
 

   
 

Januari 2023   

  

 Hjälp oss att kartlägga otrygghet och 
brottslighet 

Undrar du över något? 
Kontakta oss gärna! 
SCB:s uppgiftslämnarservice 
010-479 69 30  
enkat@scb.se 
SCB, D/IH, 701 89 Örebro 
www.scb.se/botrygg 
 
This letter is available in English 
here: 

 ستجد نص هذه الرسالة باللغة العربية هنا
    : وجود دارد اینجا در فارسی زبان به نامه این

www.scb.se/botrygg 
 
You can answer in English in one of 
two ways: On the web – log in to 
www.insamling.scb.se/eid. 
On paper – call Statistics Sweden. 

 
 (SCB)    لالحصاءاتتواصل مع المكتب المركزي   

باللغة العربية.  على االستبيان     ةإذا كنت ترید اإلجاب 

 
اگر می خواهيد به زبان فارسی به پرسشنامه پاسخ دهيد  

آمار به سازمان مرکزی   

. بزنيد زنگ    (SCB)  

 
Var publiceras resultaten 
Statistiken presenteras varje år på Brås 
webbplats, www.bra.se.  
 
NTU är en del av Sveriges officiella 
statistik 
Den officiella statistiken berättar om 
Sverige och bidrar till samhällets 
utveckling genom att vara objektiv och 
relevant. Den bidrar även till en 
faktabaserad samhällsdebatt och väl 
underbyggda beslut. De 
statistikansvariga myndigheterna tar 
fram statistik på uppdrag av regeringen. 
 

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.  

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. 

Vi är bland annat intresserade av 

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

Dina svar är viktiga 

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men vi hoppas att du vill 

vara med eftersom dina svar är mycket betydelsefulla. 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. Resultaten ingår i Sveriges officiella 

statistik.  

Du är en av 230 000 personer i åldern 15–84 år som slumpmässigt valts 

ut från SCB:s befolkningsregister.   

Så här gör du  

Gå in på www.insamling.scb.se/eid för att besvara frågorna. Logga in 

med BankID eller med följande inloggningsuppgifter: 

Användarnamn:  

Lösenord:  

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan.  

Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning  

 Joakim Stymne 

Generaldirektör SCB 

Mattias Larsson  

Generaldirektör Brå 

 

 

 

 

 



   
 

 

Vem använder svaren och hur? 

Enkätsvaren används för att framställa statistik. 

Statistiken används bland annat när riksdag och 

regering tar beslut om Sveriges framtid, eller när 

media rapporterar om brottslighet och otrygghet.  

Andra användare är polisen och de övriga 

myndigheterna inom rättsväsendet, politiska partier, 

kommunerna, forskare och studenter. 

För att inte fråga mer än nödvändigt kompletterar 

SCB dina svar med uppgifter som redan finns på 

SCB. Det är 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). 

SCB bearbetar uppgifterna och tar bort 

personnummer, namn och adress. Därefter 

överlämnas uppgifterna till Brå för fortsatt 

bearbetning och analys.  

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till forskare 

eller andra som tar fram statistik. Sådan forskning 

och statistikverksamhet omfattas också av sekretess 

(se nedan). Brå är restriktiva med att lämna ut 

material och gör det bara efter en särskild prövning. 

Dina svar sparas på SCB i 24 månader men 

kopplingen till ditt personnummer tas bort tre 

månader efter uppdragets slutförande. SCB sparar 

information om vilka som blev utvalda till 

undersökningen i 24 månader för att se till att inte 

samma personer tillfrågas igen.  

Hur skyddas dina svar? 

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat 

när undersökningens resultat redovisas. 

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska 

förhållanden 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. 

Hur behandlas personuppgifterna? 

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som SCB utför. Brå är 

personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som Brå utför.  

Dina personuppgifter kommer att behandlas i 

enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen 

(2001:99) och förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken och övrig gällande lagstiftning. 

SCB:s och Brås rättsliga grund för att behandla dina 

personuppgifter är att behandlingen är nödvändig 

för att utföra en uppgift av allmänt intresse (att 

framställa statistik). Mer information om hur SCB 

och Brå behandlar personuppgifter hittar du på 

www.scb.se/personuppgifter och på www.bra.se/om-

bra/om-webbplatsen/personuppgifter.html. 

Du har rätt att få en kopia, ett registerutdrag, av de 

personuppgifter som SCB behandlar om dig. Gå in på 

www.scb.se/registerutdrag. Du har även i vissa fall 

rätt att få dina uppgifter raderade. Samma 

rättigheter gäller hos Brå. 

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter 

behandlas har du rätt att lämna in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten. 

Nämn gärna numret som finns längst upp ovanför 

rubriken i detta brev om du kontaktar oss så kan vi 

hjälpa dig snabbare.  

Har du frågor om personuppgifter? 

Kontakta SCB:s dataskyddsombud: 

010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se,  

SCB, 701 89 Örebro 

Kontakta Brå: 

Dataskyddsombud: dataskyddsombud@bra.se 

Brå: info@bra.se 

Brå, Box 1386, 111 93 Stockholm 

www.bra.se 

Var finns stöd om jag drabbats av brott? 
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, telefon 020-50 50 50 
• Mansjouren, telefon 08-30 30 20 

http://www.scb.se/registerutdrag
mailto:dataskyddsombud@bra.se

