
Nationell trygghetsundersökning 

Vilka är dina erfarenheter? 
Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka människors 
upplevelser av trygghet och erfarenheter av utsatthet för brott. Dina och andras erfarenheter 
är ett viktigt underlag i arbetet med att öka tryggheten, minska brottsligheten och utveckla 
rättsväsendet.  

SÅ HÄR GÅR DET TILL 

Undersökningen genomförs med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) som sen lämnar över de 
insamlade svaren till Brå. Inom den närmaste tiden kommer en intervjuare från SCB att kontakta dig 
för en telefonintervju. Intervjun tar i genomsnitt tar cirka 15 minuter och det är bra om du har 
möjlighet att besvara frågorna i lugn och ro. Om det behövs, kan intervjuaren och du komma 
överens om att genomföra intervjun vid ett senare tillfälle och om du vill på ett annat 
telefonnummer.  

DÄRFÖR ÄR DU UTVALD 

Du är en av cirka 20 000 personer i Sverige, i åldern 15–79 år, som slumpmässigt blivit utvald att delta i 
årets undersökning. Svaren som samlas in sammanställs till statistik och statistiken ger en bild av situationen i 
landet.  

Det är givetvis frivilligt att delta, men det är viktigt att just du medverkar för att få en rättvisande 
bild av situationen i landet. Du representerar 500 personer i Sveriges befolkning och dina svar kan 
inte ersättas med någon annans.  

Exempel på frågor som ställs under intervjun är: 
• Hur trygg eller otrygg känner du dig om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor?
• Har någon under det senaste året brutit sig in i din bostad för att stjäla något?
• Vilket förtroende har du för polisen?

Dina svar är skyddade av sekretess (se nästa sida). De insamlade uppgifterna redovisas i 
siffertabeller och diagram sammanslaget med 1000-tals andra svar, där det inte kan framgå vad just 
du har svarat.  

Om du har drabbats av brott och behöver någon att prata med om dina upplevelser kan du vända dig 
till Brottsofferjourernas telefoncentral, tfn 0200–21 20 19 eller Kvinnofridslinjen, tfn 020–50 50 50. 

Med vänlig hälsning 

Eva-Marie Gustafsson Erik Wennerström 
Undersökningsledare Generaldirektör 
Statistiska centralbyrån Brottsförebyggande rådet 

KONTAKTA OSS GÄRNA 
Om du har frågor om undersökningen eller vill lämna ett meddelande kan du ringa eller skriva till SCB. 
Tfn 010-479 66 91. E-post: NTU2017@scb.se  
Postadress: SCB, Nationella trygghetsundersökningen, 701 89 Örebro. 

FOR INFORMATION IN OTHER LANGUAGES, please visit: www.scb.se/trygg 
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SKYDDET AV DINA UPPGIFTER 
 
För att intervjun ska bli så kort som möjligt kommer vi att använda följande uppgifter som redan finns i 
SCB:s register: bostadsort och bostadsområde, civilstånd, senaste år för invandring, eget och 
föräldrarnas födelseland, högsta utbildning, yrke, inkomst, socialbidrag, introduktionsbidrag för 
invandrare. När du deltar i undersökningen lämnar du också medgivande till att Brå får ta del av ditt 
personnummer. Detta behöver Brå för att möjliggöra uttag till etikprövade forskningsprojekt inom 
ramen för nationell trygghetsundersökning. 
 
Svaren som du lämnar i intervjun och även de uppgifter som hämtas från SCB:s register skyddas av 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Statistiksekretessen enligt 24 kap 8 § 
offentlighets- och sekretesslagen innebär att den personal på SCB och Brå som arbetar med 
undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Förutom vid Brå kan 
undersökningens material komma att analyseras av utomstående forskare och myndigheter med 
statistikansvar. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretessen och det 
krävs också att den godkänts vid en extern etisk prövning. 
 
Brå kommer att sammanställa dina svar med svaren från alla andra som deltar i undersökningen till 
statistik. Statistiken publiceras i tabeller, diagram och texter som beskriver statistiken. Det kommer 
aldrig att framgå vad just du har svarat. Undersökningens resultat kommer att publiceras i rapporter 
och på Brå:s webbplats www.bra.se. 
 
Brå och SCB ansvarar för uppgifterna du lämnar och undersökningen omfattas av personuppgiftslagen 
(1998:204). Lagen har tillkommit för att skydda dig och din integritet och ställer krav på Brå och SCB 
som myndigheter. När du svarar på frågorna i intervjun innebär det att du samtycker till att delta i 
denna undersökning. 
 
Om du har frågor eller vill veta mer om undersökningen, eller vill ha ett utdrag av dina uppgifter 
i undersökningen, skriv till Brottsförebyggande rådet, Nationella trygghetsundersökningen, Box 
1386, 111 93 Stockholm. 
 

 
 
 
 
 

Brottförebyggande rådet (Brå) är en statlig myndighet under regeringen. Brå bedriver 
forskning för att ta fram ny kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. 
Brå producerar även Sveriges officiella kriminalstatistik. 
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