (47 %) og ballade på gaden (42 %).
Mens anden hensynsløs kørsel (48 %), graffiti (47 %) samt
hensynsløs knallertkørsel (28 %) er de tre forhold, flest
københavnere bosat i Amager Øst angiver, at de har været udsat
for.

Kriminalitet
I 2018 blev der i Amager Øst anmeldt, hvad der svarer til 23,9
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

I Amager Øst er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 7,2 anmeldelser pr.
1000 indbyggere. Antallet af anmeldelser af alle de nævnte
kriminalitetstyper, på nær tyveri fra køretøjer og våbenbesiddelse,
er faldet fra 2017 til 2018. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af
indbrud, røveri, gaderøveri og tyveri fra køretøjer faldet, mens
anmeldelser af lommetyveri, vold og våbenbesiddelse er steget.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Amager Øst om deres
tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp
fra myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information.

Bydelsfakta
• Areal: 10 km2
• Antal beboere: 59.051
• 9 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 16 %
• Andel ældre over 65 år: 9 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i nabolaget 
fra 2009 (11 %) til 2019 (5 %), herunder et fald fra 2018 (12 
%) til 2019. Begge udviklinger er signifikante. Andelen af 
utrygge københavnere i Amager Øst er i 2019 lavere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019) 

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (26 %) til 2019 (15 %), herunder et fald fra 
2018 (20 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er statistisk 
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises en 
signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i 
Amager Øst er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (17 
%). Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag, 2009-2019 og 2018-2019: statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne, 2009-2019: statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne, 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år 

25 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i Amager Øst er bandekonflikt/skyderier (35 
%), personlige oplevelser (26 %) og kriminelle 
hændelser/gener generelt (23 %). Det har været muligt at 
give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

41 % i Amager Øst angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at 
færdes i grønne områder/parker/legepladser (21 %), på 
stationer/stoppesteder (14 %) og på stier (13 %). Andelen, der 
er utrygge ved at færdes i grønne områder/parker/legepladser, 
er lidt over gennemsnittet for København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det seneste år Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion

Kilde: Epinion
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Amager Øst København

Cykeltyveri  60% 61%

Støjgener fra naboer 47% 52%

Ballade på gaden  42% 42%

Indbrudstyveri  38% 42%

At blive generet af grupper af unge, når du 
færdes ude  37% 39%

Hærværk i dit nabolag 37% 44%

Tyveri af taske og/eller pung  35% 39%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  30% 37%

Misbrugere på gaden  28% 30%

Tilråb når man færdes på gaden  26% 30%

Vold  26% 26%

Røveri  24% 27%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  21% 20%

Tyveri fra bil 21% 24%

Biltyveri 18% 17%

Trusler  17% 20%

Salg af hash 16% 23%

Salg af narkotika 14% 23%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned og 
sover på gaden i dit nabolag  11% 18%

Narkotikagener  9% 19%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i Amager Øst er blevet spurgt om, 
hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 
er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat i 
Amager Øst bekymrede for cykeltyveri (60 %), støjgener fra 
naboer (47 %) og ballade på gaden (42 %). Bemærk, det har 
været muligt at angive flere svar. Cykeltyveri og støjgener er, 
sammen med hærværk i nabolag, de forhold, som flest 
københavnere generelt angiver, at de er bekymrede for.

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i Amager Øst, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 75 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Anden hensynsløs kørsel 
(48 %), graffiti (47 %) samt hensynsløs knallertkørsel (28 %) er 
de tre forhold, flest københavnere bosat i Amager Øst angiver, at 
de har været udsat for. Dette er også de tre forhold, som flest 
københavnere generelt angiver, at de har været udsat for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Amager Vest København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Røveri  6% 4%

Trusler  6% 8%

Salg af hash  4% 8%

Vold  3% 4%

Salg af narkotika  2% 5%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  14% 19%

Indbrud  13% 10%

Tyveri  12% 12%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Anden hensynsløs kørsel  48% 53%

Graffiti  47% 52%

Hensynsløs knallertkørsel  28% 32%

Hærværk i nabolag  22% 31%

Chikane  8% 13%

Folk sover på gaden  6% 10%

Hærværk på egen ejendom  5% 11%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Amager Øst, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat 
for konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk 
udsathed

Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. Figur 7 
kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
Kilde: Epinion

Kilde: Rigspolitiet

I Amager Øst er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 7,2 anmeldelser pr. 
1000 indbyggere. Antallet af anmeldelser af alle de nævnte 
kriminalitetstyper, på nær tyveri fra køretøjer og våbenbesiddelse, 
er faldet fra 2017 til 2018. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af 
indbrud, røveri, gaderøveri og tyveri fra køretøjer faldet, mens 
anmeldelser af lommetyveri, vold og våbenbesiddelse er steget.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i Amager Øst anmeldt, hvad der svarer til 
23,9 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Amager Øst, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde 
politiet". 64 % har angivet af de enten er enige (42 %) eller 
meget enige (22 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (60 %).

Figur 8: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 9: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Amager Øst, hvor enige de er 
i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel 
handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi 
eller bor her i området". 51 % har angivet, at de enten er 
enige (32 %) eller meget enige (19 %) i udsagnet. Dette er 
lavere end københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne i Amager Vest, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i 
mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 52 % har angivet, at de enten er enige (34 %) eller 
meget enige (18 %) i udsagnet. Dette er på københavnerniveau 
(52 %).

Figur 10: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 11: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området

Amager øst København 

Meget enig 19% 21%

Enig 32% 36%

Hverken/eller 23% 21%

Uenig 6% 6%

Meget uenig 5% 3%

Ved ikke 15% 14%

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at 
myndighederne vil tage hånd om problemet

Amager øst København 

Meget enig 18% 18%

Enig 34% 34%

Hverken/eller 25% 21%

Uenig 8% 10%

Meget uenig 6% 8%

Ved ikke 9% 9%



BISPEBJERG

Tryghed
Undersøgelsen viser en stigning i andelen af utrygge i nabolaget fra 
2009 (16 %) til 2019 (17 %), herunder et fald fra 2018 (28 %) til 
2019. Udviklingen fra 2018 til 2019 er signifikant, mens der for 
perioden 2009 til 2019 ikke kan påvises en signifikant udvikling. 
Andelen af utrygge københavnere i Bispebjerg er i 2019 højere 
end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er statistisk 
signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (30 %) til 2019 (28 %), herunder et fald fra 
2018 (41 %) til 2019. Udviklingen fra 2018 til 2019 er signifikant, 
mens der for perioden 2009 til 2019 ikke kan påvises en signifikant 
udvikling. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i Bispebjerg i 
2019 højere end gennemsnittet for hele byen (17 %). Denne 
forskel er statistisk signifikant.

33 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har 
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at 
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i 
Bispebjerg, er bandekonflikt/skyderier (64 %), hændelser i 
lokalområdet (29 %) og kriminelle hændelser/gener generelt (16 
%). Det har været muligt at give flere svar.

53 % i Bispebjerg angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, 
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i 
grønne områder/parker/legepladser (26 %), på stier (22 %) og på 
gaden (20 %). Andelen, der angiver utryghed ved disse tre 
forhold, er over gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat i Bispebjerg er bekymrede for
cykeltyveri (55 %), ballade på gaden (53 %) og støjgener fra
naboer (52 %). Mens anden hensynsløs kørsel (57 %), graffiti (57
%) samt hensynsløs knallertkørsel (44 %) er de tre forhold, flest
københavnere bosat i Bispebjerg angiver, at de har været udsat
for.

Kriminalitet 
I 2018 blev der i Bispebjerg anmeldt, hvad der svarer til 29,3
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

I Bispebjerg er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 6,1 anmeldelser pr.
1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud er steget sammenlignet
med 2017, mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper
er faldet eller på samme niveau. I perioden 2009-2018 er
anmeldelser af lommetyveri, vold og våbenbesiddelse steget,
mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Bispebjerg om deres tillid
til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra
myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 6,8 km2
• Antal beboere: 55.476
• 9 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 15 %
• Andel ældre over 65 år: 9 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen viser en stigning i andelen af utrygge i 
nabolaget fra 2009 (16 %) til 2019 (17 %), herunder et fald 
fra 2018 (28 %) til 2019. Udviklingen fra 2018 til 2019 er 
signifikant, mens der for perioden 2009 til 2019 ikke kan 
påvises en signifikant udvikling. Andelen af utrygge 
københavnere i Bispebjerg er i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (30 %) til 2019 (28 %), herunder et fald 
fra 2018 (41 %) til 2019. Udviklingen fra 2018 til 2019 er 
signifikant, mens der for perioden 2009 til 2019 ikke kan påvises 
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne i Bispebjerg i 2019 højere end gennemsnittet for 
hele byen (17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag, 2009-2019: ikke statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i nabolag, 2018-2019: statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne, 2009-2019: ikke statistisk signifikant 
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne, 2018-2019: statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

33 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i Bispebjerg, er bandekonflikt/skyderier (64 
%), hændelser i lokalområdet (29 %) og kriminelle 
hændelser/gener generelt (16 %). Det har været muligt at 
give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

53 % i Bispebjerg angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, 
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i 
grønne områder/parker/legepladser (26 %), på stier (22 %) og 
på gaden (20 %). Andelen, der angiver utryghed ved disse tre 
forhold, er over gennemsnittet for København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Bispebjerg København

Cykeltyveri  55% 61%

Ballade på gaden  53% 42%

Støjgener fra naboer 52% 52%

At blive generet af grupper af unge, når du 
færdes ude  46% 39%

Hærværk i dit nabolag 41% 44%

Indbrudstyveri  39% 42%

Tilråb når man færdes på gaden  39% 30%

Misbrugere på gaden  39% 30%

Tyveri af taske og/eller pung  37% 39%

Røveri  34% 27%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  34% 37%

Salg af hash 31% 23%

Salg af narkotika 30% 23%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  29% 20%

Vold  28% 26%

Trusler  26% 20%

Narkotikagener  23% 19%

Tyveri fra bil 22% 24%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned og 
sover på gaden i dit nabolag  20% 18%

Biltyveri 19% 17%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener 

Københavnere bosat i Bispebjerg er blevet spurgt om, 
hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 
er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat i 
Bispebjerg bekymrede for cykeltyveri (55 %), ballade på 
gaden (53 %) og støjgener fra naboer (52 %). Bemærk, det 
har været muligt at angive flere svar. Andelen, der er 
bekymrede for ballade på gaden, er over 
københavnerniveau (42 %).

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i Bispebjerg, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 76 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Graffiti (57 %), anden 
hensynsløs kørsel (57 %), samt hensynsløs knallertkørsel (44 %) 
er de tre forhold, flest københavnere bosat i Bispebjerg angiver, 
at de har været udsat for. Dette er også de tre forhold, som flest 
københavnere generelt angiver, at de har været udsat for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Bispebjerg Hele København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Trusler  13% 8%

Salg af hash  10% 8%

Salg af narkotika  6% 5%

Vold  4% 4%

Røveri  4% 4%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  18% 19%

Tyveri  14% 12%

Indbrud  10% 10%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Graffiti  57% 52%

Anden hensynsløs kørsel  57% 53%

Hensynsløs knallertkørsel  44% 32%

Hærværk i nabolag  38% 31%

Chikane  23% 13%

Hærværk på egen ejendom  15% 11%

Folk sover på gaden  9% 10%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Bispebjerg, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for 
konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. Figur 7 
kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
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I Bispebjerg er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 6,1 anmeldelser 
pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud er steget 
sammenlignet med 2017, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er faldet eller på samme niveau. I perioden 
2009-2018 er anmeldelser af lommetyveri, vold og 
våbenbesiddelse steget, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er faldet.



36Resultater for Bispebjerg

Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i Bispebjerg anmeldt, hvad der svarer til 29,3 
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Bispebjerg, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 
49 % har angivet af de enten er enige (27 %) eller meget enige 
(22 %) i udsagnet. Dette er lavere end københavnerniveau (60 
%).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Bispebjerg, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling 
i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi eller bor 
her i området". 51 % har angivet, at de enten er enige (34 %) 
eller meget enige (17 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne i Bispebjerg, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed 
i mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd 
om problemet". 51 % har angivet, at de enten er enige (34 %) 
eller meget enige (17 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området

Bispebjerg København 

Meget enig 17% 21%

Enig 34% 36%

Hverken/eller 22% 21%

Uenig 9% 6%

Meget uenig 4% 3%

Ved ikke 15% 14%

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, 
at myndighederne vil tage hånd om problemet

Bispebjerg København 

Meget enig 17% 18%

Enig 34% 34%

Hverken/eller 23% 21%

Uenig 10% 10%

Meget uenig 9% 8%

Ved ikke 7% 9%



BRØNSHØJ-HUSUM

Tryghed 
Undersøgelsen indikerer, at andelen af utrygge i nabolaget i 2019 
(15 %) er på niveau med 2009 (15 %), dog med et fald fra 2018 
(18 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være 
signifikante. Andelen af utrygge københavnere i Brønshøj-Husum 
er i 2019 højere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne 
forskel er statistisk signifikant.

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (28 %) til 2019 (25 %), herunder et fald fra 
2018 (26 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan dog påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i 
Brønshøj-Husum i 2019 højere end gennemsnittet for hele byen 
(17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

27 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har 
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt 
at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i 
Brønshøj-Husum, er bandekonflikt/skyderier (40 %), kriminelle 
hændelser/gener generelt (19 %) og personlige oplevelser (18 
%). Det har været muligt at give flere svar.

48 % i Brønshøj-Husum angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at 
færdes på stier (22 %), i grønne områder/parker/ legepladser 
(22 %) og på stationer/stoppesteder (20 %). Andelen, der 
angiver utryghed ved disse tre forhold, er over gennemsnittet for 
København.

Flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum er bekymrede for 
indbrudstyveri (51 %), cykeltyveri (49 %) og støjgener fra naboer 
(41 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Mens 
anden hensynsløs kørsel (50 %), hensynsløs knallertkørsel (42 %) 
samt graffiti (40 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i 
Brønshøj-Husum angiver, at de har været udsat for. 

Kriminalitet
I 2018 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt, hvad der svarer til
24,6 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

I Brønshøj-Husum er indbrud den hyppigst anmeldte kriminalitet
i 2018 indbrud med et niveau på 4,4 anmeldelser pr. 1000
indbyggere. Anmeldelser af lommetyveri og tyveri fra køretøjer er
faldet sammenlignet med 2017, mens anmeldelser af de
resterende kriminalitetstyper er steget. I perioden 2009-2018 er
anmeldelser af størstedelen af de nævnte kriminalitetstyper faldet
på nær vold og våbenbesiddelse, der er steget.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Brønshøj-Husum om
deres tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og
hjælp fra myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 8,7 km2
• Antal beboere: 45.092
• 7 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 23 %
• Andel ældre over 65 år: 12 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer, at andelen af utrygge i nabolaget i 
2019 (15 %) er på niveau med 2009 (15 %), dog med et fald 
fra 2018 (18 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan 
påvises at være signifikante. Andelen af utrygge 
københavnere i Brønshøj-Husum er i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (28 %) til 2019 (25 %), herunder et fald 
fra 2018 (26 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan dog 
påvises at være signifikante. Andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne i Brønshøj-Husum i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (17 %). Denne forskel er statistisk 
signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2009-2019 og 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019 og 2018-2019: ikke 
statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år 

27 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår 
det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i Brønshøj-Husum, er bandekonflikt/skyderier 
(40 %), kriminelle hændelser/gener generelt (19 %) og 
personlige oplevelser (18 %). Det har været muligt at give 
flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

48 % i Brønshøj-Husum angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved 
at færdes på stier (22 %), i grønne områder/parker/ 
legepladser (22 %) og på stationer/stoppesteder (20 %). 
Andelen, der angiver utryghed ved disse tre forhold, er over 
gennemsnittet for København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Brønshøj-Husum København

Indbrudstyveri  51% 42%

Cykeltyveri  49% 61%

Støjgener fra naboer 41% 52%

At blive generet af grupper af unge, når 
du færdes ude  39% 39%

Hærværk i dit nabolag 38% 44%

Ballade på gaden  37% 42%

Vold  35% 26%

Tilråb når man færdes på gaden  33% 30%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  33% 37%

Tyveri af taske og/eller pung  31% 39%

Tyveri fra bil 29% 24%

Røveri  29% 27%

Salg af hash 25% 23%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  24% 20%

Biltyveri 22% 17%

Misbrugere på gaden  22% 30%

Salg af narkotika 22% 23%

Trusler  22% 20%

Narkotikagener  14% 19%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  11% 18%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i Brønshøj-Husum er blevet spurgt 
om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige 
gener, de er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere 
bosat i Brønshøj-Husum bekymrede for indbrudstyveri (51 
%), cykeltyveri (49 %) og støjgener fra naboer (41 %). 
Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Andelen, 
der er bekymrede for indbrudstyveri, er over 
københavnerniveau (42 %).

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i Brønshøj-Husum, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 74,8 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Anden hensynsløs kørsel 
(50 %), hensynsløs knallertkørsel (42 %) samt graffiti (40 %) er 
de tre forhold, flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum har 
været udsat for. Dette er også de tre forhold, som flest 
københavnere generelt angiver, at de har været udsat for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Brønshøj-Husum Hele København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Trusler  8% 8%

Røveri  4% 4%

Salg af narkotika  2% 5%

Salg af hash  2% 8%

Vold  2% 4%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  16% 19%

Tyveri  10% 12%

Indbrud  9% 10%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Anden hensynsløs kørsel  50% 53%

Hensynsløs knallertkørsel  42% 32%

Graffiti  40% 52%

Hærværk i nabolag  30% 31%

Chikane  13% 13%

Hærværk på egen ejendom  13% 11%

Folk sover på gaden  3% 10%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Brønshøj-Husum, der hhv. bekymrer sig for og har været 
udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

I Brønshøj-Husum er indbrud den hyppigst anmeldte 
kriminalitet i 2018 indbrud med et niveau på 4,4 anmeldelser pr. 
1000 indbyggere. Anmeldelser af lommetyveri og tyveri fra 
køretøjer er faldet sammenlignet med 2017, mens anmeldelser 
af de resterende kriminalitetstyper er steget. I perioden 2009-
2018 er anmeldelser af størstedelen af de nævnte 
kriminalitetstyper faldet på nær vold og våbenbesiddelse, der er 
steget.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. Figur 7 
kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt, hvad der svarer 
til 24,6 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Brønshøj-Husum, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan 
man regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde 
politiet". 65 % har angivet af de enten er enige (32 %) eller 
meget enige (33 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (60 %).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Brønshøj-Husum, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel 
handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi 
eller bor her i området". 57 % har angivet, at de enten er 
enige (27 %) eller meget enige (30 %) i udsagnet. Dette er 
på københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne i Brønshøj-Husum, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med 
utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage 
hånd om problemet". 58 % har angivet, at de enten er enige (31 
%) eller meget enige (27 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området

Brønshøj-Husum København 

Meget enig 30% 21%

Enig 27% 36%

Hverken/eller 18% 21%

Uenig 5% 6%

Meget uenig 4% 3%

Ved ikke 17% 14%

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at 
myndighederne vil tage hånd om problemet

Brønshøj-Husum København 

Meget enig 27% 18%

Enig 31% 34%

Hverken/eller 18% 21%

Uenig 9% 10%

Meget uenig 6% 8%

Ved ikke 8% 9%



CHRISTIANSHAVN

Tryghed
Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i nabolaget fra 
2009 (12 %) til 2019 (7 %), herunder et fald fra 2018 (15 %) til 
2019. Udviklingen fra 2018 til 2019 er signifikant, mens der for 
perioden 2009 til 2019 ikke kan påvises en signifikant udvikling. 
Andelen af utrygge københavnere på Christianshavn er i 2019 
lavere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
ikke statistisk signifikant.

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (20 %) til 2019 (15 %), herunder et fald fra 
2018 (22 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne på 
Christianshavn i 2019 er lavere end gennemsnittet for hele byen 
(17 %). Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

20 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har 
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt 
at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest på 
Christianshavn, er kriminelle hændelser/gener generelt (31 %), 
bandekonflikt/skyderier (29 %) og hændelser i lokalområdet 
(21%). Det har været muligt at give flere svar.

41 % på Christianshavn angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at 
færdes andre steder (15 %), i grønne 
områder/parker/legepladser (14 %) og på stier (10 %). Andelen, 
der er utrygge ved at færdes andre steder, er over gennemsnittet 
for København (7 %).

Flest københavnere bosat på Christianshavn er bekymrede for 
cykeltyveri (63 %), ballade på gaden (53 %), støjgener fra naboer 
(50 %) og hærværk i nabolaget (50 %). Mens Graffiti (71 %), 
anden hensynsløs kørsel (57 %) og hærværk i nabolaget (40 %) 
er de tre forhold, flest københavnere bosat på Christianshavn 
angiver, at de har været udsat for. 

Kriminalitet
I 2018 blev der på Christianshavn anmeldt, hvad der svarer til 86,1
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er en stigning fra 2009, hvor anmeldelsesniveauet var på
48,3. Dog er der sket et mindre fald siden 2017, hvor niveauet var
på 87,3. Niveauet i 2018 er væsentligt højere end gennemsnittet
for hele København (60,1).

For Christianshavn er lommetyveri den hyppigst anmeldte
kriminalitet i 2018 med et niveau på 38,5 anmeldelser pr. 1000
indbyggere. Anmeldelser af lommetyveri er faldet sammenlignet
med 2017, mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper
er steget. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af røveri og tyveri
fra køretøjer faldet, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er steget.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Christianshavn om deres
tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og
hjælp fra myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 3,7 km2
• Antal beboere: 13.340
• 2 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 15 %
• Andel ældre over 65 år: 15 %
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Andel utrygge (2009-2019) 

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i nabolaget 
fra 2009 (12 %) til 2019 (7 %), herunder et fald fra 2018 (15 
%) til 2019. Udviklingen fra 2018 til 2019 er signifikant, mens 
der for perioden 2009 til 2019 ikke kan påvises en signifikant 
udvikling. Andelen af utrygge københavnere på 
Christianshavn er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele 
byen (9 %). Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (20 %) til 2019 (15 %), herunder et fald 
fra 2018 (22 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne på 
Christianshavn i 2019 er lavere end gennemsnittet for hele byen 
(17 %). Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag, 2009-2019: ikke statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i nabolag, 2018-2019: statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019 og 2018-2019: ikke 
statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

20 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest på Christianshavn, er kriminelle 
hændelser/gener generelt (31 %), bandekonflikt/skyderier 
(29 %) og hændelser i lokalområdet (21%). Det har været 
muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

41 % på Christianshavn angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at 
færdes andre steder (15 %), i grønne 
områder/parker/legepladser (14 %) og på stier (10 %). Andelen, 
der er utrygge ved at færdes andre steder, er over 
gennemsnittet for København (7 %).

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Christianshavn København

Cykeltyveri  63% 61%

Ballade på gaden  53% 42%

Støjgener fra naboer 50% 52%

Hærværk i dit nabolag 50% 44%

Misbrugere på gaden  46% 30%

Tyveri af taske og/eller pung  39% 39%

At blive generet af grupper af unge, når 
du færdes ude  38% 39%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  38% 37%

Indbrudstyveri  37% 42%

Tilråb når man færdes på gaden  37% 30%

Salg af hash 36% 23%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  36% 18%

Narkotikagener  32% 19%

Salg af narkotika 31% 23%

Trusler  25% 20%

Vold  24% 26%

Tyveri fra bil 24% 24%

Røveri  21% 27%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  20% 20%

Biltyveri 14% 17%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat på Christianshavn er blevet spurgt om, 
hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 
er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat på 
Christianshavn bekymrede for cykeltyveri (63 %), ballade på 
gaden (53 %), støjgener fra naboer (50 %) og hærværk i 
nabolaget (50 %). Bemærk, det har været muligt at angive 
flere svar. Andelen, der er bekymrede for cykeltyveri, 
ballade på gaden og hærværk i nabolaget, er over 
københavnerniveau.

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat på Christianshavn, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 87 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Graffiti (71 %), anden 
hensynsløs kørsel (57 %) og hærværk i nabolaget (40 %) er de 
tre forhold, flest københavnere bosat på Christianshavn angiver, 
at de har været udsat for. Alle tre forhold er over 
københavnerniveau.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Christianshavn Hele København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Salg af hash  25% 8%

Trusler  8% 8%

Salg af narkotika  7% 5%

Vold  6% 4%

Røveri  4% 4%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  27% 19%

Tyveri  17% 12%

Indbrud  12% 10%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Graffiti  71% 52%

Anden hensynsløs kørsel  57% 53%

Hærværk i nabolag  40% 31%

Folk sover på gaden  30% 10%

Hensynsløs knallertkørsel  29% 32%

Chikane  18% 13%

Hærværk på egen ejendom  16% 11%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne på 
Christianshavn der hhv. bekymrer sig for og har været udsat 
for konkrete kriminalitetstyper/gener. 

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For Christianshavn er lommetyveri den hyppigst anmeldte 
kriminalitet i 2018 med et niveau på 38,5 anmeldelser pr. 1000 
indbyggere. Anmeldelser af lommetyveri er faldet 
sammenlignet med 2017, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er steget. I perioden 2009-2018 er 
anmeldelser af røveri og tyveri fra køretøjer faldet, mens 
anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er steget.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
Kilde: Epinion

Kilde: Rigspolitiet
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der på Christianshavn anmeldt, hvad der svarer 
til 86,1 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er en stigning fra 2009, hvor 
anmeldelsesniveauet var på 48,3. Dog er der sket et mindre 
fald siden 2017, hvor niveauet var på 87,3. Niveauet i 2018 
er væsentligt højere end gennemsnittet for hele 
København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Christianshavn, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget, kan 
man regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde 
politiet". 62 % har angivet af de enten er enige (39 %) eller 
meget enige (23 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (60 %).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Christianshavn, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel 
handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi 
eller bor her i området". 67 % har angivet, at de enten er 
enige (40 %) eller meget enige (27 %) i udsagnet. Dette er 
højere end københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne på Christianshavn, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med 
utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage 
hånd om problemet". 49 % har angivet, at de enten er enige (35 
%) eller meget enige (14 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området

Christianshavn København 

Meget enig 27% 21%

Enig 40% 36%

Hverken/eller 17% 21%

Uenig 3% 6%

Meget uenig 3% 3%

Ved ikke 10% 14%

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at 
myndighederne vil tage hånd om problemet
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Ved ikke 6% 9%
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Tryghed
Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i nabolaget fra
2009 (6 %) til 2019 (5 %), herunder et fald fra 2018 (6 %) til 2019.
Ingen af de to udviklinger kan påvises at være signifikante. Andelen
af utrygge københavnere i Indre By er i 2019 lavere end
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er statistisk
signifikant.

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (14 %) til 2019 (10 %), herunder en stigning
fra 2018 (9 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at
være signifikante. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i
Indre By i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (17 %).
Denne forskel er statistisk signifikant.

27 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Indre
By er bandekonflikt/skyderier (36 %), personlige oplevelser
(22%) og utryghedsskabende grupperinger (17 %). Det har været
muligt at give flere svar.

38 % i Indre By angiver, at der er nogle steder i deres nabolag,
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i
grønne områder/parker/legepladser (16 %), på stationer/
stoppesteder (14 %) og på gaden (9 %). Andelen, der angiver
utryghed ved disse tre forhold, er under gennemsnittet for
København.

Flest københavnere bosat i Indre By bekymrede for cykeltyveri (59
%), støjgener fra naboer (58 %) og tyveri af taske/pung (47 %).
Mens anden hensynsløs kørsel (57 %), graffiti (53 %) og hærværk
i nabolaget (31 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i
Indre By angiver, at de har været udsat for.

Kriminalitet
I 2018 blev der i Indre By anmeldt, hvad der svarer til 250,6
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er en stigning fra 2009, hvor anmeldelsesniveauet var på
200,4. Dog er der sket et markant fald siden 2017, hvor niveauet
var på 328,4. Niveauet i 2018 er væsentligt højere end
gennemsnittet for hele København (60,1). Dette skyldes først og
fremmest antallet af lommetyverier.

I Indre By er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 192 anmeldelser pr.
1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud, vold og
våbenbesiddelse er steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af
de resterende kriminalitetstyper er faldet, på nær tyveri fra
køretøjer, der er holdt på niveau. I perioden 2009-2018 er
anmeldelser af lommetyveri, vold og våbenbesiddelse steget,
mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Indre By om deres
tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og
hjælp fra myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 5,7 km2
• Antal beboere: 42.844
• 7 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 15 %
• Andel ældre over 65 år: 13 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i 
nabolaget fra 2009 (6 %) til 2019 (5 %), herunder et fald fra 
2018 (6 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge københavnere i Indre 
By er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (9 %). 
Denne forskel er statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (14 %) til 2019 (10 %), herunder en 
stigning fra 2018 (9 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan 
påvises at være signifikante. Andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne i Indre By i 2019 lavere end gennemsnittet for hele 
byen (17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2009-2019 og 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019 og 2018-2019: ikke 
statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder 
det seneste år

27 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i Indre By er bandekonflikt/skyderier (36 %), 
personlige oplevelser (22%) og utryghedsskabende 
grupperinger (17 %). Det har været muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

38 % i Indre By angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, 
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i 
grønne områder/parker/legepladser (16 %), på 
stationer/stoppesteder (14 %) og på gaden (9 %). Andelen, der 
angiver utryghed ved disse tre forhold, er under gennemsnittet 
for København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Indre by København

Cykeltyveri  59% 61%

Støjgener fra naboer 58% 52%

Tyveri af taske og/eller pung  47% 39%

Hærværk i dit nabolag 42% 44%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  39% 37%

Indbrudstyveri  38% 42%

At blive generet af grupper af unge, når du 
færdes ude  34% 39%

Ballade på gaden  33% 42%

Tilråb når man færdes på gaden  26% 30%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  26% 18%

Misbrugere på gaden  24% 30%

Røveri  22% 27%

Tyveri fra bil 22% 24%

Vold  22% 26%

Salg af narkotika 17% 23%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  14% 20%

Trusler  14% 20%

Salg af hash 13% 23%

Narkotikagener  13% 19%

Biltyveri 11% 17%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet og 
øvrige gener

Københavnere bosat i Indre By er blevet spurgt om, hvilke af 
nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er 
bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat i Indre 
By bekymrede for cykeltyveri (59 %), støjgener fra naboer 
(58 %) og tyveri af taske/pung (47 %). Bemærk, det har 
været muligt at angive flere svar. Andelen, der er bekymrede 
for støjgener fra naboer og tyveri af taske/pung er over 
københavnerniveau.

Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet 
udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i Indre By, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 81 % angiver at have været udsat for en eller flere af følgende 
kriminalitetstyper nedenfor. Anden hensynsløs kørsel (57 %), 
graffiti (53 %) og hærværk i nabolaget (31 %) er de tre forhold, 
flest københavnere bosat i Indre By angiver, at de har været 
udsat for. Andelen, der har været udsat for hensynsløs kørsel og 
graffiti, er over københavnerniveau.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Indre by Hele København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Røveri  7% 4%

Trusler  5% 8%

Salg af narkotika  3% 5%

Vold  2% 4%

Salg af hash  2% 8%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  20% 19%

Tyveri  14% 12%

Indbrud  8% 10%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Anden hensynsløs kørsel  57% 53%

Graffiti  53% 52%

Hærværk i nabolag  31% 31%

Hensynsløs knallertkørsel  18% 32%

Folk sover på gaden  17% 10%

Hærværk på egen ejendom  16% 11%

Chikane  11% 13%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Indre by der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for 
konkrete kriminalitetstyper/gener. 

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

I Indre By er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 192 anmeldelser 
pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud, vold og 
våbenbesiddelse er steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser 
af de resterende kriminalitetstyper er faldet, på nær tyveri fra 
køretøjer, der er holdt på niveau. I perioden 2009-2018 er 
anmeldelser af lommetyveri, vold og våbenbesiddelse steget, 
mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
Kilde: Epinion
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i Indre By anmeldt, hvad der svarer til 250,6 
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er en stigning fra 2009, hvor 
anmeldelsesniveauet var på 200,4. Dog er der sket et 
markant fald siden 2017, hvor niveauet var på 328,4. 
Niveauet i 2018 er væsentligt højere end gennemsnittet for 
hele København (60,1). Dette skyldes først og fremmest 
antallet af lommetyverier.

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Indre By, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget, kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 
61 % har angivet af de enten er enige (33 %) eller meget enige 
(28 %) i udsagnet. Dette er højere end københavnerniveau (60 
%).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget 

Vi har spurgt københavnerne i Indre By, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling 
i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi eller bor 
her i området". 57 % har angivet, at de enten er enige (33 %) 
eller meget enige (24 %) i udsagnet. Dette er på 
københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne i Indre By, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i 
mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 51 % har angivet, at de enten er enige (34 %) eller 
meget enige (17 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
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INDRE NØRREBRO

Tryghed
Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i nabolaget fra
2009 (27 %) til 2019 (14 %), herunder en stigning fra 2018 (13 %)
til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er signifikant, mens der for
perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises en signifikant udvikling.
Andelen af utrygge københavnere på Indre Nørrebro er i 2019
højere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er
statistisk signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (46 %) til 2019 (26 %), herunder en
stigning fra 2018 (19 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne
på Indre Nørrebro i 2019 højere end gennemsnittet for hele byen
(17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

37 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt
at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest på
Indre Nørrebro, er bandekonflikt/skyderier (62 %), hændelser i
lokalområdet (17 %) og personlige oplevelser (14 %). Det har
været muligt at give flere svar.

55 % på Indre Nørrebro angiver, at der er nogle steder i deres
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at
færdes i grønne områder/parker/legepladser (25 %), på stier (18
%) og på pladser/torve (17 %). Andelen, der angiver utryghed
ved disse tre forhold, er over gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat på Indre Nørrebro er bekymrede for
cykeltyveri (71 %), støjgener fra naboer (64 %) og hærværk i
nabolaget (62 %). Mens graffiti (72 %), anden hensynsløs kørsel
(71 %) og hensynsløs knallertkørsel (55 %) er de tre forhold, flest
københavnere bosat på Indre Nørrebro angiver, at de har været
udsat for.

Kriminalitet
I 2018 blev der på Indre Nørrebro anmeldt, hvad der svarer til
43,8 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden
2009-2018. Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for
hele København (60,1).

For Indre Nørrebro er lommetyveri, som i byen generelt, den
hyppigst anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 23,7
anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud er
steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er faldet eller holdt på niveau. I perioden 2009-
2018 er anmeldelser af vold steget, mens anmeldelser af de
resterende kriminalitetstyper er faldet.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Indre Nørrebro om
deres tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget
og hjælp fra myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 2 km2
• Antal beboere: 34.729
• 6 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 17 %
• Andel ældre over 65 år: 8 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i nabolaget 
fra 2009 (27 %) til 2019 (14 %), herunder en stigning fra 
2018 (13 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er 
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan 
påvises en signifikant udvikling. Andelen af utrygge 
københavnere på Indre Nørrebro er i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (46 %) til 2019 (26 %), herunder en 
stigning fra 2018 (19 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er 
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises 
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften og 
nattetimerne på Indre Nørrebro i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (17 %). Denne forskel er statistisk 
signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag, 2009-2019: statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i nabolag, 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2018: statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

37 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest på Indre Nørrebro, er bandekonflikt/skyderier 
(62 %), hændelser i lokalområdet (17 %) og personlige 
oplevelser (14 %). Det har været muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

55 % på Indre Nørrebro angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at 
færdes i grønne områder/parker/legepladser (25 %), på stier 
(18 %) og på pladser/torve (17 %). Andelen, der angiver 
utryghed ved disse tre forhold, er over gennemsnittet for 
København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat på Indre Nørrebro er blevet spurgt 
om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, 
de er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat 
på Indre Nørrebro bekymrede for cykeltyveri (71 %), 
støjgener fra naboer (64 %) og hærværk i nabolaget (62 
%). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. 
Andelen, der er bekymrede for disse tre forhold, er over 
gennemsnittet for København.

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat på Indre Nørrebro, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 90 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Graffiti (72 %), anden 
hensynsløs kørsel (71 %) og hensynsløs knallertkørsel (55 %) er 
de tre forhold, flest københavnere bosat på Indre Nørrebro 
angiver, at de har været udsat for. Dette er også de tre forhold, 
som flest københavnere generelt angiver, at de har været udsat 
for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Indre Nørrebro København

Cykeltyveri  71% 61%

Støjgener fra naboer 64% 52%

Hærværk i dit nabolag 62% 44%

Ballade på gaden  57% 42%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  54% 37%

At blive generet af grupper af unge, når 
du færdes ude  51% 39%

Tyveri af taske og/eller pung  47% 39%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  40% 20%

Indbrudstyveri  39% 42%

Tilråb når man færdes på gaden  37% 30%

Salg af hash 36% 23%

Vold  34% 26%

Salg af narkotika 32% 23%

Misbrugere på gaden  32% 30%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  29% 18%

Trusler  28% 20%

Røveri  27% 27%

Narkotikagener  20% 19%

Tyveri fra bil 17% 24%

Biltyveri 14% 17%

Indre Nørrebro København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Salg af hash  14% 8%

Trusler  9% 8%

Salg af narkotika  9% 5%

Røveri  5% 4%

Vold  4% 4%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  29% 19%

Tyveri  15% 12%

Indbrud  8% 10%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Graffiti  72% 52%

Anden hensynsløs kørsel  71% 53%

Hensynsløs knallertkørsel  55% 32%

Hærværk i nabolag  52% 31%

Chikane  17% 13%

Hærværk på egen ejendom  17% 11%

Folk sover på gaden  15% 10%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne 
på Indre Nørrebro, der hhv. bekymrer sig for og har været 
udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For Indre Nørrebro er lommetyveri, som i byen generelt, den 
hyppigst anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 23,7 
anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud er 
steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er faldet eller holdt på niveau. I perioden 
2009-2018 er anmeldelser af vold steget, mens anmeldelser af 
de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. Figur 7 
kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der på Indre Nørrebro anmeldt, hvad der svarer 
til 43,8 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Indre Nørrebro, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan 
man regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde 
politiet". 56 % har angivet af de enten er enige (37 %) eller 
meget enige (19 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (60 %).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Rigspolitiet

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Indre Nørrebro, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel 
handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi 
eller bor her i området". 60 % har angivet, at de enten er 
enige (39 %) eller meget enige (21 %) i udsagnet. Dette er 
højere end københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne på Indre Nørrebro, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med 
utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage 
hånd om problemet". 47 % har angivet, at de enten er enige (37 
%) eller meget enige (10 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion
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KONGENS ENGHAVE

Tryghed
Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i nabolaget fra
2009 (12 %) til 2019 (8 %), herunder et fald fra 2018 (10 %) til
2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være signifikante.
Andelen af utrygge københavnere i Kgs. Enghave er i 2019 lavere
end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er ikke
statistisk signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (22 %) til 2019 (13 %), herunder et fald fra
2018 (23 %) til 2019. Begge udviklinger er statistisk signifikante.
Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i Kgs. Enghave i 2019 er
lavere end gennemsnittet for hele byen (17 %). Denne forskel er
ikke statistisk signifikant.

30 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Kgs.
Enghave er bandekonflikt/skyderier (44 %), personlige oplevelser
(28 %) og kriminelle hændelser/gener generelt (16 %). Det har
været muligt at give flere svar.

39 % i Kgs. Enghave angiver, at der er nogle steder i deres nabolag,
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på
stationer/stoppesteder (20 %), i grønne
områder/parker/legepladser (12 %) og på stier (12 %). Andelen,
der er utrygge ved at færdes på stationer/stoppesteder, er over
gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat i Kgs. Enghave bekymrede for
cykeltyveri (59 %), støjgener fra naboer (53 %) og ballade på
gaden (42 %). Mens anden hensynsløs kørsel (43 %), graffiti (42
%) og hensynsløs knallertkørsel (31 %) er de tre forhold, flest
københavnere bosat i Kgs. Enghave angiver, at de har været udsat
for.

Kriminalitet
I 2018 blev der i Kgs. Enghave anmeldt, hvad der svarer til 29,9
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

For Kgs. Enghave er lommetyveri, som i byen generelt, den
hyppigst anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 5,4
anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af røveri er steget
fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er faldet. I perioden 2009-2018 er anmeldelser
af indbrud, røveri og tyveri fra køretøjer faldet, mens anmeldelser
af de resterende kriminalitetstyper er steget.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Kgs. Enghave om deres
tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp
fra myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 4,5 km2
• Antal beboere: 27.467
• 4 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 15 %
• Andel ældre over 65 år: 8 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i 
nabolaget fra 2009 (12 %) til 2019 (8 %), herunder et fald fra 
2018 (10 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge københavnere i Kgs. 
Enghave er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (9 
%). Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019) 

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (22 %) til 2019 (13 %), herunder et fald 
fra 2018 (23 %) til 2019. Begge udviklinger er statistisk 
signifikante. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i Kgs. 
Enghave i 2019 er lavere end gennemsnittet for hele byen (17 
%). Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2009-2019 og 2018-2019: ikke statistisk 
signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019 og 2018-2019: statistisk 
signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

30 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i Kgs. Enghave er bandekonflikt/skyderier (44 
%), personlige oplevelser (28 %) og kriminelle 
hændelser/gener generelt (16 %). Det har været muligt at 
give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

39 % i Kgs. Enghave angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at 
færdes på stationer/stoppesteder (20 %), i grønne 
områder/parker/legepladser (12 %) og på stier (12 %).  
Andelen, der er utrygge ved at færdes på 
stationer/stoppesteder, er over gennemsnittet for København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Kgs. Enghave København

Cykeltyveri  59% 61%

Støjgener fra naboer (n=324) 53% 52%

Ballade på gaden  42% 42%

Hærværk i dit nabolag (n=325) 41% 44%

Indbrudstyveri  40% 42%

Misbrugere på gaden  33% 30%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  32% 37%

At blive generet af grupper af unge, når 
du færdes ude  32% 39%

Tilråb når man færdes på gaden  31% 30%

Tyveri af taske og/eller pung  30% 39%

Røveri  27% 27%

Tyveri fra bil (n=323) 24% 24%

Salg af narkotika (n=319) 22% 23%

Salg af hash (n=324) 21% 23%

Biltyveri (n=321) 21% 17%

Vold  21% 26%

Narkotikagener  20% 19%

Trusler  20% 20%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  19% 18%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  13% 20%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i Kgs. Enghave er blevet spurgt om, 
hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 
er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat i 
Kgs. Enghave bekymrede for cykeltyveri (59 %), støjgener 
fra naboer (53 %) og ballade på gaden (42 %). Bemærk, 
det har været muligt at angive flere svar. Andelen, der er 
bekymrede for støjgener fra naboer, er over 
københavnerniveau (52 %).

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i Kgs. Enghave, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 74 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Anden hensynsløs kørsel 
(43 %), graffiti (42 %) og hensynsløs knallertkørsel (31 %) er de 
tre forhold, flest københavnere bosat i Kgs. Enghave angiver, at 
de har været udsat for. Dette er også de tre forhold, som flest 
københavnere generelt angiver, at de har været udsat for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Kgs. Enghave, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat 
for konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For Kgs. Enghave er lommetyveri, som i byen generelt, den 
hyppigst anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 5,4 
anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af røveri er 
steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er faldet. I perioden 2009-2018 er 
anmeldelser af indbrud, røveri og tyveri fra køretøjer faldet, 
mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er steget.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. Figur 7 
kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i Kgs. Enghave anmeldt, hvad der svarer til 
29,9 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Kgs. Enghave, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 
61 % har angivet af de enten er enige (36 %) eller meget enige 
(25 %) i udsagnet. Dette er højere end københavnerniveau (60 
%).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Kgs. Enghave, hvor enige de er 
i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling 
i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi eller bor 
her i området". 61 % har angivet, at de enten er enige (38 %) 
eller meget enige (23 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne

Vi har spurgt københavnerne i Kgs. Enghave, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i 
mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 56 % har angivet, at de enten er enige (37 %) eller 
meget enige (19 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion
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Tryghed
Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i nabolaget fra
2009 (9 %) til 2019 (8 %), herunder et fald fra 2018 (12 %) til
2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være signifikante.
Andelen af utrygge københavnere i Valby er i 2019 lavere end
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er ikke statistisk
signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (24 %) til 2019 (17 %), herunder et fald fra
2018 (24 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er signifikant,
mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises en signifikant
udvikling. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i Valby i
2019 er på niveau med gennemsnittet for hele byen (17 %).

24 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt
at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i
Valby, er bandekonflikt/skyderier (51 %), kriminelle
hændelser/gener generelt (29 %) og personlige oplevelser (21
%). Det har været muligt at give flere svar.

44 % i Valby angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor
de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på
stationer/stoppesteder (21 %), på stier (20 %) og i grønne
områder/parker/legepladser (15 %). Andelen, der er utrygge ved
at færdes på stationer/stoppesteder og på stier er over
gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat i Valby er bekymrede for cykeltyveri (55
%), støjgener fra naboer (51 %) og indbrudstyveri (48 %). Mens
anden hensynsløs kørsel (49 %), graffiti (41 %) og hensynsløs
knallertkørsel (28 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i
Valby angiver, at de har været udsat for.

Kriminalitet

I 2018 blev der i Valby anmeldt, hvad der svarer til 28,2
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

For Valby er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 7,6 anmeldelser pr.
1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud, lommetyveri og tyveri
fra køretøjer er faldet fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de
resterende kriminalitetstyper er steget. I perioden 2009-2018 er
anmeldelser af indbrud, røveri og gaderøveri faldet, mens
anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er steget.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Valby om deres tillid til
hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra
myndighederne

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 9,2 km2
• Antal beboere: 58.307
• 9 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 19 %
• Andel ældre over 65 år: 9 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i 
nabolaget fra 2009 (9 %) til 2019 (8 %), herunder et fald fra 
2018 (12 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge københavnere i Valby 
er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (9 %). 
Denne forskel er ikke statistisk signifikant. 

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (24 %) til 2019 (17 %), herunder et fald 
fra 2018 (24 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er 
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises 
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne i Valby i 2019 er på niveau med gennemsnittet for 
hele byen (17 %). 

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2009-2019 og 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019: statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

24 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i Valby, er bandekonflikt/skyderier (51 %), 
kriminelle hændelser/gener generelt (29 %) og personlige 
oplevelser (21 %). Det har været muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

44 % i Valby angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor 
de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på 
stationer/stoppesteder (21 %), på stier (20 %) og i grønne 
områder/parker/legepladser (15 %). Andelen, der er utrygge 
ved at færdes på stationer/stoppesteder og på stier er over 
gennemsnittet for København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Valby København

Cykeltyveri  55% 61%

Støjgener fra naboer 51% 52%

Indbrudstyveri  48% 42%

Hærværk i dit nabolag 44% 44%

At blive generet af grupper af unge, når 
du færdes ude  41% 39%

Ballade på gaden  38% 42%

Tyveri af taske og/eller pung  37% 39%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  35% 37%

Røveri  30% 27%

Misbrugere på gaden  29% 30%

Tyveri fra bil 28% 24%

Vold  26% 26%

Tilråb når man færdes på gaden  26% 30%

Biltyveri 22% 17%

Trusler  22% 20%

Salg af hash 21% 23%

Salg af narkotika 21% 23%

Narkotikagener  20% 19%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  14% 20%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  11% 18%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i Valby er blevet spurgt om, hvilke af 
nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er 
bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat i Valby 
bekymrede for cykeltyveri (55 %), støjgener fra naboer (51 
%) og indbrudstyveri (48 %). Bemærk, det har været muligt 
at angive flere svar. Andelen, der er bekymrede for 
indbrudstyveri, er over gennemsnittet for København.

Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet 
udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i Valby, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. 
71 % angiver at have været udsat for en eller flere af følgende 
kriminalitetstyper nedenfor. Anden hensynsløs kørsel (49 %), 
graffiti (41 %) og hensynsløs knallertkørsel (28 %) er de tre 
forhold, flest københavnere bosat i Valby angiver, at de har været 
udsat for. Dette er også de tre forhold, som flest københavnere 
generelt angiver, at de har været udsat for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 
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Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  19% 19%

Tyveri  13% 12%
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Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Anden hensynsløs kørsel  49% 53%

Graffiti  41% 52%

Hensynsløs knallertkørsel  28% 32%

Hærværk i nabolag  23% 31%

Chikane  8% 13%

Folk sover på gaden  6% 10%

Hærværk på egen ejendom  4% 11%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Valby, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for 
konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For Valby er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 7,6 anmeldelser 
pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud, lommetyveri og 
tyveri fra køretøjer er faldet fra 2017 til 2018, mens anmeldelser 
af de resterende kriminalitetstyper er steget. I perioden 2009-
2018 er anmeldelser af indbrud, røveri og gaderøveri faldet, 
mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er steget.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
Kilde: Epinion

Kilde: Rigspolitiet
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i Valby anmeldt, hvad der svarer til 28,2 
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Valby, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 
61 % har angivet af de enten er enige (36 %) eller meget enige 
(25 %) i udsagnet. Dette er højere end københavnerniveau (60 
%).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Valby, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling 
i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi eller bor 
her i området". 56 % har angivet, at de enten er enige (34 %) 
eller meget enige (22 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne 

Vi har spurgt københavnerne i Valby, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i 
mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 56 % har angivet, at de enten er enige (37 %) eller 
meget enige (19 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion
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VANLØSE

Tryghed
Undersøgelsen indikerer en stigning i andelen af utrygge i
nabolaget fra 2009 (5 %) til 2019 (8 %), herunder et fald fra 2018
(10 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være
signifikante. Andelen af utrygge københavnere i Vanløse er i 2019
lavere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er
ikke statistisk signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (24 %) til 2019 (17 %), herunder en
stigning fra 2018 (16 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne i Vanløse i 2019 er på niveau med gennemsnittet for
hele byen (17 %).

26 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt
at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i
Vanløse, er bandekonflikt/skyderier (59 %), kriminelle
hændelser/gener generelt (30 %) og personlige oplevelser (8 %).
Det har været muligt at give flere svar.

42 % i Vanløse angiver, at der er nogle steder i deres nabolag,
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes
på stier (20 %), i grønne områder/parker/legepladser (18 %) og
på stationer/stoppesteder (15 %). Andelen, der er utrygge ved at
færdes på stier, er over gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat i Vanløse er bekymrede for cykeltyveri
(54 %), indbrudstyveri (52 %) og støjgener fra naboer (45 %).
Mens anden hensynsløs kørsel (46 %), graffiti (41 %) og
hensynsløs knallertkørsel (34 %) er de tre forhold, flest
københavnere bosat i Vanløse angiver, at de har været udsat for.

Kriminalitet
I 2018 blev der i Vanløse anmeldt, hvad der svarer til 26,1
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

For Vanløse er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 5,1 anmeldelser pr.
1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og lommetyveri er
faldet fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er steget eller på niveau. I perioden 2009-2018
er anmeldelser af indbrud og røveri faldet, mens anmeldelser af
de resterende kriminalitetstyper er steget eller på niveau.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Vanløse om deres tillid til
hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra
myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 6,7 km2
• Antal beboere: 41.209
• 7 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 19 %
• Andel ældre over 65 år: 12 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer en stigning i andelen af utrygge i 
nabolaget fra 2009 (5 %) til 2019 (8 %), herunder et fald fra 
2018 (10 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge københavnere i 
Vanløse er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (9 
%). Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019) 

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (24 %) til 2019 (17 %), herunder en 
stigning fra 2018 (16 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er 
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises 
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne i Vanløse i 2019 er på niveau med gennemsnittet 
for hele byen (17 %). 

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2009-2019 og 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019: statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

26 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i Vanløse, er bandekonflikt/skyderier (59 %), 
kriminelle hændelser/gener generelt (30 %) og personlige 
oplevelser (8 %). Det har været muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

42 % i Vanløse angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, 
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes 
på stier (20 %), i grønne områder/parker/legepladser (18 %) og 
på stationer/stoppesteder (15 %). Andelen, der er utrygge ved 
at færdes på stier, er over gennemsnittet for København. 

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Vanløse København

Cykeltyveri  54% 61%

Indbrudstyveri  52% 42%

Støjgener fra naboer 45% 52%

Ballade på gaden  39% 42%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  38% 37%

Hærværk i dit nabolag 37% 44%

At blive generet af grupper af unge, når du 
færdes ude  37% 39%

Tyveri af taske og/eller pung  35% 39%

Tilråb når man færdes på gaden  31% 30%

Misbrugere på gaden  26% 30%

Tyveri fra bil 26% 24%

Røveri  26% 27%

Vold  23% 26%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  22% 20%

Salg af hash 21% 23%

Trusler  20% 20%

Biltyveri 19% 17%

Salg af narkotika 18% 23%

Narkotikagener  12% 19%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  9% 18%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i Vanløse er blevet spurgt om, hvilke af 
nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er 
bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat i Vanløse 
bekymrede for cykeltyveri (54 %), indbrudstyveri (52 %) og 
støjgener fra naboer (45 %). Bemærk, det har været muligt 
at angive flere svar. Andelen, der er bekymrede for 
indbrudstyveri, er over gennemsnittet for København.

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i Vanløse, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 70 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Anden hensynsløs kørsel 
(46 %), graffiti (41 %) og hensynsløs knallertkørsel (34 %) er de 
tre forhold, flest københavnere bosat i Vanløse angiver, at de har 
været udsat for. Dette er også de tre forhold, som flest 
københavnere generelt angiver, at de har været udsat for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Vanløse København
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Trusler  6% 8%
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Vold  3% 4%

Røveri  2% 4%

Salg af narkotika  1% 5%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  14% 19%

Indbrud  9% 10%

Tyveri  9% 12%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Anden hensynsløs kørsel  46% 53%

Graffiti  41% 52%

Hensynsløs knallertkørsel  34% 32%

Hærværk i nabolag  24% 31%

Chikane  9% 13%

Hærværk på egen ejendom  8% 11%

Folk sover på gaden  5% 10%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Vanløse, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for 
konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For Vanløse er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 5,1 anmeldelser 
pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og lommetyveri er 
faldet fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er steget eller på niveau. I perioden 2009-
2018 er anmeldelser af indbrud og røveri faldet, mens 
anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er steget eller 
på niveau.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end 
tidligere. Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere 
undersøgelser.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i Vanløse anmeldt, hvad der svarer til 26,1 
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Vanløse, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 
71 % har angivet af de enten er enige (44 %) eller meget enige 
(27 %) i udsagnet. Dette er højere end københavnerniveau (60 
%).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i Vanløse, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling 
i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi eller bor 
her i området". 65 % har angivet, at de enten er enige (40 %) 
eller meget enige (25 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne 

Vi har spurgt københavnerne i Vanløse, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i 
mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 49 % har angivet, at de enten er enige (29 %) eller 
meget enige (20 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion
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VESTERBRO

Tryghed
Undersøgelsen indikerer en stigning i andelen af utrygge i
nabolaget fra 2009 (8 %) til 2019 (11 %), herunder en stigning fra
2018 (8 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være
signifikante. Andelen af utrygge københavnere på Vesterbro er i
2019 højere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel
er ikke statistisk signifikant.

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (19 %) til 2019 (15 %), herunder en stigning
fra 2018 (12 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at
være signifikante. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne på
Vesterbro i 2019 er lavere end gennemsnittet for hele byen (17
%). Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

26 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt
at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest på
Vesterbro, er bandekonflikt/skyderier (43 %), personlige
oplevelser (22 %) og utryghedsskabende grupperinger (20 %).
Det har været muligt at give flere svar.

47 % på Vesterbro angiver, at der er nogle steder i deres nabolag,
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på
gaden (15 %), i grønne områder/parker/ legepladser (14 %) og på
stationer/stoppesteder (14 %). Andelen, der er utrygge ved at
færdes på gaden, er over gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat på Vesterbro er bekymrede for
cykeltyveri (74 %), støjgener fra naboer (61 %) og hærværk i
nabolag (48 %). Mens anden hensynsløs kørsel (62 %), graffiti (61
%) og hærværk i nabolaget (41 %) er de tre forhold, flest
københavnere bosat på Vesterbro angiver, at de har været udsat
for.

Kriminalitet
I 2018 blev der på Vesterbro anmeldt, hvad der svarer til 105,4
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er dog væsentligt højere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

For Vesterbro er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 68,8 anmeldelser
pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af røveri, tyveri fra køretøjer og
vold steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er faldet. I perioden 2009-2018 er anmeldelser
af vold steget, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er faldet.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Vesterbro om deres tillid
til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra
myndighederne.

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 3,8 km2
• Antal beboere: 42.341
• 7 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 18 %
• Andel ældre over 65 år: 6 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer en stigning i andelen af utrygge i 
nabolaget fra 2009 (8 %) til 2019 (11 %), herunder en 
stigning fra 2018 (8 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan 
påvises at være signifikante. Andelen af utrygge 
københavnere på Vesterbro er i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er ikke 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (19 %) til 2019 (15 %), herunder en 
stigning fra 2018 (12 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan 
påvises at være signifikante. Andelen af utrygge i aften og 
nattetimerne på Vesterbro i 2019 er lavere end gennemsnittet 
for hele byen (17 %). Denne forskel er ikke statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2009-2019 og 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019 og 2018-2019: ikke 
statistisk signifikant
Kilde: Epinion



3%

8%

22%

15%

20%

5%

43%

4%4%

14%

18% 18%

9%

3%

50%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vesterbro Hele København

2%

15%

7%
4%

1%

14% 14%
13%

1%

12%

16%

8%

2%

20%

15%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

I min bolig På gaden På stier På pladser og
torve

I opgange I grønne
områder,

parker,
legepladser

På stationer og
ved

stoppesteder

Andre steder

Vesterbro Hele København

89Resultater for Vesterbro

Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

26 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest på Vesterbro, er bandekonflikt/skyderier (43 
%), personlige oplevelser (22 %) og utryghedsskabende 
grupperinger (20 %). Det har været muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

47 % på Vesterbro angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved 
at færdes på gaden (15 %), i grønne områder/parker/ 
legepladser (14 %) og på stationer/stoppesteder (14 %). 
Andelen, der er utrygge ved at færdes på gaden, er over 
gennemsnittet for København. 

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Vesterbro København

Cykeltyveri  74% 61%

Støjgener fra naboer 61% 52%

Hærværk i dit nabolag 48% 44%

Narkotikagener  46% 19%

Ballade på gaden  44% 42%

Tyveri af taske og/eller pung  44% 39%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  44% 37%

Misbrugere på gaden  43% 30%

Indbrudstyveri  42% 42%

At blive generet af grupper af unge, når 
du færdes ude  39% 39%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  33% 18%

Salg af narkotika 33% 23%

Tilråb når man færdes på gaden  27% 30%

Salg af hash 26% 23%

Røveri  25% 27%

Vold  25% 26%

Tyveri fra bil 25% 24%

Biltyveri 20% 17%

Trusler  17% 20%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  14% 20%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat på Vesterbro er blevet spurgt om, 
hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 
er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat på 
Vesterbro bekymrede for cykeltyveri (74 %), støjgener fra 
naboer (61 %) og hærværk i nabolag (48 %). Bemærk, det 
har været muligt at angive flere svar. Andelen, der er 
bekymrede for disse tre forhold, er over gennemsnittet for 
København.

Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet 
udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat på Vesterbro, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 86 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Anden hensynsløs kørsel 
(62 %), graffiti (61 %) og hærværk i nabolaget (41 %) er de tre 
forhold, flest københavnere bosat på Vesterbro angiver, at de 
har været udsat for. Alle tre forhold er over gennemsnittet for 
København.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Vesterbro København
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Folk sover på gaden  21% 10%
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Chikane  13% 13%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
Vesterbro, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for 
konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For Vesterbro er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 68,8 anmeldelser pr. 
1000 indbyggere. Anmeldelser af røveri, tyveri fra køretøjer og vold 
steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er faldet. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af 
vold steget, mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper 
er faldet.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der på Vesterbro anmeldt, hvad der svarer til 
105,4 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er dog væsentligt højere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Vesterbro, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 
55 % har angivet at de enten er enige (37 %) eller meget enige 
(18 %) i udsagnet. Dette er lavere end københavnerniveau (60 
%).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Vesterbro, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i 
mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi eller bor her 
i området". 57 % har angivet, at de enten er enige (36 %) eller 
meget enige (21 %) i udsagnet. Dette er på 
københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne 

Vi har spurgt københavnerne på Vesterbro, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i 
mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 44 % har angivet, at de enten er enige (30 %) eller 
meget enige (14 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af 
dem, der går forbi eller bor her i området

Vesterbro København 

Meget enig 21% 21%

Enig 36% 36%

Hverken/eller 23% 21%

Uenig 7% 6%

Meget uenig 1% 3%

Ved ikke 11% 14%

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at 
myndighederne vil tage hånd om problemet

Vesterbro København 

Meget enig 14% 18%

Enig 30% 34%

Hverken/eller 20% 21%

Uenig 14% 10%

Meget uenig 14% 8%

Ved ikke 7% 9%



YDRE NØRREBRO

Tryghed
Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i nabolaget fra
2009 (22 %) til 2019 (17 %), herunder et fald fra 2018 (23 %) til
2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være signifikante.
Andelen af utrygge københavnere på Ydre Nørrebro er i 2019
højere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er
statistisk signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (37 %) til 2019 (24 %), herunder et fald fra
2018 (30 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er signifikant,
mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises en signifikant
udvikling. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne på Ydre
Nørrebro i 2019 højere end gennemsnittet for hele byen (17 %).
Denne forskel er statistisk signifikant.

33 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest på Ydre
Nørrebro, er bandekonflikt/skyderier (65 %), hændelser i
lokalområdet (29 %) og personlige oplevelser (18 %). Det har
været muligt at give flere svar.

54 % på Ydre Nørrebro angiver, at der er nogle steder i deres
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at
færdes i grønne områder/parker/legepladser (24 %), på stier (18
%), på gaden (15 %) og på stationer/stoppesteder (15 %).
Andelen, der angiver utryghed ved de tre førstnævnte forhold, er
over gennemsnittet for København, mens antallet af utrygge ved
stationer/stoppesteder er på niveau med hele byen.

Flest københavnere bosat på Ydre Nørrebro bekymrede for
cykeltyveri (66 %), støjgener fra naboer (59 %) og hærværk i
nabolag (56 %). Mens graffiti (67 %), anden hensynsløs kørsel (66
%) og hensynsløs knallertkørsel (49 %) er de tre forhold, flest
københavnere bosat på Ydre Nørrebro angiver, at de har været
udsat for.

Kriminalitet
I 2018 blev der på Ydre Nørrebro anmeldt, hvad der svarer til 28
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

For Ydre Nørrebro er lommetyveri, som i byen generelt, den
hyppigst anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 12,2
anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og
gaderøveri er steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de
resterende kriminalitetstyper er faldet, på nær røveri, der er holdt
på niveau. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af lommetyveri
og vold steget, mens våbenbesiddelse er på niveau og anmeldelser
af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Vi har også spurgt københavnere bosat på Ydre Nørrebro om
deres tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og
hjælp fra myndighederne

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 2,1 km2
• Antal beboere: 45.886
• 7 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 16 %
• Andel ældre over 65 år: 6 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i 
nabolaget fra 2009 (22 %) til 2019 (17 %), herunder et fald 
fra 2018 (23 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan 
påvises at være signifikante. Andelen af utrygge 
københavnere på Ydre Nørrebro er i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (37 %) til 2019 (24 %), herunder et fald 
fra 2018 (30 %) til 2019. Udviklingen fra 2009 til 2019 er 
signifikant, mens der for perioden 2018 til 2019 ikke kan påvises 
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge i aften og 
nattetimerne på Ydre Nørrebro i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (17 %). Denne forskel er statistisk 
signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2009-2019 og 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019: statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

33 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest på Ydre Nørrebro, er bandekonflikt/skyderier 
(65 %), hændelser i lokalområdet (29 %) og personlige 
oplevelser (18 %). Det har været muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

54 % på Ydre Nørrebro angiver, at der er nogle steder i deres 
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at 
færdes i grønne områder/parker/legepladser (24 %), på stier 
(18 %), på gaden (15 %) og på stationer/stoppesteder (15 %). 
Andelen, der angiver utryghed ved de tre førstnævnte forhold, 
er over gennemsnittet for København, mens antallet af utrygge 
ved stationer/stoppesteder er på niveau med hele byen.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Ydre Nørrebro København

Cykeltyveri  66% 61%

Støjgener fra naboer 59% 52%

Hærværk i dit nabolag 56% 44%

At blive generet af grupper af unge, når 
du færdes ude  52% 39%

Ballade på gaden  51% 42%

Tyveri af taske og/eller pung  48% 39%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  41% 37%

Salg af hash 41% 23%

Tilråb når man færdes på gaden  40% 30%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  39% 20%

Misbrugere på gaden  37% 30%

Indbrudstyveri  36% 42%

Vold  35% 26%

Salg af narkotika 35% 23%

Røveri  35% 27%

Narkotikagener  26% 19%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  26% 18%

Trusler  24% 20%

Tyveri fra bil 20% 24%

Biltyveri 13% 17%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat på Ydre Nørrebro er blevet spurgt om, 
hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 
er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat på 
Ydre Nørrebro bekymrede for cykeltyveri (66 %), støjgener 
fra naboer (59 %) og hærværk i nabolag (56 %). Bemærk, 
det har været muligt at angive flere svar. Andelen, der er 
bekymrede for disse tre forhold, er over gennemsnittet for 
København.

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat på Ydre Nørrebro, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 85 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Graffiti (67 %), anden 
hensynsløs kørsel (66 %) og hensynsløs knallertkørsel (49 %) er 
de tre forhold, flest københavnere bosat på Ydre Nørrebro 
angiver, at de har været udsat for. Dette er også de tre forhold, 
som flest københavnere generelt angiver, at de har været udsat 
for.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Ydre Nørrebro København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Salg af hash  14% 8%

Trusler  12% 8%

Salg af narkotika  7% 5%

Vold  7% 4%

Røveri  6% 4%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  18% 19%

Tyveri  10% 12%

Indbrud  9% 10%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Graffiti  67% 52%

Anden hensynsløs kørsel  66% 53%

Hensynsløs knallertkørsel  49% 32%

Hærværk i nabolag  40% 31%

Chikane  20% 13%

Folk sover på gaden  14% 10%

Hærværk på egen ejendom  14% 11%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne på 
Ydre Nørrebro, der hhv. bekymrer sig for og har været 
udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For Ydre Nørrebro er lommetyveri, som i byen generelt, den 
hyppigst anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 12,2 
anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og 
gaderøveri er steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de 
resterende kriminalitetstyper er faldet, på nær røveri, der er 
holdt på niveau. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af 
lommetyveri og vold steget, mens våbenbesiddelse er på niveau 
og anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
Kilde: Epinion

Kilde: Rigspolitiet

12,2

1,0 1,2
0,6

0,1 0,1

1,2

0,2 0,3

7,2

18,3

12,2

6,7

2,2
1,61,7

3,0
2,5

2,0
2,7

2,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2009 2017 2018

Indbrud i privat beboelse

Røveri mod pengeinstitut,
forretning, tankstation

Røveri mod person
(gaderøverier)

Tyveri fra borgerne
(lommetyveri)

Tyveri fra køretøjer

Vold

Våbenbesiddelse



99Resultater for Ydre Nørrebro

Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der på Ydre Nørrebro anmeldt, hvad der svarer 
til 28 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Ydre Nørrebro, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan 
man regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde 
politiet". 47 % har angivet af de enten er enige (33 %) eller 
meget enige (14 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (60 %).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Ydre Nørrebro, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel 
handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi 
eller bor her i området". 51 % har angivet, at de enten er 
enige (33 %) eller meget enige (18 %) i udsagnet. Dette er 
lavere end københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne 

Vi har spurgt københavnerne på Ydre Nørrebro, hvor enige de 
er i udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med 
utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage 
hånd om problemet". 49 % har angivet, at de enten er enige (32 
%) eller meget enige (17 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området

Ydre Nørrebro København 

Meget enig 18% 21%

Enig 33% 36%

Hverken/eller 22% 21%

Uenig 8% 6%

Meget uenig 4% 3%

Ved ikke 15% 14%

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at 
myndighederne vil tage hånd om problemet

Ydre Nørrebro København 

Meget enig 17% 18%

Enig 32% 34%

Hverken/eller 19% 21%

Uenig 16% 10%

Meget uenig 6% 8%

Ved ikke 9% 9%



ØSTERBRO

Tryghed
Undersøgelsen indikerer, at andelen af utrygge i nabolaget i 2019
(4 %) er på niveau med 2009 (4 %), dog med et fald fra 2018 (7
%) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være
signifikante. Andelen af utrygge københavnere på Østerbro er i
2019 lavere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel
er statistisk signifikant.

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2009 (14 %) til 2019 (9 %), herunder et fald fra
2018 (12 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være
signifikante. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne på
Østerbro i 2019 er lavere end gennemsnittet for hele byen (17 %).
Denne forskel er statistisk signifikant.

32 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest på
Østerbro, er bandekonflikt/skyderier (54 %), kriminelle
hændelser/gener generelt (19 %) og mediebilledet (10 %). Det har
været muligt at give flere svar.

37 % på Østerbro angiver, at der er nogle steder i deres nabolag,
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i
grønne områder/parker/legepladser (19 %), på stationer/
stoppesteder (13 %) og på stier (10 %). Dette er også de tre steder,
som flest københavnere generelt angiver, at de er utrygge ved at
færdes.

Flest københavnere bosat på Østerbro er bekymrede for
cykeltyveri (66 %), støjgener fra naboer (52 %) og hærværk i
nabolag (45 %). Mens graffiti (55 %), anden hensynsløs kørsel (44
%), og hærværk i nabolaget (29 %) er de tre forhold, flest
københavnere bosat på Østerbro angiver, at de har været udsat
for.

Kriminalitet
I 2018 blev der på Østerbro anmeldt, hvad der svarer til 28,5
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere,
hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018.
Det er også væsentligt lavere end gennemsnittet for hele
København (60,1).

For Østerbro er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 10,2 anmeldelser pr.
1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og våbenbesiddelse er
steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er faldet, på nær gaderøveri, der er holdt på
niveau. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af lommetyveri, vold
og våbenbesiddelse steget, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er faldet.

Vi har også spurgt københavnere bosat på Østerbro om deres tillid
til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra
myndighederne

Se Figur 1-12 for yderligere information

Bydelsfakta
• Areal: 9,2 km2
• Antal beboere: 79.339
• 13 % af alle københavnere bor i bydelen
• Andel børn/unge under 18 år: 17 %
• Andel ældre over 65 år: 12 %
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Andel utrygge (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer, at andelen af utrygge i nabolaget i 
2019 (4 %) er på niveau med 2009 (4 %), dog med et fald 
fra 2018 (7 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises 
at være signifikante. Andelen af utrygge københavnere på 
Østerbro er i 2019 lavere end gennemsnittet for hele byen 
(9 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2009-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2009 (14 %) til 2019 (9 %), herunder et fald fra 
2018 (12 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne på 
Østerbro i 2019 er lavere end gennemsnittet for hele byen (17 
%). Denne forskel er statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2009-2019 og 2018-2019: ikke statistisk 
signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2009-2019 og 2018-2019: ikke 
statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

32 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest på Østerbro, er bandekonflikt/skyderier (54 
%), kriminelle hændelser/gener generelt (19 %) og 
mediebilledet (10 %). Det har været muligt at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

37 % på Østerbro angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, 
hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i 
grønne områder/parker/legepladser (19 %), på 
stationer/stoppesteder (13 %) og på stier (10 %). Dette er også 
de tre steder, som flest københavnere generelt angiver, at de er 
utrygge ved at færdes.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion



Østerbro København

Cykeltyveri  66% 61%

Støjgener fra naboer 52% 52%

Hærværk i dit nabolag 45% 44%

Indbrudstyveri  42% 42%

Tyveri af taske og/eller pung  41% 39%

At blive generet af grupper af unge, når 
du færdes ude  37% 39%

Ballade på gaden  37% 42%

Hærværk på din bolig, bil eller andet  35% 37%

Tyveri fra bil 26% 24%

Tilråb når man færdes på gaden  24% 30%

Røveri  23% 27%

Vold  21% 26%

Misbrugere på gaden  21% 30%

Salg af narkotika 14% 23%

Salg af hash 14% 23%

Trusler  13% 20%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet  13% 20%

Biltyveri 12% 17%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned 
og sover på gaden i dit nabolag  11% 18%

Narkotikagener  9% 19%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat på Østerbro er blevet spurgt om, 
hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de 
er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere bosat på 
Østerbro bekymrede for cykeltyveri (66 %), støjgener fra 
naboer (52 %) og hærværk i nabolag (45 %). Andelen, der 
er bekymrede for cykeltyveri og hærværk i nabolag er over 
gennemsnittet for København. Bemærk, det har været 
muligt at angive flere svar. 

Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet 
udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat på Østerbro, hvilke af 
nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat 
for. 77 % angiver at have været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Graffiti (55 %), anden 
hensynsløs kørsel (44 %), og hærværk i nabolaget (29 %) er de 
tre forhold, flest københavnere bosat på Østerbro angiver, at de 
har været udsat for. Andelen, der har været udsat for graffiti, er 
over gennemsnittet for København.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Østerbro København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Trusler  5% 8%

Salg af hash  5% 8%

Røveri  4% 4%

Salg af narkotika  3% 5%

Vold  2% 4%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  20% 19%

Tyveri  13% 12%

Indbrud  12% 10%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Graffiti  55% 52%

Anden hensynsløs kørsel  44% 53%

Hærværk i nabolag  29% 31%

Hensynsløs knallertkørsel  18% 32%

Hærværk på egen ejendom  13% 11%

Chikane  6% 13%

Folk sover på gaden  4% 10%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne på 
Østerbro, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for 
konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For Østerbro er lommetyveri, som i byen generelt, den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 10,2 anmeldelser 
pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og 
våbenbesiddelse er steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser 
af de resterende kriminalitetstyper er faldet, på nær gaderøveri, 
der er holdt på niveau. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af 
lommetyveri, vold og våbenbesiddelse steget, mens 
anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
Kilde: Epinion

Kilde: Rigspolitiet
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der på Østerbro anmeldt, hvad der svarer til 28,5 
anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 
indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i 
perioden 2009-2018. Det er også væsentligt lavere end 
gennemsnittet for hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Østerbro, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man 
regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet". 
64 % har angivet af de enten er enige (37 %) eller meget enige 
(27 %) i udsagnet. Dette er højere end københavnerniveau (60 
%).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne på Østerbro, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling 
i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går forbi eller bor 
her i området". 62 % har angivet, at de enten er enige (44 %) 
eller meget enige (18 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne 

Vi har spurgt københavnerne på Østerbro, hvor enige de er i 
udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i 
mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage hånd om 
problemet". 61 % har angivet, at de enten er enige (42 %) eller 
meget enige (19 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området

Østerbro København 

Meget enig 18% 21%

Enig 44% 36%

Hverken/eller 18% 21%

Uenig 3% 6%

Meget uenig 2% 3%

Ved ikke 15% 14%
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Ved ikke 9% 9%



Tryghedspartnerskaber i København

Lokale partnerskaber for øget tryghed
I Københavns Kommune har vi særligt fokus på de
lokalområder, hvor der er behov for særlige,
områdebaserede indsatser for at øge trygheden og
mindske den borgerrettede kriminalitet. Dette arbejde er
bl.a. forankret i lokale partnerskaber, der inddrager
borgere og lokale aktører i udviklingen af lokalområdet.

I Københavns Kommune er der siden 2013 gennemført to
lokale tryghedsskabende partnerskaber i Tingbjerg-Husum
og Urbanplanen på Amager. I 2017 blev der vedtaget et
partnerskab for Folehaven i Valby. Partnerskaberne har
fokus på at styrke trygheden lokalt gennem koordineret
samarbejde og aktiviteter på tværs af kommunale aktører,
boligselskaber, politiet, borgere og øvrige interessenter i
områderne.

På de følgende sider fremgår udviklingen i tryghed og
kriminalitet for de tre partnerskabsområder.



Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tryghed
Undersøgelsen viser, at andelen af utrygge i området er faldet fra
2014 (22 %) til 2019 (19 %), herunder er der sket et fald fra 2018
(38 %). Udviklingen fra 2018 til 2019 er statistisk signifikant, mens
der for perioden 2014 til 2019 ikke kan påvises en signifikant
udvikling. Andelen af utrygge københavnere i
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet for hele
byen (9 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2014 (35 %) til 2019 (30 %), herunder et fald fra
2018 (50 %) til 2019. Udviklingen fra 2018 til 2019 er statistisk
signifikant, mens der for perioden 2014 til 2019 ikke kan påvises en
signifikant udvikling. Andelen af utrygge københavnere i
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet for hele
byen (17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

19 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i
partnerskabsområdet, er bandekonflikt/ skyderier (40 %),
hændelser i lokalområdet (29 %) og personlige oplevelser (23 %).
Det har været muligt at give flere svar.

50 % i partnerskabsområdet angiver, at der er nogle steder i deres
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge på
gaden (26 %), på stier (16 %) og i grønne områder/parker/
legepladser (16 %). Andelen, der angiver utryghed ved at færdes
på gaden, er over gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat i partnerskabsområdet er bekymrede
for støjgener fra naboer (46 %), ballade på gaden (44 %),
hærværk i nabolaget (44 %) og cykeltyveri (44 %). Mens anden
hensynsløs kørsel (49 %), hensynsløs knallertkørsel (40 %),
hærværk i nabolaget (26 %) og graffiti (26 %) er de forhold, flest
københavnere bosat i området angiver, at de har været udsat for.

Kriminalitet
I 2018 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 276 tilfælde af
borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 24,7 anmeldelser pr.
1000 indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i
perioden 2009-2018. Niveauet i 2018 er væsentligt lavere end
gennemsnittet for hele København (60,1).

For partnerskabsområdet er vold den hyppigst anmeldte
kriminalitet i 2018 med et niveau på 4 anmeldelser pr. 1000
indbyggere. Anmeldelser af røveri, gaderøverier, vold og
våbenbesiddelse er steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af
de resterende kriminalitetstyper er faldet. I perioden 2009-2018
er anmeldelser af vold og våbenbesiddelse steget, mens
anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Tingbjerg-Husum
partnerskabsområde om deres tillid til hhv. hjælp i nabolaget,
personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra myndighederne

Se Figur 1-12 for yderligere information

Områdefakta 
• Antal beboere: 11.246
• 1,8 % af alle københavnere 
bor i partnerskabsområdet
• Andel børn/unge under 18 
år: 27 %
• Andel ældre over 65 år: 12 %
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Andel utrygge (2014-2019)

Undersøgelsen viser, at andelen af utrygge i området er 
faldet fra 2014 (22 %) til 2019 (19 %), herunder er der sket 
et fald fra 2018 (38 %). Udviklingen fra 2018 til 2019 er 
statistisk signifikant, mens der for perioden 2014 til 2019 
ikke kan påvises en signifikant udvikling. Andelen af utrygge 
københavnere i partnerskabsområdet er i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2014-2019)

Undersøgelsen viser et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2014 (35 %) til 2019 (30 %), herunder et fald 
fra 2018 (50 %) til 2019. Udviklingen fra 2018 til 2019 er statistisk 
signifikant, mens der for perioden 2014 til 2019 ikke kan påvises 
en signifikant udvikling. Andelen af utrygge københavnere i 
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet for 
hele byen (17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag, 2014-2019: ikke statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i nabolag, 2018-2019: statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2014-2019: ikke statistisk signifikant
Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2018-2019: statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

19 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i partnerskabsområdet, er bandekonflikt/ 
skyderier (40 %), hændelser i lokalområdet (29 %) og 
personlige oplevelser (23 %). Det har været muligt at give 
flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

50 % i partnerskabsområdet angiver, at der er nogle steder i 
deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge 
på gaden (26 %), på stier (16 %) og i grønne områder/parker/ 
legepladser (16 %). Andelen, der angiver utryghed ved at 
færdes på gaden, er over gennemsnittet for København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion

Kilde: Epinion



Tingbjerg-Husum 
Partnerskab København

Støjgener fra naboer 46% 49%

Ballade på gaden 44% 42%

Hærværk i dit nabolag 44% 45%

Cykeltyveri 44% 50%

Indbrudstyveri 39% 39%

Misbrugere på gaden 38% 31%

Salg af hash 34% 31%

Vold 32% 26%

Tyveri af taske og/eller pung 32% 32%

Salg af narkotika 31% 28%

At blive generet af grupper af unge, 
når du færdes ude 30% 38%

Hærværk på din bolig, bil eller andet 30% 35%

Røveri 28% 30%

At blive udsat for kriminalitet 
begået af personer fra rocker- eller 
bandemiljøet 26% 22%

Tyveri fra bil 23% 24%

Narkotika-gener 23% 20%

Chikane eller ubehagelige tilråb når 
du færdes på gaden 22% 29%

Trusler 22% 23%

Biltyveri 21% 20%

Gener ved at grupper af folk slår sig 
ned og sover på gaden i dit nabolag 13% 14%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i partnerskabsområdet er blevet 
spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige 
gener, de er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere 
bosat i området for Tingbjerg-Husum Partnerskab 
bekymrede for støjgener fra naboer (46 %), ballade på 
gaden (44 %), hærværk i nabolaget (44 %) og cykeltyveri 
(44 %). Andelen i partnerskabsområdet, der er bekymrede 
for ballade på gaden, er over gennemsnittet for København. 
Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. 

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i området for Tingbjerg-
Husum Partnerskab, hvilke af nedenstående typer 
kriminalitet/chikane, de har været udsat for. 68 % har været 
udsat for en eller flere af følgende kriminalitetstyper nedenfor. 
Anden hensynsløs kørsel (49 %), hensynsløs knallertkørsel (40 
%), hærværk i nabolaget (26 %) og graffiti (26 %) er de forhold, 
flest københavnere bosat i området angiver, at de har været 
udsat for. Andelen, der har været udsat for hensynsløs 
knallertkørsel, er højere end københavnerniveau.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Tingbjerg-Husum 
Partnerskab København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Trusler  11% 8%

Salg af hash  4% 8%

Røveri  3% 4%

Vold  3% 4%

Salg af narkotika  2% 5%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  20% 19%

Indbrud  10% 10%

Tyveri  8% 12%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Anden hensynsløs kørsel  49% 53%

Hensynsløs knallertkørsel  40% 32%

Graffiti  26% 52%

Hærværk i nabolag  26% 31%

Chikane  10% 13%

Folk sover på gaden  9% 10%

Hærværk på egen ejendom  7% 11%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
partnerskabsområdet, der hhv. bekymrer sig for og har 
været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For partnerskabsområdet er vold den hyppigst anmeldte 
kriminalitet i 2018 med et niveau på 4 anmeldelser pr. 1000 
indbyggere. Anmeldelser af røveri, gaderøverier, vold og 
våbenbesiddelse er steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser 
af de resterende kriminalitetstyper er faldet. I perioden 2009-
2018 er anmeldelser af vold og våbenbesiddelse steget, mens 
anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 276 tilfælde 
af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 24,7 
anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket er det laveste 
anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018. Niveauet i 2018 
er væsentligt lavere end gennemsnittet for hele København 
(60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan 
man regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde 
politiet". 62 % har angivet af de enten er enige (34 %) eller 
meget enige (28 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (60 %).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor 
enige de er i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en 
kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der 
går forbi eller bor her i området". 51 % har angivet, at de 
enten er enige (29 %) eller meget enige (22 %) i udsagnet. 
Dette er lavere end københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne 

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med 
utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage 
hånd om problemet". 66 % har angivet, at de enten er enige (38 
%) eller meget enige (28 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området

Tingbjerg-
Husum 

Partnerskab København 

Meget enig 22% 21%

Enig 29% 36%

Hverken/eller 20% 21%

Uenig 7% 6%

Meget uenig 3% 3%

Ved ikke 19% 14%

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at 
myndighederne vil tage hånd om problemet

Tingbjerg-Husum 
Partnerskab København 

Meget enig 28% 18%

Enig 38% 34%

Hverken/eller 14% 21%

Uenig 5% 10%

Meget uenig 7% 8%

Ved ikke 8% 9%



Amager Partnerskab 
(Urbanplanen)

Tryghed
Undersøgelsen indikerer, at andelen af utrygge i området er faldet
fra 2014 (16 %) til 2019 (13 %), herunder er der sket et fald fra
2018 (18 %). Udviklingerne er dog ikke statistisk signifikante.
Andelen af utrygge københavnere i partnerskabsområdet er i
2019 højere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne
forskel er ikke statistisk signifikant.

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2014 (34 %) til 2019 (26 %), herunder er der
sket et fald fra 2018 (34 %). Udviklingerne er dog ikke statistisk
signifikante. Andelen af utrygge københavnere i
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet for hele
byen (17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

21 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt
at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i
partnerskabsområdet, er bandekonflikt/ skyderier (43 %),
personlige oplevelser (24 %) og kriminelle hændelser/gener
generelt (17 %). Det har været muligt at give flere svar.

49 % i partnerskabsområdet angiver, at der er nogle steder i
deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge i
grønne områder/parker/legepladser (25 %), på stier (22 %) og
på gaden (15 %). Andelen, der angiver utryghed ved disse tre
forhold, er over gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat i partnerskabsområdet er bekymrede
for cykeltyveri (58 %), støjgener fra naboer (51 %) og hærværk i
nabolaget (49 %). Mens hensynsløs knallertkørsel (45 %), anden
hensynsløs kørsel (42 %), hærværk i nabolaget (37 %) og graffiti
(37 %) er de fire forhold, flest københavnere bosat i området
angiver, at de har været udsat for.

Kriminalitet
I 2018 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 171 tilfælde af
borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 25,8 anmeldelser pr.
1000 indbyggere, hvilket er det næstlaveste anmeldelsesniveau i
perioden 2009-2018. Kun i 2015 var niveauet lavere (25,2
anmeldelser pr. 1000). Niveauet i 2018 er væsentligt lavere end
gennemsnittet for hele København (60,1).

For partnerskabsområdet er vold og våbenbesiddelse de hyppigst
anmeldte kriminalitetsformer i 2018 med hver 4,8 anmeldelser
pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud, vold og
våbenbesiddelse er steget fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af
gaderøveri og lommetyveri er faldet. Røveri og tyveri fra køretøjer
er holdt på niveau. I perioden 2009-2018 er anmeldelser af
lommetyveri, vold og våbenbesiddelse steget, mens anmeldelser
af de resterende kriminalitetstyper er faldet.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Amager
partnerskabsområde om deres tillid til hhv. hjælp i nabolaget,
personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra myndighederne

Se Figur 1-12 for yderligere information

Områdefakta
• Antal beboere: 6.644
• 1,1 % af alle københavnere bor i 
partnerskabsområdet
• Andel børn/unge under 18 år: 19 %
• Andel ældre over 65 år: 18 %
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Andel utrygge (2014-2019)

Undersøgelsen indikerer, at andelen af utrygge i området er 
faldet fra 2014 (16 %) til 2019 (13 %), herunder er der sket et 
fald fra 2018 (18 %). Udviklingerne er dog ikke statistisk 
signifikante. Andelen af utrygge københavnere i 
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet 
for hele byen (9 %). Denne forskel er ikke statistisk 
signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2014-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2014 (34 %) til 2019 (26 %), herunder er der 
sket et fald fra 2018 (34 %). Udviklingerne er dog ikke statistisk 
signifikante. Andelen af utrygge københavnere i 
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet for 
hele byen (17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2014-2019 og 2018-2019: ikke statistisk 
signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2014-2019 og 2018-2019: ikke 
statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

21 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i partnerskabsområdet, er bandekonflikt/ 
skyderier (43 %), personlige oplevelser (24 %) og kriminelle 
hændelser/gener generelt (17 %). Det har været muligt at 
give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

49 % i partnerskabsområdet angiver, at der er nogle steder i 
deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge 
i grønne områder/parker/legepladser (25 %), på stier (22 %) 
og på gaden (15 %). Andelen, der angiver utryghed ved disse tre 
forhold, er over gennemsnittet for København.

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
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Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år



Amager 
Partnerskab København

Cykeltyveri 58% 50%

Støjgener fra naboer 51% 49%

Hærværk i dit nabolag 49% 45%

At blive generet af grupper af unge, når du 
færdes ude 47% 38%

Ballade på gaden 45% 42%

Indbrudstyveri 42% 39%

Hærværk på din bolig, bil eller andet 40% 35%

Chikane eller ubehagelige tilråb når du færdes 
på gaden 36% 29%

Røveri 36% 30%

Misbrugere på gaden 35% 31%

Salg af hash 33% 31%

Tyveri af taske og/eller pung 32% 32%

Salg af narkotika 29% 28%

Tyveri fra bil 27% 24%

Vold 27% 26%

Trusler 25% 23%

Biltyveri 25% 20%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet 23% 22%

Narkotika-gener 23% 20%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned og 
sover på gaden i dit nabolag 17% 14%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i partnerskabsområdet er blevet 
spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige 
gener, de er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere 
bosat i området for Amager Partnerskab bekymrede for 
cykeltyveri (58 %), støjgener fra naboer (51 %) og hærværk i 
nabolaget (49 %). Andelen i partnerskabsområdet, der er 
bekymrede for disse tre forhold, er over gennemsnittet for 
København. Bemærk, det har været muligt at angive flere 
svar. 

Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet 
udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i området for Amager 
Partnerskab, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, 
de har været udsat for. 72 % har været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper. Hensynsløs knallertkørsel (45 %), 
anden hensynsløs kørsel (42 %), hærværk i nabolaget (37 %) og 
graffiti (37 %) er de fire forhold, flest københavnere bosat i 
området angiver, at de har været udsat for. Andelen, der har 
været udsat for hensynsløs knallertkørsel samt hærværk i 
nabolaget, er højere end københavnerniveau.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 

Amager 
Partnerskab Hele København

Volds- og narkotikarelateret kriminalitet

Vold  8% 4%

Salg af hash  8% 8%

Trusler  7% 8%

Salg af narkotika  3% 5%

Røveri  2% 4%

Berigelseskriminalitet

Cykeltyveri  25% 19%

Tyveri  14% 12%

Indbrud  11% 10%

Kriminalitet relateret til støjgener og hærværk

Hensynsløs knallertkørsel  45% 32%

Anden hensynsløs kørsel  42% 53%

Hærværk i nabolag  37% 31%

Graffiti  37% 52%

Chikane  17% 13%

Hærværk på egen ejendom  10% 11%

Folk sover på gaden  6% 10%
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
partnerskabsområdet, der hhv. bekymrer sig for og har 
været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For partnerskabsområdet er vold og våbenbesiddelse de 
hyppigst anmeldte kriminalitetsformer i 2018 med hver 4,8 
anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud, vold 
og våbenbesiddelse er steget fra 2017 til 2018, mens 
anmeldelser af gaderøveri og lommetyveri er faldet. Røveri og 
tyveri fra køretøjer er holdt på niveau. I perioden 2009-2018 er 
anmeldelser af lommetyveri, vold og våbenbesiddelse steget, 
mens anmeldelser af de resterende kriminalitetstyper er faldet. 

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 171 tilfælde 
af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 25,8 anmeldelser 
pr. 1000 indbyggere, hvilket er det næstlaveste 
anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018. Kun i 2015 var 
niveauet lavere (25,2 anmeldelser pr. 1000). Niveauet i 2018 
er væsentligt lavere end gennemsnittet for hele København 
(60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan 
man regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde 
politiet". 55 % har angivet af de enten er enige (32 %) eller 
meget enige (23 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (60 %).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor 
enige de er i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en 
kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der 
går forbi eller bor her i området". 46 % har angivet, at de 
enten er enige (27 %) eller meget enige (19 %) i udsagnet. 
Dette er lavere end københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne 

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med 
utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage 
hånd om problemet". 48 % har angivet, at de enten er enige (27 
%) eller meget enige (21 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området

Amager 
Partnerskab København 

Meget enig 19% 21%

Enig 27% 36%

Hverken/eller 24% 21%

Uenig 7% 6%

Meget uenig 6% 3%

Ved ikke 17% 14%

Hvis jeg oplever gentagne problemer med utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at 
myndighederne vil tage hånd om problemet

Amager 
Partnerskab København 

Meget enig 21% 18%

Enig 27% 34%

Hverken/eller 25% 21%

Uenig 11% 10%

Meget uenig 7% 8%

Ved ikke 9% 9%



Folehaven Partnerskab

Tryghed
Undersøgelsen indikerer, at andelen af utrygge i området i 2019
(19 %) er på niveau med 2017 (19 %), dog er der sket et fald fra
2018 (20 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være
signifikante. Andelen af utrygge københavnere i
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet for hele
byen (9 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og
nattetimerne fra 2017 (32 %) til 2019 (26 %), herunder et fald fra
2018 (33 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at være
signifikante. Andelen af utrygge københavnere i
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet for hele
byen (17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

19 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har
påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at
færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i
partnerskabsområdet, er personlige oplevelser (27 %), kriminelle
hændelser/gener generelt (26 %) og bandekonflikt/skyderier (24
%). Det har været muligt at give flere svar.

52 % i partnerskabsområdet angiver, at der er nogle steder i deres
nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge på
pladser/torve (21 %), på stier (18 %) og på stationer/stoppesteder
(15 %). Andelen, der angiver utryghed ved at færdes på
pladser/torve samt på stier, er over gennemsnittet for København.

Flest københavnere bosat i partnerskabsområdet er bekymrede
for hærværk i nabolaget (48 %), cykeltyveri (46 %) og støjgener fra
naboer (46 %). Mens hensynsløs knallertkørsel (49 %), anden
hensynsløs kørsel (47 %) og hærværk i nabolaget (35 %) er de
forhold, flest københavnere bosat i området angiver, at de har
været udsat for.

Kriminalitet
I 2018 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 75 tilfælde af
borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 34,3 anmeldelser af
borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, hvilket er det laveste
anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018. Niveauet i 2018 er
væsentligt lavere end gennemsnittet for hele København (60,1).

For partnerskabsområdet er tyveri fra køretøjer den hyppigst
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 8,7 anmeldelser pr.
1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og vold er faldet fra
2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er steget. I perioden 2009-2018 er anmeldelser
af indbrud, gaderøveri faldet, mens anmeldelser af de resterende
kriminalitetstyper er steget.

Vi har også spurgt københavnere bosat i Folehavn partnerskab om
deres tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og
hjælp fra myndighederne

Se Figur 1-12 for yderligere information

Områdefakta
• Antal beboere: 2.186
• 0,4 % af alle københavnere bor i 
partnerskabsområdet
• Andel børn/unge under 18 år: 23 %
• Andel ældre over 65 år: 18 %
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Andel utrygge (2017-2019)

Undersøgelsen indikerer, at andelen af utrygge i området i 
2019 (19 %) er på niveau med 2017 (19 %), dog er der sket 
et fald fra 2018 (20 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan 
påvises at være signifikante. Andelen af utrygge 
københavnere i partnerskabsområdet er i 2019 højere end 
gennemsnittet for hele byen (9 %). Denne forskel er 
statistisk signifikant.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne (2017-2019)

Undersøgelsen indikerer et fald i andelen af utrygge i aften- og 
nattetimerne fra 2017 (32 %) til 2019 (26 %), herunder et fald 
fra 2018 (33 %) til 2019. Ingen af de to udviklinger kan påvises at 
være signifikante. Andelen af utrygge københavnere i 
partnerskabsområdet er i 2019 højere end gennemsnittet for 
hele byen (17 %). Denne forskel er statistisk signifikant.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne

Udvikling i utryghed i nabolag 2017-2019 og 2018-2019: ikke statistisk signifikant
Kilde: Epinion

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne 2017-2019 og 2018-2019: ikke 
statistisk signifikant
Kilde: Epinion
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Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

19 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der 
har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det 
er trygt at færdes i København. De hændelser, der har 
påvirket flest i partnerskabsområdet, er personlige 
oplevelser (27 %), kriminelle hændelser/gener generelt (26 
%) og bandekonflikt/skyderier (24 %). Det har været muligt 
at give flere svar.

Særlige steder, der opleves som utrygge

52 % i partnerskabsområdet angiver, at der er nogle steder i 
deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge 
på pladser/torve (21 %), på stier (18 %) og på 
stationer/stoppesteder (15 %). Andelen, der angiver utryghed 
ved at færdes på pladser/torve samt på stier, er over 
gennemsnittet for København.

Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder det 
seneste år

Figur 4: Særlige steder, der angives som utrygge

Figur 3 er lavet på baggrund af åbne besvarelser, hvorefter besvarelserne er 
kategoriseret ud fra en åben kodning.
Kilde: Epinion Kilde: Epinion
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Hærværk i dit nabolag 48% 45%

Cykeltyveri 46% 50%

Støjgener fra naboer 46% 49%

Ballade på gaden 40% 42%

Hærværk på din bolig, bil eller andet 39% 35%

Salg af hash 37% 31%

At blive generet af grupper af unge, når du 
færdes ude 34% 38%

Indbrudstyveri 33% 39%

Tyveri af taske og/eller pung 32% 32%

Misbrugere på gaden 30% 31%

Røveri 29% 30%

Chikane eller ubehagelige tilråb når du færdes 
på gaden 27% 29%

Salg af narkotika 27% 28%

Trusler 23% 23%

Tyveri fra bil 23% 24%

At blive udsat for kriminalitet begået af 
personer fra rocker- eller bandemiljøet 22% 22%

Biltyveri 20% 20%

Vold 19% 26%

Narkotika-gener 19% 20%

Gener ved at grupper af folk slår sig ned og 
sover på gaden i dit nabolag 9% 14%
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Københavnernes bekymring for kriminalitet 
og øvrige gener

Københavnere bosat i partnerskabsområdet er blevet 
spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige 
gener, de er bekymrede for. I 2019 var flest københavnere 
bosat i området for Folehaven Partnerskab bekymrede for 
hærværk i nabolaget (48 %), cykeltyveri (46 %) og støjgener 
fra naboer (46 %). Bemærk, det har været muligt at angive 
flere svar. Andelen i partnerskabsområdet, der er 
bekymrede for hærværk i nabolaget, er over gennemsnittet 
for København.

Hvad københavnerne selv angiver, de er 
blevet udsat for de seneste 12 måneder

Vi har spurgt københavnerne bosat i området for Folehaven 
Partnerskab, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, 
de har været udsat for. 66 % har været udsat for en eller flere af 
følgende kriminalitetstyper nedenfor. Hensynsløs knallertkørsel 
(49 %), anden hensynsløs kørsel (47 %) og hærværk i nabolaget 
(35 %) er de forhold, flest københavnere bosat i området 
angiver, at de har været udsat for. Andelen, der har været udsat 
for hensynsløs knallertkørsel samt hærværk i nabolaget, er 
højere end københavnerniveau.

Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for

Kilde: EpinionKilde: Epinion 
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Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed

Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i 
partnerskabsområdet, der hhv. bekymrer sig for og har 
været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener.

Udvalgte typer borgervendt kriminalitet (2009-
2018)

For partnerskabsområdet er tyveri fra køretøjer den hyppigst 
anmeldte kriminalitet i 2018 med et niveau på 8,7 anmeldelser 
pr. 1000 indbyggere. Anmeldelser af indbrud og vold er faldet 
fra 2017 til 2018, mens anmeldelser af de resterende 
kriminalitetstyper er steget. I perioden 2009-2018 er 
anmeldelser af indbrud, gaderøveri faldet, mens anmeldelser af 
de resterende kriminalitetstyper er steget. 

Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr. 1000 indbyggere

Note: Årets undersøgelse har sammenlagt andre kategorier end tidligere. 
Figur 7 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøgelser.
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Udvikling i anmeldelser af borgervendt 
kriminalitet (2009-2018)

I 2018 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 75 tilfælde 
af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 34,3 anmeldelser 
af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, hvilket er 
det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2018. 
Niveauet i 2018 er væsentligt lavere end gennemsnittet for 
hele København (60,1).

Tillid til hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan 
man regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde 
politiet”. 52 % har angivet af de enten er enige (31 %) eller 
meget enige (21 %) i udsagnet. Dette er lavere end 
københavnerniveau (60 %).

Figur 9: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 
indbyggere

Kilde: Rigspolitiet Kilde: Epinion

Figur 10: Tillid til hjælp i nabolaget

Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboerne i 
området vil reagere og tilkalde politiet?
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Tillid til personlig hjælp i nabolaget

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor 
enige de er i udsagnet "Hvis jeg skulle blive udsat for en 
kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp af dem, der går 
forbi eller bor her i området". 39 % har angivet, at de enten er 
enige (23 %) eller meget enige (16 %) i udsagnet. Dette er 
lavere end københavnerniveau (57 %).

Tillid til hjælp fra myndighederne 

Vi har spurgt københavnerne i partnerskabsområdet, hvor enige 
de er i udsagnet "Hvis jeg oplever gentagne problemer med 
utryghed i mit nabolag, har jeg tillid til, at myndighederne vil tage 
hånd om problemet". 56 % har angivet, at de enten er enige (35 
%) eller meget enige (21 %) i udsagnet. Dette er højere end 
københavnerniveau (52 %).

Figur 11: Tillid til personlig hjælp i nabolaget Figur 12: Tillid til hjælp fra myndighederne

Kilde: EpinionKilde: Epinion

Hvis jeg skulle blive udsat for en kriminel handling i mit nabolag, vil jeg få hjælp 
af dem, der går forbi eller bor her i området
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METODE 
Et repræsentativt udsnit på 12.160 københavnere blev inviteret til
at deltage i undersøgelsen. Heraf har 3.833 deltaget, hvilket giver
en svarprocent på 32. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 4.
december 2018 til d. 12. februar 2019. Størstedelen af
spørgsmålene blev også stillet i forbindelse med Københavns
Tryghedsindeks. Derfor kan de fleste udviklinger i besvarelserne
følges tilbage til 2009.

Tryghedsundersøgelsen benytter to datakilder:

En spørgeskemaundersøgelse
Epinion har stillet et repræsentativt udsnit af københavnerne i de
enkelte bydele en række spørgsmål om deres:

• Overordnede oplevelse af tryghed i deres nabolag.

• Oplevelse af tryghed i aften- og nattetimerne i deres nabolag.

• Hvilke(n) af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de er
bekymrede for: Vold, trusler, ballade på gaden, salg af hash, salg af
narkotika, narkotikagener, misbrugere på gaden, ”at blive udsat for
kriminalitet begået af personer fra rocker- eller bandemiljøet”,
indbrudstyveri, cykeltyveri, biltyveri, tyveri fra bil, tyveri fra taske
og/eller pung, røveri, hærværk på din bolig, støjgener fra naboer,
”tilråb, når man færdes på gaden”, ”at blive generet af grupper af
unge, når man færdes ude”, og ”gener ved at grupper af folk slår
sig ned og sover på gaden i nabolaget”.

• Hvilke(n) af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de har
været udsat for: vold, trusler, røveri, salg af hash, salg af narkotika,
indbrud, tyveri, cykeltyveri, hærværk på egen ejendom, hærværk i
nabolag, graffiti, chikane, hensynsløs knallertkørsel, anden
hensynsløs kørsel samt ”at folk sover på gaden”.

• Om der er nogen steder i nabolaget, de er utrygge ved at færdes:
i egen bolig, på gaden, på stier, på pladser og tover, i opgange, i
grønne områder/parker/legepladser, på stationer og ved
stoppesteder og andre steder.

• Om der er sket noget i det forgange år, som påvirker dem til at
tænke over hvor og hvornår, det er trygt at færdes i København.

• Oplevelse af tillid til hjælp og personlig hjælp i nabolaget og
oplevelse af tillid til hjælp fra myndighederne.

Der har været opstillet faste svarkategorier for alle spørgsmål med
undtagelse af spørgsmålet om, hvad der er sket i det forgange år,
som har påvirket københavnerne til at tænke over, hvor og hvornår
det er trygt at færdes i København. Her har respondenterne haft
mulighed for at uddybe, hvad der har påvirket dem.

Registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet
Tryghedsundersøgelsen viser udviklingen i anmeldelser for
borgervendt kriminalitet i København opgjort pr. 1.000 indbyggere
i årene 2009-2018. Heraf er en række gerningskoder ligeledes
opgjort særskilt, så udviklingen i specifik kriminalitet som indbrud,
røveri mod pengeinstitut, forretning eller tankstation, røveri mod
person (gaderøveri), tyveri fra borgere (lommetyveri), tyveri fra
køretøjer, vold og våbenbesiddelse kan følges. I år har der været
mindre justeringer i hvilke gerningskoder, der indgår i de udvalgte
gerningskoder. Dette er rettet bagud i tid.

Opgørelsen af politianmeldelser omfatter dels den kriminalitet,
som borgerne har anmeldt, dels politiets egne registreringer af
hændelser på patruljering eller ved opklaringsarbejde, de såkaldte
’initiativsager’. Da initiativsagerne indgår i opgørelsen, vil politiets
aktuelle indsatser påvirke anmeldelsestallet.

En stigning i anmeldelsestal afspejler dermed ikke nødvendigvis
øget kriminalitet, men kan skyldes, at en større del af den begåede
kriminalitet opdages og anmeldes.

I det følgende uddybes centrale spørgsmål og svar til
undersøgelsen.
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1. Hvordan er data til undersøgelsen indsamlet?
Epinion har indhentet svarene ved først at udtrække en stikprøve
på 12.160 københavnere. Undersøgelsen er foretaget ved
indledningsvist at udsende invitationer via e-Boks til et stratificeret
simpelt tilfældigt udtræk af københavnere, hvorfra de kunne tilgå
undersøgelsen. Borgere, som ikke er tilknyttet e-Boks, har i samme
ombæring fået tilsendt en postal invitation. Begge disse typer
invitationer indeholdt baggrund om undersøgelsen og opfordring
om at besvare spørgeskemaet elektronisk via et link.
Spørgeskemaet kunne besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk
og somali samt urdu.

Efterfølgende har alle, der ikke har besvaret undersøgelsen,
modtaget op til 3 påmindelsesbreve via e-Boks, hvorefter Epinion
har foretaget telefonisk opfølgning blandt borgere, som ikke
besvarede på baggrund af de indledningsvise invitationer. Denne
metode blev også anvendt ved Tryghedsundersøgelsen 2017 og
2018.

Der er dog forskel i, hvem der er inviteret til at deltage i
undersøgelsen, da Epinion har benyttet et simpelt tilfældigt udtræk
af borgere i Københavns Kommune. I tidligere undersøgelser
gennemført af Danmarks Statistik har udtrækket været suppleret
med rekruttering af et panel af borgere, som tidligere har deltaget i
tryghedsundersøgelser. Forskningen i spørgeskemaundersøgelser
indikerer, at særligt interesserede personer vælger at deltage i
sådanne paneler. Hvorvidt den tidligere rekrutteringsmetode
medfører en overrepræsentation af positive eller negative borgere
kan ikke udledes, og det er derfor vanskeligt at bestemme
betydningen af den reviderede rekrutteringsstrategi. Trods
forskelle i rekrutteringsstrategien kan undersøgelsens resultater
fortsat sammenlignes med tidligere år, da undersøgelsens
resultater ligesom tidligere år er repræsentative og vægtede efter
socioøkonomiske forhold.

Tal for kriminalitet kommer fra politiets anmeldelsesregister for
kalenderåret 2018. Rigspolitiet har bistået Københavns Kommune
med at indhente kriminalitetstal. Det bemærkes, at der er små
uoverensstemmelser mellem borgervendt kriminalitet pr. 1000
indbyggere, ift. hvad de er opgjort ved tidligere undersøgelser, som
kan variere bl.a. pga. ændringer i befolkningstallet i København.

2. Hvilken periode er omfattet af Københavns 
Tryghedsundersøgelse?
Indsamlingen af besvarelser til spørgeskemaundersøgelsen er sket
i perioden d. 4. december 2018 til d. 12. februar 2019.
Respondenterne er blevet spurgt til deres oplevelser de seneste 12
måneder. Det vil sige, at besvarelserne især vedrører 2018, men
også for nogles vedkommende rækker ind i begyndelsen af 2019.
Data vedr. kriminalitet er baseret på politiets anmeldelsesregister
for kalenderåret 2018, da der af naturlige årsager endnu ikke er en
fuld opgørelse for hele 2019.

3. Hvem har deltaget i undersøgelsen? 
For at deltage i tryghedsundersøgelsen skal man være bosiddende
i Københavns Kommune. Epinion har udtrukket deltagerne via et
cpr-register. Epinion står inde for, at denne udtrækningsmetode er
metodisk korrekt, og at resultaterne af undersøgelsen er
sammenlignelige med de tidligere års tryghedsundersøgelser.

For at sikre tilstrækkelig deltagelse i samtlige bydele i
undersøgelsen har Epinion udtrukket en større stikprøve i
områder, hvor svarprocenten var lavere. Svarprocenten varierer i
de enkelte bydele fra 35 og 44 %, mens svarprocenten for de tre
partnerskabsområder ligger ml. 22 og 33 %. Se svarfordelingerne
på s. 137 for mere information. For at sikre sammenlignelighed
mellem bydelene er data efterfølgende vægtet, så der tages højde
for beboersammensætningen på en række økonomiske, sociale og
demografiske parametre.

SPØRGSMÅL OG SVAR
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4. Hvad viser undersøgelsen om Københavnernes tryghed?
Københavns Tryghedsundersøgelse viser, hvordan
københavnernes oplevelse af tryghed har udviklet sig siden
2009. Det bemærkes, at undersøgelsen er baseret på en
stikprøve blandt københavnerne og er derfor forbundet med
statistisk usikkerhed. Ikke alle udviklinger over årene er statistisk
signifikante, hvilket blandt andet kan skyldes antallet af
respondenter i de enkelte bydele. Læs mere under spørgsmål
15 ”Viser undersøgelsen statistisk signifikante udviklinger?”.
Undersøgelsen opgør også, hvilke typer kriminalitet/gener,
københavnerne har været udsat for samt københavnernes
oplevelse af tillid til hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp og
hjælp fra myndighederne. Endelig opgør den, hvor meget
kriminalitet, der er anmeldt i København.

Anmeldelsestallene viser al den kriminalitet, der er anmeldt i de
enkelte bydele, hvad enten anmelder bor i byen eller var her på
besøg, da kriminaliteten fandt sted. Københavnernes egen
angivelse af udsathed for kriminalitet/gener giver et billede af,
hvor ofte københavnerne i de enkelte bydele oplever
kriminalitet eller gener, der går ud over dem selv. Denne
opgørelse viser derimod ikke, hvor kriminaliteten har fundet
sted. Samlet giver de to datakilder et billede af henholdsvis det
faktiske niveau af kriminalitet begået i København
(anmeldelsestallene) henholdsvis, hvor ofte københavnerne er
udsat for kriminalitet/gener. Begge aspekter belyser
tryghedsbilledet i Københavns Kommune.

5. Hvorfor kan man ikke se, hvor mange cykeltyverier, der 
var i de enkelte bydele? 
Cykeltyveri er en af de ting, som flest københavnere har svaret,
at de er bekymrede for. I undersøgelsen indgår ikke et tal for,
hvor mange cykler, der rent faktisk bliver stjålet i de enkelte
bydele. Det skyldes, at Rigspolitiet ikke opgør dette tal.

6. Bliver undersøgelsen lavet hvert år? 
Københavns Kommune har undersøgt trygheden årligt siden
2009. Med budgetaftalen for 2017 blev der afsat 0,7 mio. kr. i
drift i perioden 2017-2019 til at videreføre Københavns
Tryghedsundersøgelse.

7. Hvilke områder indgår i undersøgelsen? 
Tryghedsundersøgelsen er opdelt i følgende områder. Bemærk,
at opdelingen ikke til fulde følger de administrative bydele i
Københavns Kommune, idet Indre By og Christianshavn er
adskilt, Indre og Ydre Nørrebro er adskilt og Vesterbro og Kgs.
Enghave er adskilt:

• Indre By, Rode 1-35,46,49-65,396
• Christianshavn, Rode 36-45
• Østerbro, Rode 66-109, 161-162, 395
• Indre Nørrebro, Rode 110-138
• Ydre Nørrebro, Rode 139-160,163-164
• Bispebjerg, Rode 287-322
• Brønshøj-Husum, Rode 252-262,264-267,274-280,284-

285,306 
• Vanløse, Rode 238-251, 270-273, 281-283, 286
• Valby, Rode 204, 207-237
• Kgs. Enghave, Rode 193-202, 205-206
• Vesterbro, Rode 47-48, 165-192, 206, 237
• Amager Vest, Rode 326-357, 390-391
• Amager Øst, Rode 324-325, 323-389
• Tingbjerg-Husum Partnerskabsområde, Rode 262, 264, 266,
267
• Amager Partnerskabsområde, Rode 346, 350, 351, dele af 339
(udskilt på adresser)
• Folehaven Partnerskabsområde, Rode 226
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8. Hvordan er utryghed opgjort i undersøgelsen? 
Vi har spurgt københavnerne til deres overordnede oplevelse af 
tryghed i deres nabolag generelt og i deres nabolag i aften- og 
nattetimerne (spørgsmål 2 og 3 i spørgeskemaet). Det anvendte 
spørgeskema kan downloades på 
www.kk.dk/artikel/tryghedsundersoegelsen. 

De københavnere, der har svaret, ”jeg føler mig lidt utryg” eller
”meget utryg” indgår i ”andel utrygge”. Tryghedskortet samt de
grafer, der viser andelen af utrygge i de enkelte bydele, er lavet på
baggrund af svarene på spørgsmål 2, der omhandler generel
tryghed/utryghed i nabolaget. Alle respondenter, der tæller med
i de enkelte bydele, er bosiddende i den konkrete bydel. Det er
dog den enkelte respondent, der selv definerer ’nabolag’, og vi
har ikke spurgt dem, hvad deres nabolag er.

9. Hvordan er bekymring opgjort i undersøgelsen? 
Vi har spurgt københavnerne om hvilke(n) af følgende typer
kriminalitet og øvrige gener, de er bekymrede for: Vold, trusler,
ballade på gaden, salg af hash, salg af narkotika, narkotikagener,
misbrugere på gaden, ”at blive udsat for kriminalitet begået af
personer fra rocker- eller bandemiljøet”, indbrudstyveri,
cykeltyveri, biltyveri, tyveri fra bil, tyveri fra taske og/eller pung,
røveri, hærværk på din bolig, støjgener fra naboer, ”tilråb, når
man færdes på gaden”, ”at blive generet af grupper af unge, når
man færdes ude”, og ”gener ved at grupper af folk slår sig ned og
sover på gaden i nabolaget”. Vi har altså opstillet nogle konkrete
svarmuligheder. Det er nødvendigt at afgrænse
svarmulighederne for at kunne se mønstre i københavnernes
bekymring i de enkelte bydele.

Svarkategorierne er udvalgt, fordi vi vurderer, at det er forhold
med betydning for oplevelsen af tryghed/utryghed. De
afgrænsede svarmuligheder betyder dog også, at der kan være
forhold, der bekymrer københavnerne, der ikke kommer til
udtryk i opgørelsen af bekymring.

Bemærk, at respondenterne har kunnet sætte et eller flere kryds i
besvarelserne og at summen derfor kan være over 100 %.

10. Hvordan er udsathed opgjort i undersøgelsen?
Vi har spurgt københavnerne om hvilke(n) af følgende typer
kriminalitet og øvrige gener, de har været udsat for: vold, trusler,
røveri, salg af hash, salg af narkotika, indbrud, tyveri, cykeltyveri,
hærværk på egen ejendom, hærværk i nabolag, graffiti, chikane,
hensynsløs knallertkørsel, anden hensynsløs kørsel samt ”at folk
sover på gaden”.

Der er således opstillet nogle konkrete svarmuligheder. Det er
nødvendigt at afgrænse svarmulighederne for at kunne se
mønstre i københavnernes udsathed i de enkelte bydele. Sidste
år blev svarkategorierne cykeltyveri, graffiti, hensynsløst
knallertkørsel, anden hensynsløst kørsel samt ”at folk sover på
gaden” tilføjet til svarmulighederne i årets undersøgelse.

Svarkategorierne er udvalgt, fordi vi vurderer, at det er forhold,
som har betydning for københavnernes oplevelse af
tryghed/utryghed. Desuden fremgår forhold som ”salg af hash”
og ”salg af narkotika”, der kan fylde meget i en bydel og være
utryghedsskabende for den enkelte, selvom vedkommende ikke
er et offer for en konkret handling. Vi ved, at denne type gener er
noget, mange københavnere oplever som utryghedsskabende,
når de forekommer i bybilledet.

Udsathed er et relevant supplement til politiets anmeldelsestal,
fordi det viser, hvad københavnerne selv angiver, at de har været
udsat for, mens anmeldelsestallene også indeholder anmeldelser
indgivet af gæster i byen. Viden om, hvad københavnerne
vurderer, de er blevet udsat for, giver brugbar viden om
situationen i de enkelte bydele, som kan bidrage til det
fremadrettede tryghedsskabende arbejde i Københavns
Kommune.

http://www.kk.dk/artikel/tryghedsundersoegelsen
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11. Hvordan er tillid opgjort i undersøgelsen? 
I tryghedsundersøgelserne for 2018 og 2019 har vi stillet tre 
spørgsmål til københavnere om tillid til hhv. hjælp i nabolaget, 
personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra myndighederne 
(spørgsmål 7.1, 7.2 og 7.3). 

De københavnere, der har svaret ”enig” eller ”meget enig” til disse 
spørgsmål, opgøres som den andel af københavnerne, der oplever 
tillid ift. enten hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og 
hjælp fra myndighederne.

12. Hvordan kan undersøgelsens resultater sammenlignes med 
de tidligere års tryghedsundersøgelser?
Københavns Kommune har målt københavnernes tryghed siden
2009, hvor den første tryghedsmåling blev gennemført.
Undersøgelsens resultater kan sammenlignes med de tidligere års
resultater, da undersøgelsens resultater ligesom tidligere er
repræsentative og vægtede efter socioøkonomiske forhold.
Respondenterne er blevet stillet de samme spørgsmål, som ved
tidligere undersøgelser. Dog har der siden 2017 været mindre
forskelle i tilgangen til at rekruttere respondenter til undersøgelsen
sammenlignet med tidligere års undersøgelser - se spørgsmål 1 for
mere information. I 2018 blev der desuden foretaget mindre
justeringer i svarkategorierne til spørgsmål om københavnernes
bekymring og udsathed for kriminalitet og øvrige gener. I 2018
tilføjedes desuden tre nye spørgsmål til københavnere om tillid til
hhv. hjælp i nabolaget, personlig hjælp i nabolaget og hjælp fra
myndighederne.

Resultaterne vedr. tryghed i nabolag og utryghed i aften- og
nattetimerne er opgjort på andel utrygge. I de tidligere
tryghedsundersøgelser blev der spurgt til niveauet af tryghed
gennem to spørgsmål. I år har vi valgt at udelade det ene
spørgsmål, da der kun blev afrapporteret på det andet.
Udeladelsen vil derfor ikke påvirke sammenligneligheden af årets

tryghedsundersøgelse med de tidligere undersøgelser.

Beregningen af andel utrygge viser, hvor stor en andel, som svarer
’meget utryg’ eller ’lidt utryg’ ud af alle, som har afgivet et
meningsfuldt svar på spørgsmålet. Det betyder, at svar for alle,
som har angivet et svar på de relevante 5-trinssskalaer, eller som
har svaret ’ved ikke’, er indregnet, mens svar fra dem, som har
svaret, at spørgsmålet ikke er relevant, er fraregnet. Dette er en
justering i forhold til undersøgelserne 2009-2017, hvor ’ved ikke’
ikke var medregnet. Derfor vil der også for nogle af de tidligere
resultater være mindre justeringer i de opgjorte andele utrygge.

”Ved ikke” regnes med, da det, ifølge Epinion, skal indgå som et
meningsfuldt svar på spørgsmålet, som bør indregnes. ’Ved ikke’
er udtryk for, at man kan forholde sig til spørgsmålet, men at man
ikke har holdninger. Omvendt viser svaret ’Jeg færdes ikke ude om
aftenen’, som er en mulig svarkategori i spørgsmålet om utryghed i
aften- og nattetimerne, at spørgsmålet ikke er relevant. Derfor er
denne svarkategori ikke medtaget i beregning af svaret på dette
spørgsmål.

Epinion, der har gennemført spørgeundersøgelserne i 2017-2019,
har anvendt et andet statistikprogram i databehandlingen end det,
der er anvendt til undersøgelserne fra 2009-2016. Derfor kan der
være marginale forskelle i opgørelsen af resultaterne ift.
tryghedsundersøgelserne 2009-2016. Det skyldes, at forskellige
softwarepakker håndterer vægtet data forskelligt. Det har ikke
substantiel betydning for resultaterne, da der er tale om små
forskelle.
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13. Hvordan opgøres københavnernes oplevelse af hvor og
hvornår, det er trygt at færdes i København?
Dette spørgsmål har haft en åben svarkategori. Det betyder, at
respondenterne på egen hånd har nævnt, hvad der er sket i det
forgangne år, som har påvirket dem til at tænke over, hvor og
hvornår det er trygt at færdes i København. I databehandlingen
er der lavet en åben kodning af 1.049 besvarelser. På baggrund
af denne kodning er der blevet udarbejdet 8 kategorier i en
kodebog. Det bemærkes, at en besvarelse kan omhandle flere
kategorier. Kodebogen kan fås ved henvendelse til Sikker By i
Københavns Kommune. Eksempler på kategoriernes betydning:
Bandekonflikt/skyderier (fx opfattelse af øget
bandetilstedeværelse i byen), kriminelle hændelser og gener
generelt (fx opfattelse af, at der generelt er meget kriminalitet)
eller personlige oplevelser med kriminelle hændelser og gener
(fx at man selv eller bekendte har været udsat for
utryghedsskabende hændelser).

14. Er undersøgelsen repræsentativ? 
Ja, Epinion har udtrukket et repræsentativt udsnit af
københavnerne til at deltage i undersøgelsen. For at sikre
sammenlignelighed mellem de enkelte bydele er data
efterfølgende vægtet, så der tages højde for
beboersammensætningen på en række økonomiske, sociale og
demografiske parametre.

Et repræsentativt udsnit på 12.160 københavnere blev inviteret
til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 3.833 deltaget, hvilket
giver en svarprocent på 32. Svarprocenten er lidt lavere end
ved tryghedsundersøgelsen i 2018 (35 %) og tidligere års
undersøgelser. En lav svarprocent er primært problematisk,
hvis der er systematik i, hvem der ikke har deltaget i
undersøgelsen. Undersøgelsen viser ikke markante afvigelser i,

hvem af de inviterede, som ikke har deltaget i undersøgelsen, og
derfor har svarprocenten ikke stor negativ betydning for
undersøgelsens kvalitet. Svarfordelingen for de enkelte bydele
kan ses på s. 137.

15. Viser undersøgelsen signifikante udviklinger mellem 
årene (2009-2018)? 
Undersøgelsen er baseret på en stikprøve blandt
københavnerne. 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. På undersøgelsens to
hovedspørgsmål vedr. tryghed i nabolaget og tryghed i aften- og
nattetimerne er der lavet en signifikanstest, der viser, hvorvidt
de enkelte udviklinger fra 2009 til 2019 og fra 2018 til 2019 er
statistisk signifikante. Derudover er det også testet, om den
enkelte bydels gennemsnit er statistisk forskelligt fra
gennemsnittet for København. Hvis forskellen mellem årene er
statistisk signifikant, kan vi med stor sandsynlighed konkludere,
at der reelt er tale om en stigning eller et fald i utrygheden. Hvis
forskellene ikke er statistisk signifikante, kan der være tale om
tilfældige udsving.

Se tabel på s. 136 for mere information.
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Nedenstående tabel viser, hvilke udviklinger, der er signifikante. Hvis tallet er markeret med * er der statistisk signifikant forskel mellem 
andelen i det pågældende år og andelen i 2019. Hvis tallet er markeret med ** er der statistisk signifikant forskel på bydelen i 2019 og de 
samlede resultater for Københavns Kommune i 2019. Det er kun ved de signifikante udviklinger, at man kan slutte, at der er tale om reelle 
udviklinger. 

Hvor Spørgsmål 2009 2017 2018

Hele København
Andel utrygge i bydelen 11%* 12%* 9%

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 24%* 20%* 17%

Bydele

Amager Vest
Andel utrygge i bydelen 10%* 9%* 4%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 24%* 18% 12%

Amager Øst
Andel utrygge i bydelen 11%* 12%* 5%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 26%* 20% 15%

Bispebjerg
Andel utrygge i bydelen 16% 28%* 17%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 30% 41%* 28%**

Brønshøj-Husum
Andel utrygge i bydelen 15% 18% 15%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 28% 26% 25%**

Christianshavn
Andel utrygge i bydelen 12% 15%* 7%

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 20% 22% 15%

Indre By
Andel utrygge i bydelen 6% 6% 5%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 14% 9% 10%**

Indre Nørrebro
Andel utrygge i bydelen 27%* 13% 14%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 46%* 19% 26%**

Kongens Enghave
Andel utrygge i bydelen 12% 10% 8%

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 22%* 23%* 13%

Valby
Andel utrygge i bydelen 9% 12% 8%

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 24%* 24% 17%

Vanløse
Andel utrygge i bydelen 5% 10% 11%

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 24%* 16% 15%

Vesterbro
Andel utrygge i bydelen 8% 8% 11%

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 19% 13% 15%

Ydre Nørrebro
Andel utrygge i bydelen 22% 23% 17%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 37%* 30% 24%**

Østerbro
Andel utrygge i bydelen 4% 7% 4%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 14% 12% 9%**

Partnerskabsområder

2016 2017 2018

Amager Partnerskab

Andel utrygge i bydelen 14% 18% 13%

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 26% 34% 26%**

Tingbjerg-Husum Partnerskab

Andel utrygge i bydelen 20% 38%* 19%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 32% 50%* 30%**

Folehaven Partnerskab

Andel utrygge i bydelen 19% 20% 19%**

Andel utrygge i aften - og nattetimerne 32% 33% 26%**

Metode

OVERSIGT OVER SIGNIFIKANTE UDVIKLINGER
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Stikprøve Svar Ikke svar Svarprocent

Hele København 12160 3833 8327 32%

Bydele

Amager Vest 610 213 397 35%

Amager Øst 640 214 426 33%

Bispebjerg 570 211 359 37%

Brønshøj-Husum 600 211 389 35%

Christianshavn 660 233 427 35%

Indre by 630 207 423 33%

Kgs. Enghave 640 198 442 31%

Indre Nørrebro 610 204 406 33%

Ydre Nørrebro 620 212 408 34%

Valby 630 208 422 33%

Vanløse 540 212 328 39%

Vesterbro 640 196 444 31%

Østerbro 600 197 403 33%

Partnerskabsområder

Amager Partnerskab 830 205 625 25%

Tingbjerg-Husum Partnerskab 710 158 552 22%

Folehaven Partnerskab 850 199 651 23%

SVARFORDELINGER
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