Januari 2020

Hjälp oss att kartlägga
otrygghet och brottslighet
Det här brevet och enkäten finns även på
arabiska, engelska och persiska

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎءات
( إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰSCB)
.اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
You can answer in English in one of
two ways: On the web – log in to
www.insamling.scb.se.
On paper – call Statistics Sweden.

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی
.( زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪSCB) آﻣﺎر
:ﺳﺘﺠﺪ ﻧﺺ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻨﺎ

This letter is available in English here:

اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد
:دارد

www.scb.se/botrygg

Undrar du över något?
Hör av dig till SCB
Telefon: 010-479 69 30
Mejl: enkat@scb.se
Post: SCB, 701 89 Örebro
SCB beskriver Sverige
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande,
debatt och forskning.
Brå – kunskapscentrum för rättsväsendet
Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar genom att ta fram fakta och sprida kunskap,
för att brottsligheten ska minska och
.tryggheten öka i samhället.

Hej! Vi på Brottsförebyggande rådet (Brå) och statistikmyndigheten SCB vill
bjuda in dig att delta i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som är en
stor undersökning om brottslighet och otrygghet i Sverige. Du är en av 200 000
personer i åldern 15-84 år som slumpmässigt har valts ut från SCB:s befolkningsregister för att svara på våra frågor i form av en enkät. Det är frivilligt att
svara på enkäten, men eftersom din medverkan är betydelsefull är vi mycket
glada om du tar dig tid att vara med!
Vad handlar frågorna om?
Vi är bland annat intresserade av
•
•
•

hur trygg eller otrygg du känner dig där du bor
om du själv har varit utsatt för brott
hur stort förtroende du har för polisen och domstolarna.

Du behöver bara svara på de frågor du vill svara på.
Dina svar spelar roll
Oavsett om du känner dig trygg eller otrygg där du bor, eller om du varit utsatt
för brott eller inte, är dina svar viktiga för att vi ska kunna beskriva verkligheten
så bra som möjligt. Dina erfarenheter behövs när riksdag och regering tar beslut
om vad som ska göras för att till exempel öka tryggheten, minska brottsligheten
eller förbättra polisens och domstolarnas arbete.
Välkommen att svara på www.insamling.scb.se
Användarnamn:
Lösenord:
Svara gärna på enkäten så snart som möjligt! Du behöver inte svara på alla frågor på en gång – det går bra att logga in flera gånger. Vill du hellre svara på
papper? Invänta då pappersenkäten som vi skickar inom ett par veckor.
Stort tack för er medverkan!

Med vänlig hälsning
Joakim Stymne
Generaldirektör SCB

Kristina Svartz
Generaldirektör Brå

Vem står bakom undersökningen?
Det är Brottsförebyggande rådet (Brå) som gör undersökningen med hjälp av SCB. Båda är statliga myndigheter
som ansvarar för att beskriva Sverige med statistik. Undersökningen görs på uppdrag av regeringen.
Hur använder ni svaren?
Enkätsvaren används för att framställa statistik. SCB bearbetar och avidentifierar uppgifterna och överlämnar dem
sen till Brå för fortsatt bearbetning och analys.
Brå kan också komma att lämna ut undersökningens
material till andra myndigheter eller forskare för statistikoch forskningsändamål. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan).
Brå är restriktiva med att lämna ut material och gör det
bara efter en särskild prövning.
Vem använder den färdiga statistiken?
Statistiken används bland annat när riksdag och regering
tar beslut om Sveriges framtid, eller när tidningar och TV
rapporterar om brottslighet och otrygghet.
Andra användare är polisen och de övriga myndigheterna
inom rättsväsendet, politiska partier, kommunerna, tidningar, TV och radio, forskare och studenter, samt allmänheten.
Varför ska jag svara på enkäten?
Genom att svara hjälper du till att beskriva hur det svenska
samhället verkligen ser ut.
Hämtar ni några uppgifter om mig i förväg?
Ja, SCB hämtar uppgifter om kön, ålder, hemkommun, bostadsområde, boendeform, civilstånd, eventuellt invandringsår, födelseland (eget och föräldrarnas), utbildning
(egen och föräldrarnas), yrke, inkomst, ekonomiskt bistånd (egen och föräldrarnas) och introduktionsersättning
(egen och föräldrarnas) från SCB:s register (om uppgifterna finns).
Jag har drabbats av brott, var kan jag få stöd?
Om du har drabbats av brott och behöver prata om det kan
du ringa:
•
•
•
•

Brottsofferjouren, telefon 0200–21 20 19
Barnens rätt i samhället, Bris (upp till 18 år),
telefon 116 111
Kvinnofridslinjen (för kvinnor som utsatts för hot eller våld), telefon 020-50 50 50
Akillesjouren (för män som utsatts för hot eller våld i
en nära relation), telefon 072-331 63 99

Hur skyddas mina svar?
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när
undersökningens resultat redovisas.
Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden som du lämnar i enkäten skyddas av sekretess och
alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.
Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Samma sekretesskydd gäller
hos Brå.
SCB sparar ditt personnummer för att se till att du inte blir
tillfrågad om att delta i undersökningen även nästa år.
Personnumret är inte kopplat till dina eventuella svar.
Hur behandlar ni mina personuppgifter?
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB gör i denna undersökning. Brå är
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Brå utför.
Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns
även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Mer
information om hur SCB behandlar dina personuppgifter
hittar du på www.scb.se/personuppgifter.
Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB
i egenskap av personuppgiftsansvarig. Mer information
hittar du på www.scb.se/registerutdrag.
Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade.
Du har samma rättigheter gentemot Brå.
Har du frågor om personuppgiftsbehandling?
Kontakta dataskyddsombuden:
SCB: 010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se, 701 89
Örebro
Brå: dataskyddsombud@bra.se, Box 1386, 111 93 Stockholm
Var publiceras statistiken?
Statistiken presenteras varje år på Brås webbplats,
www.bra.se. Resultaten brukar också presenteras i massmedia, i rapporter och i olika internationella jämförelser.

