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København en tryg storby – også sammenlignet med andre storbyer.
Tryghed er et privilegium, vi ikke tænker over,
fordi vi er vant til at leve og bo i en by, hvor
indbrud og vold heldigvis hører til sjældenhederne. Det tydeligste tegn på tryghed er måske
derfor ikke at tænke over, at man er tryg.
For at sikre trygheden i København har vi et
tæt samarbejde på tværs af alle kommunens
forvaltninger og med Københavns Politi, og i
samarbejde med netop Politiet fremlægger vi
nu Tryghedsindekset for København 2011.
Selvom vi er gode til tryghed, skal vi fastholde
fokus og blive endnu bedre.
Som politiker er Tryghedsindekset et vigtigt
redskab til at prioritere indsatsen for at skabe
mere tryghed i byens forskellige lokalområder.
Vi har viden, der gør, at vi kan sætte ind de
mest presserende steder. Derfor har vi bl.a. i

2011 sat gang i to Hotspot-indsatser på hhv.
Indre og Ydre Nørrebro, som har til formål at
nedbringe kriminaliteten over fire år.
Tryghedsindekset 2011 viser, at København
generelt er inde i en positiv udvikling – det
går kort sagt bedre end det gjorde sidst. Vores
medarbejdere og samarbejdspartnere arbejder
hårdt for at skabe tryghed for alle byens borgere.
Men der er stor forskel på, hvor udsat københavnerne er for kriminalitet på tværs af vores
bydele og lokalområder. Derfor skal vi blive
ved med at prioritere indsatserne ud fra Tryghedsindekset.
I denne folder præsenterer vi resultaterne for
Tryghedsindekset 2011 i korte træk. På www.
kk.dk/tryghedsindeks finder du uddybende
information om resultaterne i de enkelte distrikter.
Du kan læse mere om Københavns Kommunes strategi for en tryg og sikker by på www.
kk.dk/sikkerby.
En stor tak til vores samarbejdspartnere. I er
med til at kvalificere vores arbejde, og uden
jer kunne vi ikke lave den indsats, vi gør.

Anna Mee Allerslev
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester
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SÅDAN
HAR VI MÅLT
Tryghedsindekset måles for tredje år i træk.
Tryghedsindekset er sammensat af to datakilder: Politiets opgørelser over anmeldelser samt
en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne
i København, som belyser borgernes udsathed
for kriminalitet og oplevelse af tryghed i nabolaget. Et sammensat indeks som dette giver
et mere retvisende billede af borgernes udsathed for kriminalitet og vurdering af kriminalitetsomfanget i nabolaget.
Danmarks Statistik forestod indsamlingen af
data til spørgeskemaundersøgelsen. 7989
personer har deltaget, og svarprocenten er på
70,5 procent. 71,9 procent af deltagerne
deltog også i undersøgelsen i 2010, og 27,4
procent af deltagerne deltog også i 2009.
Deltagerne er udvalgt på baggrund af CPRregisteret. Danmarks Statistik har vægtet
stikprøven, så besvarelserne repræsenterer
beboersammensætningen i distrikterne.
Tryghedsindekset måler tre indikatortyper:
•

Udsathed måler, om borgerne har været
udsat for kriminalitet.

•

Nabolagsproblemer måler borgernes vurdering af, hvor stort et problem en given
type af kriminalitet er i deres nabolag.

•

Anmeldelser måler antallet af anmeldelser
i distriktet opgjort pr. 1000 indbyggere.

De to første indikatorer måles af spørgeskemaundersøgelsen, den sidste måles af politiets
registre.
De tre indikatorer måler seks typer af kriminalitet: Vold og trusler, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk og chikane. Politiets opgørelser
af anmeldelser er ligeledes anvendt for de seks
typer kriminalitet. Anmeldelserne indeholder
både anmeldelser indgivet af borgere til politiet og politiets egne registreringer af hændelser på patruljering eller opklaringsarbejde.
Tryghedsindekset er beregnet ved hjælp af en
såkaldt faktoranalyse. Du kan læse mere om
metoden på www.kk.dk/tryghedsindeks.
Figur 1 illustrerer opbygningen af Tryghedsindekset.
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Figur 1
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Tryghedsindekset placerer de respektive distrikter på en skala fra 0 til 100. Målingen der
blev foretaget for første gang i 2009, er udgangspunktet for sammenligning af udviklingen i tryghed i København over tid.
Resultaterne for Tryghedsindekset præsenteres
som fem handlingsanvisende tryghedskategorier. Det vil sige, at en given værdi på Tryghedsindekset tildeles en kategori, der viser,
hvor stort et behov, der er for indsats i et givet
område. For at kunne sammenligne behovet
over tid anvendes den samme inddeling, som
er foretaget i 2009.
De fem tryghedskategorier er:
Markant behov for indsats
Området har et markant behov for en tryghedsskabende indsats udover normalindsatsen.
Dette interval går mellem indeksværdierne
19,03 - 100.

Intensiveret behov for indsats
Området har et intensiveret behov for en
tryghedsskabende indsat udover normalindsatsen. Dette interval går mellem indeksværdierne 15,60 - 19,03.
Ordinært behov for indsats
Området har ikke behov for tryghedsskabende
indsatser udover den normale indsats. Dette
interval går mellem indeksværdierne 14,04 15,60.
Reduceret indsats
Området har ikke behov for en indsats udover
normalindsatsen. Der er dog stadig brug for
en indsats, selvom dette behov er reduceret på
visse områder. Dette interval går mellem indeksværdierne 11,82 - 14,04.
Minimalt behov for indsats
Behovet for en tryghedsskabende indsats er
minimalt i det pågældende område. Dette
interval går mellem indeksværdierne 0 - 11,82.
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RESULTATER
– ØGET TRYGHED
I KØBENHAVN
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Figuren viser scorer for Tryghedsindekset for
hele byen. Tryghedsindekset i 2011 viser, at
byen, ligesom i 2010, har et intensiveret behov
for indsats. Den samlede score for Tryghedsindekset er faldet lidt siden sidste år for hele
byen. Det grønne trafiklys betyder, at København er statistisk signifikant mere trygt, når
man sammenligner med Tryghedsindekset
2009, som var baseline år.
For anmeldelser er behovet i kategorien intensiveret, ligesom i 2010. Spørgeskemaindekset
viser en lille forbedring i det samlede behov
for indsats sammenlignet med 2010 og en
statistisk signifikant forbedring siden 2009.
Kun for indbrud er der siden målingen i 2010
sket en lille forværring, så der nu er behov for
en intensiveret indsats rettet mod borgernes
udsathed for indbrud.

Forskellige behov for tryghedsindsats i
byens kvarterer
Trods fremskridt for hele byen, viser Tryghedsindekset 2011, at der forsat er store forskelle i behovet for en tryghedsskabende
indsats i de forskellige områder af byen.
Markantområderne – Her er behovet for
tryghedsindsats størst
Otte af byens områder har behov for en markant indsats for at gøre borgerne mindre udsatte for kriminalitet og nedbringe antallet af
anmeldelser i området. De otte mest udsatte
områder ses i tabellen side 9. Fem af de seks
områder er gengangere fra de to forrige målinger i 2010 og 2009. Distriktsinddelingen
for distrikt 12, Ydre Nørrebro er blevet ændret
for at kunne måle Hotspot-indsatsen for Ydre
Nørrebro, så distriktet nu indeholder en del
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Markant
Intensiveret
Ordinært
Reduceret
Minimalt

af det tidligere distrikt 11. Således er området,
der blandt andet indeholder Hothers Plads og
Mjølnerparken, nu en del af distrikt 12, som
i 2011 har behov for en markant indsats.
To af markantområderne har oplevet en statistisk signifikant negativ udvikling. Distrikt
9, Indre Nørrebro øst for Nørrebrogade, lå i
2010 i kategorien ordinært behov for indsats
på Tryghedsindekset. Forværringen skyldes
en stigning i anmeldelser til politiet og en
mindre stigning i borgernes udsathed og
vurdering af problemer med kriminalitet i
nabolaget. Distrikt 14, Bispebjerg syd for
Bispebjerg Kirkegård, lå i 2010 i kategorien
minimalt. Forværringen skyldes, at der i det
forgangne år har været mange flere anmeldel-

ser til politiet vedrørende indbrud, tyveri og
hærværk.
Der er sket forbedringer i distrikt 22, Valby
sydvest, som har ændret sig fra markant i 2010
til intensiveret i 2011. Forbedringen skyldes
at borgerne ifølge spørgeskemaundersøgelsen
er mindre udsatte for kriminalitet. Herudover
er distrikt 29, Ørestaden og Havebyerne,
forbedret fra intensiveret i 2010 til reduceret
i 2011. Forbedringen skyldes, at borgerne
ifølge spørgeskemaundersøgelsen er mindre
udsatte for kriminalitet.
På næste side vises en tabel over distrikternes
placering på Tryghedsindekset.
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Distrikt

Tryghedsindeks

Indeks
politianmeldelser

Indeks spørgeskema

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
1. Det sydvestlige Indre By
til Kgs. Nytorv
27. Vesterbro omkring
Hovedbanegården
18. Husum, vest for
Utterslev Mose
8. Indre Nørrebro vest
for Nørrebrogade
12. Ydre Nørrebro
3. Christianshavn
og Holmen
14. Bispebjerg, syd for
Bispebjerg Kirkegård
9, Indre Nørrebro øst
for Nørrebrogade
11. Ydre N.bro mellem
Nørrebrog. og Tagensvej
13. Ydre Bispebjerg og
Emdrup
15. Indre Bispebjerg ved
Nørrebro Station
10. Ydre Nørrebro, vest
for Nørrebrogade
22. Valby sydvest
17. Husum syd
25. Kgs. Enghave og
Vestre Kirkegård
31. Sundholmen
29. Ørestaden og
Havebyerne
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Distrikt

Tryghedsindeks

Indeks
politianmeldelser

Indeks spørgeskema

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
32. Amagerbro
35. Sundbyøster mod
Amager Strandpark
16. Husum syd for
Utterslev Mose
2. Nordøstlige Indre By fra
Kgs. Nytorv til Kastellet
33. Lergravsparken
20. Vanløse nordøst
for jernbanen
26. Vestebro øst
28. Islands Brygge og
Ørestad Nord
19. Vanløse øst
5. Indre Østerbro og
Nordhavnen
23. Valby nord
4. Indre Østerbro og
Fælledparken
30. Sundbyvester
7. Ydre Østerbro,
Svanemøllen
6. Ydre Østerbro og
Lyngbyvej
21. Vanløse sydvest for
jernbanen
24. Valby midt
34. Sundbyøster mod
Amagerbrogade
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Udvikling i
Københavns bydele
De bydele, der har haft en statistisk signifikant
positiv udvikling de sidste to år, er Indre By,
Vesterbro, Amager Øst, Amager Vest, Valby
og Vanløse. Det er særligt et fald i anmeldelser til politiet, som medfører det lavere behov
for indsats i Tryghedsindekset 2011. Men for
Indre By og de to bydele på Amager, viser
spørgeskemaundersøgelsen endvidere, at borgerne er mindre udsatte for kriminalitet, og i
mindre grad vurderer, at kriminalitet er et
problem i deres nabolag, end var tilfældet i
2009. På Nørrebro, Bispebjerg og Østerbro
viser Tryghedsindekset 2011, at der har været
en statistisk signifikant negativ udvikling,
således at de tre bydele nu har et større behov
for indsats, end var tilfældet i 2010. Denne
forværring af Tryghedsindekset skyldes pri-

mært en stigning i anmeldelser til politiet i de
tre bydele.
Indre By er fortsat den bydel, der har det
største behov for indsats efterfulgt af Vesterbro/Kongens Enghave. Disse to bydele er dog,
som nævnt oven for, forbedret sammenlignet
med tidligere år. Nørrebro er den bydel, der
har det tredjestørste behov for en tryghedsskabende indsats. Ser man udelukkende på
spørgeskemaundersøgelsen, er Nørrebro den
bydel, hvor flest borgere er udsatte for kriminalitet og vurderer, at kriminalitet er et problem i deres nabolag. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at borgerne på Nørrebro således
er statistisk signifikant mere udsat for kriminalitet i 2011 end borgere i de øvrige bydele,
bortset fra Vesterbro, som ligger næsthøjest
på spørgeskemaundersøgelsen.
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BORGERNES OPLEVELSE
AF TRYGHED I
DAG- OG AFTENTIMER
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Tryghed i dagtimerne i hele København
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Figuren viser borgernes svar på et enkelt
spørgsmål: ”Når du færdes i udendørsarealerne
i dagtimerne, føler du dig så meget tryg, lidt
tryg, hverken eller, lidt utryg, meget utryg?”
Spørgsmålet belyser oplevet tryghed og er ikke
en del af Tryghedsindekset.

3,7

3,8

2010 2009
utrygge

3,5

4,1

3,6
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hverken/eller

Ovenstående figur viser, at der i 2011 er flere,
der føler sig trygge (93,2%), når de færdes i
deres nabolag i dagtimerne i København. Der
er tilsvarende færre borgere, der føler sig
utrygge, når de færdes i deres nabolag i dagtimerne sammenlignet med 2009 og 2010.
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Figuren viser borgernes svar på et enkelt
spørgsmål, ”Når du færdes i udendørsarealerne
i aften- og nattetimerne, føler du dig så meget
tryg, lidt tryg, hverken eller, lidt utryg, meget
utryg?” Spørgsmålet belyser oplevet tryghed
og er ikke en del af Tryghedsindekset.
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Ovenstående figur viser, at der i 2011 er flere,
der føler sig trygge (64,6%), når de færdes i
deres nabolag i aften- og nattetimerne i København. Der er tilsvarende færre borgere, der
føler sig utrygge, når de færdes i deres nabolag
i aften og nattetimerne sammenlignet med
2009 og 2010.
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KRIMINALITET DER
IKKE BLIVER ANMELDT

København

Vold
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Narko- Hærtika
værk

Chikane

2011

72,2

84,0

47,9

47,1

96,8

86,4

95,4

2010

70,1

85,8

47,6

45,7

96,9

84,7

93,6

2009

70,0

85,5

41,8

47,6

96,9

84,7

94,8

Kriminalitet som ikke bliver anmeldt til politiet kaldes mørketallet. Jo højere et mørketal
er, jo mindre kriminalitet anmelder borgerne
til politiet.
Tabellen viser procentdelen af kriminalitet,
som borgerne efter eget udsagn bliver udsat
for, men ikke anmelder.
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen
viser et forholdsvist stabilt niveau for kriminalitet, der ikke bliver anmeldt til politiet, når
man sammenligner mørketallene med tidligere
år. Den største stigning i mørketallet i år ses
for vold med en stigning på 2,1 procentpoint
siden sidste måling i 2010. Dog er mørketallet
for indbrud steget med 6,1 procentpoint siden
2009.
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LÆS MERE OM
TRYGHEDSINDEKSET

...og hvad vi gør for at
skabe en Sikker By
Læs mere om Tryghedsindeksets resultater i
de 35 områder af København her:
www.kk.dk/tryghedsindeks
Læs mere om hvordan Københavns Kommune
i samarbejde med politi og lokalområder arbejder for at øge trygheden på Nørrebro:
www.kk.dk/hotspot
Læs mere om Københavns Kommunes samlede
strategi for en Sikker By:
www.kk.dk/sikkerby

