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1 Sammanfattning
Den här rapporten beskriver hur SCB har genomfört en pilotundersökning kring attityder till jämställdhet, relationer och våld och
vilka metoder som har använts i undersökningen.
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till den ansvariga på
SCB: Cecilia Berglund, telefon 010 – 479 40 56 eller e-post
cecilia.berglund@scb.se.
Uppdragets syfte: Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att följa
upp utvecklingen i samhället efter de jämställdhetspolitiska målen.
Myndigheten har också i uppdrag att göra jämställdhetspolitiken känd
och i synnerhet öka kunskapen om den nationella strategin att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I januari 2020 ska
myndigheten leverera en första uppföljning av den nationella strategin
till regeringskansliet. Syftet med undersökningen var att göra en
pilotundersökning för att mäta attityder till jämställdhet och våld bland
det svenska folket.
Uppdragets parter: Enheten för demokratistatistik vid SCB
genomförde under perioden oktober – november år 2019 en
enkätundersökning på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.
Kontaktpersoner: Undersökningsledare på SCB var Cecilia Berglund,
Alexander Astlind var metodstatistiker och Fredrik Scheffer var
mättekniker. Jämställdhetsmyndighetens kontaktperson gentemot SCB
var Sara Andersson.
Grundläggande kvalitetskrav: Detta uppdrag har genomförts i
enlighet med ISO 20252:2012 Marknads-, opinions- och
samhällsundersökningar vilket innebär att grundläggande kvalitetskrav
har uppfyllts.
Leverans: Resultatet i form av mikrodata samt tabeller levererades 10
januari 2020 enligt överenskommelse.
Urval: Urvalet bestod av 20 001 personer varav 218 personer utgjorde
övertäckning. Det innebär att urvalet, där övertäckningen är
borträknad, var 19 783 personer. Det var totalt 6 352 personer som
besvarade frågeblanketten, vilket var 32,1 procent av urvalet
(övertäckning borträknad). Den designvägda svarsandelen, vilken tar
hänsyn till om olika personer haft olika stor sannolikhet att komma med
i urvalet, var 34,9 procent. Denna svarsandel kan ses som en skattning
av den svarsandel som en totalundersökning skulle ha resulterat i.
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2 Genomförande och
metoder
2.1 Population och urval
Populationen, det vill säga de objekt som man vill kunna dra slutsatser
om, utgjordes folkbokförda individer i Sverige som minst fyllt 16 år
senast den 1 oktober 2019. Urvalsstorleken bestämdes i samråd mellan
SCB och Jämställdhetsmyndigheten till 20 000 personer.
För att skapa urvalsramen hämtades uppgifter från Registret över
totalbefolkningen (RTB), Geografidatabasen och Inkomst och
taxeringsregistret (IoT). Urvalsramen stratifierades på urban/ruralmiljö, typ av urban miljö (utsatt/välbärgad), kön och ålder. Detta
gav totalt 32 strata.
Indelningen av strata skedde med hjälp av Demografiska
statistikområden (DeSO) 1 från Geografidatabasen där kategori C och B
slogs samman till urbana områden och kategori A utgör rurala. För den
urbana miljön fanns även välbärgade och utsatta områden definierade
(se tabell 1 nedan). För att kunna avgöra i vilket DeSO-område en
person bor kopplades RTB ihop med Geografidatabasen.
Välbärgade områden definierades som urbana DeSO där 80 procent av
invånarna över 20 år tjänar med än mediangenomsnittet. Totalt valdes
168 DeSO:n ut som tillsammans omfattade cirka 2,8 procent av
rampopulationen.
Utsatta områden definierades som urbana DeSO där minst 80 procent av
invånarna bor i ett område som är med på Polisens lista över utsatta och
särskilt utsatta 2. Då dessa områden till urvalet är uppbyggda med hjälp
av DeSO så kommer de inte geografiskt överensstämma exakt med
Polisens områden. Totalt har 243 DeSO:n valts ut och de omfattar cirka
4,3 procent av rampopulationen.
Åldersklasserna delades in i fyra grupper. Tanken var att de ska
representera klasser som ”unga vuxna” (16-24), ”yngre medelålders”

1
Demografiska statistikområden DeSO är SCB:s regionala indelning. Den rikstäckande indelningen
gäller från 1 januari 2018 och följer läns- och kommungränserna. Mer information kring DeSO finns på
SCB:s webbplats: https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionalaindelningar/deso---demografiska-statistikomraden/

3 juni 2019 presenterade Polisen sin lista över utsatta och särskilt utsatta områden för tredje gången.
Lägesbilden bygger på uppgifter från landets samtliga 97 lokalpolisområden. Alla lokalpolisområden
har använt sig av samma metod och modeller för att kartlägga vilka problem som finns, var i områdena
problemen är mest förekommande och vilka individer som orsakar dem. Polisens bedömning är att 60
områden är utsatta, varav 22 bedöms som särskilt utsatta. Mer information finns på www.polisen.se.
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(25-44), ”äldre medelålders” (45-64) och ”äldre” (65+). Kön
inkluderades för att få till mer homogena svarsgrupper.
Tabell 1 Beskrivning av strata
Strata

Rural

Urban

Övriga

Utsatta

Välbärgade

Övriga

Ålder 16 – 24

K|M

K|M

K|M

K|M

25 – 44

K|M

K|M

K|M

K|M

45 – 64

K|M

K|M

K|M

K|M

65 –

K|M

K|M

K|M

K|M

Först delades urvalet upp mellan ett ordinarie urval där populationen
som bor i rural och urban (exklusive välbärgade och utsatta) ingick samt
två tilläggsurval som syftade till att mäta välbärgade respektive utsatta
områden. Det ordinarie urvalet hade storleken 11 000 medan
tilläggsurvalen skapades så att 4 000 fördelades till de välbärgade och
5 000 till de utsatta. Alla strata tilldelades ett fast basurval som syftade
dels till att öka jämförbarheten mellan strata (genom att precisionen
förväntades bli jämn mellan strata) och dels att förhoppningsvis säkra
upp att tillräckligt många svar inkommer i respektive stratum, detta för
att slippa ”pricka” resultaten. Detta basurval utgjorde halva
urvalsstorleken och fördelades så att unga, som förväntas ha en lägre
svarsfrekvens, hade ett proportionerligt större urval jämfört med
andelen i populationen. (se tabell 2 nedan).
Tabell 2 Fördelningen av urvalet på strata
Urvalsstorlek

11 000
Rural
Män

Kvinnor

5 000
Urban

Utsatta

4 000
Välbärgade

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Ålder 16 – 24

400+P 400+P

400+P

400+P

350+P

350+P

275+P

275+P

25 – 44

340+P 340+P

340+P

340+P

300+P

300+P

250+P

250+P

45 – 64

335+P 335+P

335+P

335+P

300+P

300+P

250+P

250+P

65 +

300+P 300+P

300+P

300+P

300+P

300+P

225+P

225+P

Den andra delen i urvalet, i föregående tabell märkt + P, lades sedan
proportionerligt på efter respektive stratums relativa storlek. Här
räknades det ordinarie urvalet som en grupp medan de olika
tilläggsurvalen räknades för sig.
Från urvalsramen drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om
20 001 personer. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att
alla objekt inom ett stratum har samma sannolikhet att komma med i
urvalet. Se urvalsstorleken i absoluta tal i tabell 3 nedan.
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Tabell 3 Urvalsstorlek i absoluta tal
Urvalsstorlek

11 000
Rural
Män

5 001
Urban

Kvinnor

Män

4 000

Utsatta

Kvinnor

Män

Välbärgade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Ålder 16 – 24

480

470

663

642

552

534

392

379

25 – 44

532

524

1 047

1 012

830

788

580

601

45 – 64

585

567

920

924

659

633

626

612

65 +
Summa

520

509

748

857

483

522

406

404

2 117

2 070

3 378

3 435

2 524

2 477

2 004

1 996

2.2 Blankettfrågor och registeruppgifter
Jämställdhetsmyndigheten utformade frågorna i frågeblanketten i
samarbete med SCB. Frågeblanketten bygger på den australiensiska
studien National Community Attitudes towards Violence against
Women Survey (NCAS).
Grundläggande för bra kvalitet i en undersökning är kvaliteten på de
data som samlas in. För att minska risken för mätfel har blanketten
därför genomgått en mätteknisk granskning. En mätteknisk granskning
innefattar en djupgående granskning av frågeblanketten med dess
disposition, frågor och svarsalternativ, med bland annat analys av
konsekvenser och utvecklade förslag på lösningar. Granskningen
dokumenterades i en skriftlig rapport som levererades till
Jämställdhetsmyndigheten 2019-09-17. Därefter fick
Jämställdhetsmyndigheten ta ställning till vad som skulle ändras för att
få frågeblanketten så bra som möjligt.
SCB programmerade webbenkäten som sedan testades av
Jämställdhetsmyndigheten och SCB.
Blanketten bestod av 16 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor
vilket genererade totalt 94 frågor. De flesta av frågorna var attitydfrågor
och handlade om jämställdhet, relationer och våld.
Angående referensperiod för frågorna, se frågeblanketten i bilaga 1.
Med referensperiod menas vilken tidpunkt svaren avser, till exempel
idag, förra veckan, senaste tre månaderna.
Förutom de variabler som samlades in via frågeblanketten hämtades
följande variabler från följande register:
Registret över totalbefolkningen (RTB) 2019-12-31:
- Kön
- Ålder
- Postnummer
- Kommun
- Kommungrupp SKL:s indelning
- Födelseland, grupperad

5

-

Senaste invandringsår
Svensk/utländsk bakgrund
Civilstånd
Hushållstyp
Familjetyp
Antal barn (antal hemmavarande i olika åldersklasser)
Boendeform

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2019-11-28:
- Sysselsättningsstatus
Inkomst- och taxeringsregistret 2017 (avser inkomståret):
- Individens disponibla inkomst
- Hushållets disponibla inkomst
Utbildningsregistret 2019-01-01:
- Högsta avslutade utbildningsnivå
Yrkesregistret 2017 (referensår):
- Yrke, SSYK 4-siffernivå
Geografidatabasen:
- Demografiska statistikområden, DeSO
- Områdestyp (välbärgad/utsatt skapades)

2.3 Datainsamling
Innan utskick gjordes en kontroll av personerna i urvalet mot de senaste
folkbokföringsuppgifterna, för att ta fram aktuella adressuppgifter. Vid
kontrollen och under insamlingsfasen framkom det att 218 personer
inte längre tillhörde populationen utan utgjorde känd övertäckning, det
vill säga den övertäckning som identifierats. Orsakerna till övertäckning
var att personerna emigrerat, avlidit eller har skyddad identitet. Se
tabell 4 nedan för känd övertäckning fördelat på stratum.
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Tabell 4 Känd övertäckning fördelat på stratum
Övertäckning

Urval exkl.
övertäckning

Ruralt område, 16-24 år, Män

3

477

Ruralt område, 16-24 år, Kvinnor

0

470

Stratum 3

Ruralt område, 25-44 år, Män

3

529

Stratum 4

Ruralt område, 25-44 år, Kvinnor

1

523

Stratum 5

Ruralt område, 45-64 år, Män

3

582

Stratum 6

Ruralt område, 45-64 år, Kvinnor

0

567

Stratum 7

Ruralt område, 65+ år, Män

11

509

Stratum 8

Ruralt område, 65+ år, Kvinnor

13

496

Stratum 9

Urbant område, 16-24 år, Män

2

661

Stratum 10

Urbant område, 16-24 år, Kvinnor

2

640

Stratum 11

Urbant område, 25-44 år, Män

8

1 039

Stratum 12

Urbant område, 25-44 år, Kvinnor

7

1 005

Stratum 13

Urbant område, 45-64 år, Män

8

912

Stratum 14

Urbant område, 45-64 år, Kvinnor

6

918

Stratum 15

Urbant område, 65+ år, Män

22

726

Stratum 16

Urbant område, 65+ år, Kvinnor

30

827

Stratum 17

Urbant + Utsatt område år,16-24 Män

1

551

Stratum 18

Urbant + Utsatt område år, 16-24 Kvinnor

2

532

Stratum 19

Urbant + Utsatt område år, 25-44 Män

5

825

Stratum 20

Urbant + Utsatt område år, 25-44 Kvinnor

6

782

Stratum 21

Urbant + Utsatt område år, 45-64 Män

8

651

Stratum 22

Urbant + Utsatt område år, 45-64 Kvinnor

4

629

Stratum 23

Urbant + Utsatt område år, 65+ Män

15

468

Stratum 24

Urbant + Utsatt område år, 65+ Kvinnor

17

505

Stratum 25

Urbant + Välbärgat område år, 16-24 Män

2

390

Stratum 26

Urbant + Välbärgat område år, 16-24 Kvinnor

6

373

Stratum 27

Urbant + Välbärgat område år, 25-44 Män

7

573

Stratum 28

Urbant + Välbärgat område år, 25-44 Kvinnor

2

599

Stratum 29

Urbant + Välbärgat område 45-64 år, Män

7

619

Stratum 30

Urbant + Välbärgat område 45-64 år, Kvinnor

4

608

Stratum 31

Urbant + Välbärgat område 65+ år, Män

7

399

Stratum 32

Urbant + Välbärgat område 65+ år, Kvinnor

6

398

218

19 783

Stratum

Beskrivning

Stratum 1
Stratum 2

Totalt

Datainsamlingen genomfördes genom en webb- och postenkät.
Inbjudan att delta i undersökningen, med inloggningsuppgifter till
webbenkäten, skickades ut med post. I ett informationsbrev ombads
personen att besvara frågorna och skicka svaret till SCB. I brevet kunde
uppgiftslämnarna även läsa om undersökningens bakgrund, syfte samt
att undersökningen genomfördes av SCB på uppdrag av
Jämställdhetsmyndigheten.
Brevet informerade också om att SCB kompletterar svaren med
uppgifter som redan finns på SCB och att en avidentifierad datafil levererades till Jämställdhetsmyndigheten efter avslutad insamling. Det
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fanns även information om personuppgiftslagen samt offentlighets- och
sekretesslagen och att det var frivilligt att medverka i undersökningen.
Det första utskicket med inloggningsuppgifter till webbenkäten
genomfördes den 21 oktober 2019. Sedan gjordes tre ytterligare utskick
till de som inte besvarat frågeblanketten. Pappersenkäten skickades ut
den 29 oktober. Ett påminnelsebrev skickades den 13 november. En
ytterligare påminnelse med ny enkät skickades den 20 november. Vid
samtliga utskick fick uppgiftslämnaren information om att frågorna
även kunde besvaras på webben samt inloggningsuppgifter.
Insamlingen avslutades den 4 december 2019.
Totalt svarade 6 352 personer på frågeblanketten, vilket var 32,1
procent av urvalet efter att den kända övertäckningen, det vill säga den
övertäckning som identifierats, tagits bort (se tabell 5 nedan). Den
designvägda svarsandelen, vilken tar hänsyn till att olika personer haft
olika stor sannolikhet att komma med i urvalet var 34,9 procent.
Tabell 5 Beskrivning av inflödet. Antal och andel svar
Utskick

Antal

Efter första utskicket 2019-10-29

1 596

Andel
8,0

Efter andra utskicket 2019-11-13

2 808

14,2

Efter tredje utskicket 2019-11-20

643

3,3

Efter fjärde utskicket 2019-12-04

1 305

6,6

Totalt antal svar 2019-12-04

6 352

32,1

Bortfall

13 431

67,9

Urval exkl. övertäckning

19 783

100,0

Det var 3 374 personer som valde att besvara webblanketten, vilket var
53,1 procent av samtliga svarande.
De frågeblanketter som besvarats på papper registrerades med hjälp av
skanning.
Till de uppgiftslämnare som inte besvarat frågeblanketten den 25
november skickades även en SMS-påminnelse. SMS-påminnelsen
skickades enbart till individer som hade ett (1) mobiltelefonnummer
registrerat på sig. Totalt skickades 3 142 SMS-påminnelser.

2.3.1 Kontroller
Kontroller har genomförts bland annat för att säkerställa att endast
valida värden förekommer i materialet.
De inkomna pappersblanketterna granskades i flera olika skeden av
bearbetningen.
Handskrivna tecken kontrollerades efter skanningen och tecken som
tolkats felaktigt korrigerades.
8

Vid frågor där svaret skulle anges i form av skrivna siffror, gjordes en
rimlighetsbedömning. Orimliga värden togs ut för kontroll i syfte att
säkerställa att rätt värde registrerats.
Under datainsamlingen granskades otillåtna värden löpande, till
exempel om det fanns frågor där uppgiftslämnare markerat flera svar
trots att frågan skulle besvaras med ett alternativ. Hur otillåtna värden
hanterats beskrivs i avsnittet 3.7.1.1 Datafil.
Datamaterialet granskades före leverans med hjälp av frekvenstabeller
för att upptäcka och korrigera eventuella kvarstående fel.
SCB kan inte garantera att den utvalda personen själv besvarat
frågeblanketten. Någon kontroll av att rätt person har besvarat
frågeblanketten har inte gjorts.
De öppna svaren i fråga 16 har sekretessgranskats och eventuella
personuppgifter från uppgiftslämnaren är borttagna.

2.4 Bortfall
Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att frågeblanketten
inte är besvarad alls, och dels av partiellt bortfall som innebär att vissa
frågor i blanketten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig från de
svarande, med avseende på undersökningsvariablerna, kan
skattningarna som grundar sig på enbart de svarande vara skeva. För att
reducera bortfallsskevheten har vikter beräknats med hjälp av
kalibrering. Mer information om kalibreringen finns i den separata
kalibreringsrapport som ingår i leveransen.
Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är
villig att delta i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå
eller att uppgiftslämnaren är förhindrad att medverka. Objektsbortfallet
i denna undersökning redovisas i tabell 6 nedan.
Tabell 6 Beskrivning av objektsbortfall
Objektsbortfall
Ej avhörda

Antal
12 757

Avböjd medverkan

89

Förhindrad medverkan

69

Ej anträffad
Inkommen för sent
Fel person har svarat
Insänd blank/oanvändbar
Postretur
Totalt

42
254
2
14
204
13 431

Med ”Ej avhörda” menas att ingen uppgift om varför frågeblanketten
inte är besvarad har lämnats. Med ”Avböjd medverkan” menas att SCB
meddelats att uppgiftslämnaren inte vill medverka i undersökningen.
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”Förhindrad medverkan” innehåller personer som är förhindrade att
svara på grund av psykiska eller fysiska orsaker, sjukdom eller har
språkhinder. ”Ej anträffad” innehåller personer som saknar adress i
Registret över totalbefolkningen (RTB), har hemlig adress, är tillfälligt
bortresta samt postreturer.
Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att förstå, är känslig, att
uppgiftslämnaren missar att besvara frågan eller att instruktionerna vid
hoppfrågor misstolkas. Det partiella bortfallet varierar mellan 0,6 och
2 procent för frågorna. Det högsta partiella bortfallet, 2 procent, finns i
fråga 12b ”Om du skulle säga eller göra något för att visa att du inte
tycker det är okej att uttrycka sig så, tror du att du skulle ha stöd av…”.

2.5 Viktberäkning och estimation
För varje svarande person (kallas objekt i fortsättningen) har en vikt
beräknats. Syftet med detta är att kunna redovisa resultat för hela
populationen och inte bara för de svarande. Vikten kallas därför även
för uppräkningstal.
Vikterna har beräknats utifrån urvalsdesignen samt antaganden om
objektsbortfall och täckningsfel. Beräkningen gjordes med hjälp av ett
av SCB egenutvecklat SAS-makro (ETOS).
Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln:

𝑤𝑤𝑘𝑘 = 𝑑𝑑𝑘𝑘 ∙ 𝑣𝑣𝑘𝑘
där

𝑤𝑤𝑘𝑘 = vikt/uppräkningstal för objekt k
𝑑𝑑𝑘𝑘 = designvikt för objekt k

𝑣𝑣𝑘𝑘 = kalibreringsvikt för objekt k baserad på hjälpinformation

Designvikten är den del av vikten som beror på urvalsdesignen. Vid
bortfall kan det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större
utsträckning än övriga, t.ex. kan kvinnor svara i högre grad än män. Om
de grupper som svarat i högre grad har en annan fördelning med
avseende på undersökningsvariablerna än övriga kan detta ha en
snedvridande effekt på resultatet. För att kompensera för detta har
kalibreringsvikter använts (se kalibreringsrapport för mer detaljer).
Vikterna bygger på antagandet att ramen återspeglar populationen väl
och därmed att över- och undertäckningen är försumbar.
För en mer utförlig beskrivning av kalibreringsestimatorn se Lundström
och Särndal (2001): Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame
Imperfections, Statistics Sweden.
Vikterna/uppräkningstalen multipliceras med objektens variabelvärden
för att skapa statistikvärden gällande för populationen. Om vikterna

10

inte används så kan resultaten bli helt missvisande. Vikterna
kompenserar för objektsbortfallet, men inte för det partiella bortfallet.
För beräkning av skattningar av totaler används följande formel:

𝑌𝑌� = � 𝑤𝑤𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑘𝑘
𝑟𝑟

där 𝑤𝑤𝑘𝑘 = vikt/uppräkningstal för objekt k
𝑦𝑦𝑘𝑘 = variabelvärde för objekt k

Summering sker av de svarande r.

För beräkning av skattningar av medelvärden används följande formel:

∑𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑘𝑘
𝑌𝑌� =
∑𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑘𝑘

där 𝑤𝑤𝑘𝑘 = vikt/uppräkningstal för objekt k
𝑦𝑦𝑘𝑘 = variabelvärde för objekt k

Summering sker av de svarande r.

2.6 Statistikens tillförlitlighet
2.6.1 Tillförlitlighet totalt
Statistiken är behäftad med osäkerhet. Vid bedömning av hur olika
osäkerhetskällor påverkar statistiken från en undersökning skiljer man
på slumpmässiga och systematiska avvikelser. Slumpmässiga avvikelser
orsakar enligt statistisk teori beräkningsbar osäkerhet hos de skattade
resultaten. Systematiska avvikelser påverkar resultaten i en viss
riktning. Med total osäkerhet avses den sammanlagda osäkerheten =
slumpmässiga + systematiska avvikelser. Det är svårt att ange hur
tillförlitligheten påverkas av eventuella systematiska avvikelser
(skevhet) då det ofta kräver resurskrävande utvärderingsinsatser. En
sådan utvärdering har inte gjorts för detta uppdrag.

2.6.2 Osäkerhetskällor
2.6.3 Urval
Denna kvalitetskomponent avser osäkerhet som uppkommer på grund
av att endast ett urval av populationen undersöks. Urvalsosäkerheten är
således den avvikelse mellan ett skattat värde och det faktiska värdet
som beror på att man inte undersöker alla objekt i populationen.
Urvalsosäkerheten minskar med en ökad urvalsstorlek. Urvalsfelet bör
beaktas när man drar slutsatser från undersökningen.
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2.6.4 Ramtäckning
Under- och övertäckning innebär att ram- och målpopulation inte helt
stämmer överens. Undertäckning innebär att vissa objekt som ingår i
målpopulationen saknas i ramen. Övertäckning innebär att objekt som
inte ingår i målpopulationen ändå finns i ramen. Ett sätt att minska
täckningsbrister är att använda bra och uppdaterade register för att ta
fram ramar.
Registret över totalbefolkningen (RTB) uppdateras dagligen via
aviseringar från Skatteverket om födslar, dödsfall, flyttningar inom
landet, in- och utvandringar. Täckningsbrister beror dels på den
undertäckning som uppstår då personer bosatta i Sverige saknas i ramen
och dels på övertäckning som t.ex. föreligger då personer i ramen inte
längre ingår i landets befolkning. Den undertäckning som finns beror
främst på att information om immigranter (invandrare och
hemvändare) uppdateras med viss eftersläpning. Effekten på statistiken
bedöms dock vara högst obetydlig. Övertäckningen beror framför allt på
eftersläpning i rapporteringen av dödsfall och utvandring. Dessa
personer skulle helst inte ingå i ramen och bristen ifråga upptäcks oftast
inte heller eftersom de inte nås. Därigenom blir de felaktigt klassade
som bortfall trots att kategorin övertäckning är den lämpliga. RTB:s
uppdateringsrutiner medför att ramen vid urvalsdragningen bedöms ha
obetydlig övertäckning. Bristerna leder sammantaget till en liten och
oönskad skevhet i statistiken. Sammanfattningsvis är SCB:s bedömning
att bristerna i ramen, både med avseende på under- och övertäckning,
inte snedvrider statistiken i någon nämnvärd omfattning.

2.6.5 Mätning
Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig
från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då
uppgiftslämnaren inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan
eller medvetet svarar felaktigt. Att vissa frågor/påståenden i enkäten
kan uppfattas som provocerande skulle kunna ge mätfel, men i vilken
utsträckning kan vi inte veta.

2.6.6 Bortfall
Skevhet i skattningar på grund av bortfall inträffar om objekten i
bortfallet och de svarande skiljer sig åt avseende frågorna/variablerna i
undersökningen.
Eventuella bortfallsfel kan reduceras genom att på ett effektivt sätt
justera undersökningens vikter. En beskrivning av förfarandet finns i
den bortfallsanalys som gjorts i samband med valet av hjälpinformation
till kalibreringen. I bortfallsanalysen redovisas även svarsandelar för
viktiga delgrupper. Kalibreringsrapporten levereras separat.

2.6.7 Bearbetning
Vid den manuella och maskinella bearbetningen av data kan osäkerhet
uppstå. Exempel på bearbetningsbrister är registreringsfel och
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kodningsfel. Dessa kan förhindras och upptäckas i de kontroller som
genomförs vid dataregistreringen. I den här undersökningen bedöms
osäkerheten på grund av registrering vara litet eftersom frågeblanketten
endast hade fasta svarsalternativ.

2.6.8 Modellantagande
Inga modellantaganden har gjorts än de som redovisats ovan.

2.7 Beskrivning av tabeller och datafil
2.7.1 Tabeller
Skattningarna i tabellerna har räknats upp till populationsnivå, vilket
innebär att resultatet avser hela populationen och inte endast de
svarande. Antalsuppgifterna är således skattningar av antal personer i
populationen med den aktuella egenskapen.
Tabellerna har sekretessgranskats (prickats) så att inga uppgifter för
enskilda objekt röjs. Vid mycket osäkra skattningar, där
konfidensintervallet är större än andelsskattningen, är också prickade.
Inga celler i tabellerna har efter granskning bedömts nödvändiga att
pricka.
De tabeller som presenteras i denna rapport har tagits fram enligt de
formler som presenterats i avsnitt ”Viktberäkning och estimation” med
hjälp av SAS och variansprogrammet ETOS.
2.7.1.1 Datafil
Svarsdatafilen kompletterades med vikter. De bifogade vikterna är
avsedda att användas vid skattning av målstorheter i populationen,
exempelvis totaler och medelvärden.
Vid analyser av samband med hjälp av exempelvis regressionsanalys bör
det uppmärksammas att det inte är givet hur vikterna ska hanteras.
Urvalets design samt bortfall är komplikationer som kan störa analyser
av samband.
Vissa uppgiftslämnare som besvarar enkäter på en pappersblankett
kryssar i flera svarsalternativ när endast ett svar önskas. Dessa så
kallade dubbelmarkeringar har rättats upp. Rättningsinstruktioner har
bestämts av Jämställdhetsmyndigheten. Frågorna 1-10; svar 01:02 sätts
till 02, 03:04 samt 02:03 till 03. Övriga kombinationer av ogiltiga svar
kodas till 99. Resterande dubbelmarkeringarna för de övriga frågorna i
enkäten kodas till 99. Övrigt partiellt bortfall i filen som inte är
dubbelmarkeringar är en tom cell. I leveransen ingår en rättad och en
orättad svarsfil.
Jämställdhetsmyndigheten önskar att få data levererat som textfil men
längden på en del svar på den öppna frågan (fråga 16) gör det svårt att
kombinera dessa med svarsfilen i övrigt.
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I detta uppdrag levereras därför tre datafiler: en Excelfil med de öppna
frågorna separat (Öppna svar fråga 16 från webben_sekretessgranskade),
en datafil i vilken dubbelmarkeringar inte rättats (Slutfil_ejrättad.txt)
och en i vilken dubbelmarkeringar rättats (Slutfil_rättad.txt).
2.7.1.2 Statistiska mått
Materialet lämpar sig att redovisas som totaler eller procentuella
andelar för hela målpopulationen eller fördelat på olika redovisningsgrupper.
2.7.1.3 Redovisningsgrupper
Ofta redovisas statistik inte bara för hela populationen utan också för
delgrupper (redovisningsgrupper). Redovisningsgrupper i den här
undersökningen kan avgränsas med hjälp av registervariabler
(exempelvis kön och ålder).

2.7.2 Jämförbarhet och användbarhet
2.7.2.1 Jämförbarhet över tid
Detta är första gången som SCB genomför undersökningen.

2.7.3 Sekretess och utlämnande
SCB har gjort en sekretessprövning för utlämnandet av data på
mikronivå. Information om sekretess finns i bilaga 2.
De register som framställts hos SCB med anledning av detta uppdrag
avidentifieras tre månader efter slutleverans. Därefter är det inte
möjligt att göra några rättelser som kräver koppling till aktuella
identiteter.
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3 Bilagor
Bilaga 1. Frågeblankett och informationsbrev
Bilaga 2. Information om sekretess

15

Bilaga 1

Undersökning om
jämställdhet,
relationer och våld

•

•

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:
• Använda bläckpenna
• Markera dina svar med kryss, så här:
• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

•

•

1

Du är en av 20 000 personer som blivit slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning. Frågorna
handlar om attityder till jämställdhet, relationer och våld. De flesta av frågorna är påståenden som vi vill att
du tar ställning till. Vi är inte ute efter rätt eller fel svar på frågorna utan vi är intresserade av att veta vad just
du tycker i olika frågor. Vi ber dig markera ett kryss för varje påstående. Frågorna är utformade av
Jämställdhetsmyndigheten och bygger på den australiensiska studien National Community Attitudes towards
Violence against Women Survey (NCAS).
Det är frivilligt att delta i undersökningen men vi hoppas att du vill vara med eftersom dina svar är mycket
viktiga. Alla svar är anonyma, ingen kommer få veta vad just du har svarat.

Jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige
1.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Vi lever i ett jämställt samhälle.
Jämställdhet mellan könen är viktigt.
Det är viktigt att kvinnor och män får lika lön för
lika arbete.
Det är viktigt att kvinnor och män delar lika på
hushållsarbetet.
Det är viktigt att motverka stressrelaterad
ohälsa (som är betydligt vanligare bland
kvinnor än bland män).
Det är viktigt att kvinnor och män delar lika på
föräldraförsäkringen.
Regeringen bör försöka öka jämställdheten i
Sverige genom lagar.
Dagens jämställdhetsarbete gynnar främst
högutbildade i samhället.
Det är viktigt att pojkar och flickor behandlas
lika i skola och förskola.
Regeringen bör satsa på ett samhälle med
ökade rättigheter för hbtq-personer.
(Hbtq=homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.)

Homosexuella par är lika bra föräldrar som
heterosexuella par

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt
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Män i samhället
2.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Män är generellt bättre politiska ledare än
kvinnor.
Män är generellt bättre chefer än kvinnor.
Män, snarare än kvinnor, bör inneha
ansvarsfulla positioner i samhället.
Det är okej när män bland sina manliga vänner
drar nedsättande skämt om kvinnor.
Det är okej för män att bland sina manliga
vänner skämta om att vara våldsamma mot
kvinnor.
Det är pinsamt för män att ha ett jobb som
vanligen utförs av kvinnor.
En man bör inte erkänna om hans känslor har
blivit sårade.
Det är viktigt att män är oskulder när de ingår
äktenskap.
Män bör ha rätt att själva välja vem de vill leva
tillsammans med.
Män missgynnas av att Sverige blir mer
jämställt.
En man måste ha barn för att leva ett
fullkomligt liv.

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt
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Kvinnor i samhället
3.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt

Många kvinnor överdriver hur ojämställt kvinnor
behandlas i Sverige.
Många kvinnor misstolkar oskyldiga
kommentarer eller ageranden som sexistiska.
Många kvinnor uppskattar inte fullt ut allt som
män gör för dem.
En kvinna måste ha barn för att leva ett
fullkomligt liv.
Diskriminering mot kvinnor är inte längre ett
problem på arbetsplatser i Sverige.
Kvinnor har sämre förmåga än män att tänka
logiskt.
Kvinnor flirtar ofta med män bara för att såra
dem.
Kvinnor måste generellt prestera bättre än män
för att göra karriär.
Det är viktigt att kvinnor är oskulder när de
ingår äktenskap.
Kvinnor bör ha rätt att själva välja vem de vill
leva tillsammans med.
Kvinnor är generellt bättre chefer än män.

Relationen mellan kvinnor och män
4.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Män bör vara familjens överhuvud.
Kvinnor föredrar att mannen bestämmer i en
relation.
Det är dåligt för relationen om kvinnan tjänar
mer än sin manliga partner.
När en kvinna och man börjar dejta bör
mannen vara den som tar initiativ till sex.

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del
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Värderingar om våld i svenska samhället
5.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt

Om en person blir slagen bör den slå tillbaka.
Om någon hotar ens familj eller ens vänner
förtjänar denne att skadas.
Det är viktigt att en vuxen ingriper om ett barn
slår ett annat barn.
Det är okej att ge barn en örfil om barnet gör
föräldern arg.
Våld bland idrotts-supportrar är ett allvarligt
problem i vårt samhälle.
Våld mot hbtq-personer är ett allvarligt problem
i vårt samhälle.
(Hbtq=homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer)

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt
problem i vårt samhälle.
Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem i vårt
samhälle.
Våld i ungas parrelationer är ett allvarligt
problem i vårt samhälle.
Våld mot personer med funktionsnedsättning är
ett allvarligt problem i vårt samhälle.
Våld mot äldre är ett allvarligt problem i vårt
samhälle.
Våld mot män är ett allvarligt problem i vårt
samhälle.

Relationer och våld
Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mot närstående. Det handlar både om heterosexuella och
hbtq-relationer, syskonrelationer och inom andra familje- och släktrelationer.
6.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Våld i en nära relation…
…är en privat angelägenhet som ska hanteras
inom familjen.
…kan ofta ursäktas genom att den som använt
våld blivit så arg att den tillfälligt tappar
fattningen.
…kan ursäktas om den som använt våld i
efterhand visar verklig ånger.
…kan ursäktas om den som utövar våldet är
mycket berusad.
…kan ursäktas om den som utsätts för våldet
är mycket berusad.
…kan ursäktas om den våldsamma personen
själv utsattes för våld som barn.

Stämmer
helt

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt
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Våld i nära relation
Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mot närstående. Det handlar både om heterosexuella och
hbtq-relationer, syskonrelationer och inom andra familje- och släktrelationer.
7.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Kvinnor hittar ofta på eller överdriver
påståenden om våld i parrelationer för att dra
fördel av detta i vårdnadstvister.
Det är en kvinnas plikt att stanna i en våldsam
relation för att hålla ihop familjen.
Många kvinnor överdriver problemet med mäns
våld.
Våld i parrelationer är ofta en reaktion på
vardaglig stress och frustration.
Män som utsätts för våld bör hantera det själv
snarare än att anmäla det.
Ibland kan en kvinna göra en man så arg att
han slår henne fast det inte var meningen.
Om en kvinna fortsätter att gå tillbaka till en
partner som utsätter henne för våld kan
situationen inte vara så allvarligt.
En kvinna som inte lämnar en våldsam partner
är delvis ansvarig för att våldet fortsätter.
Det är rimligt att polisen nedprioriterar fall som
handlar om våld i parrelationer där de tillkallats
till samma individer flera gånger tidigare.
Om en kvinna berättar om sin partners
våldsamma beteende för utomstående
skämmer hon ut sin familj.
En kvinna som stannar i en våldsam relation
bör inte ha lika stor rätt att få stöd från
samhället som kvinnor som lämnar relationen.
En kvinna som hela tiden flirtar med andra får
delvis skylla sig själv om hennes partner blir
svartsjuk och våldsam.

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt
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Värderingar om sex och ansvar
8.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt

Om en kvinna är berusad och har sex med en
man, men somnar, är det förståeligt att mannen
ändå fortsätter att ha sex med henne.
Kvinnor säger ofta ”nej” fastän de egentligen
vill.
Om en kvinna skickar en nakenbild till sin
partner bär hon en del av ansvaret om
partnern, utan hennes tillåtelse, sprider bilden.
Då en del kvinnor klär sig utmanande, är det
inte konstigt att vissa män tror att det är okej att
ta på kvinnor utan tillåtelse.
När en man är mycket sexuellt upphetsad
märker han kanske inte ens att en kvinna inte
vill ha sex.
Om en man skickar en nakenbild till sin partner
bär han en del av ansvaret om partnern, utan
hans tillåtelse, sprider bilden.

Sexuella trakasserier
9.

Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier
bör hantera situationen själva snarare än att
anmäla det.
Kvinnor som inte anmäler sexuella trakasserier
omedelbart utan väntar veckor eller månader
ljuger troligtvis.
Kvinnor tycker det är smickrande när någon
uppvaktar/flirtar ihärdigt med dem, även om de
inte är intresserade.
#metoo har synliggjort problematiken när det
gäller sexuella trakasserier.

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del
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Sexuella övergrepp
10. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning?
Markera ett svar för varje påstående.
Stämmer
helt

Stämmer Stämmer
till stor del till viss del

Stämmer
inte alls

Ingen
åsikt

En man bär mindre ansvar för våldtäkt om han
vid tillfället är berusad eller påverkad av droger.
En kvinna som är påverkad av alkohol eller
droger är delvis ansvarig om hon blir utsatt för
våldtäkt.
Om en kvinna påstår sig ha blivit våldtagen,
men inte kan uppvisa några fysiska skador bör
hon inte tas på lika stort allvar.
Det är vanligt att kvinnor använder anklagelser
om sexuella övergrepp för att hämnas på män.
Många gånger när kvinnor säger att de blivit
våldtagna, har de egentligen uppmuntrat
mannen men sedan ångrat sig.
Kvinnor som inte anmäler sexuella övergrepp
omedelbart utan väntar veckor eller månader
ljuger förmodligen.
Män som inte anmäler sexuella övergrepp
omedelbart utan väntar veckor eller månader
ljuger förmodligen.
En man som är påverkad av alkohol eller
droger är delvis ansvarig om han blir utsatt för
våldtäkt.

Scenarier om olika sociala situationer
Här kommer ett scenario som skulle kunna hända när du umgås med nära vänner.
Hur skulle du känna kring dessa beteenden och vad skulle du göra om du var i denna situation.
11. a) En manlig vän berättar ett nedsättande skämt om kvinnor.
Jag skulle…
…inte störa mig
…känna mig lite obekväm, men inte säga eller göra något för att visa det
…vilja säga eller göra något, men skulle inte veta vad eller hur
…säga eller göra något för att visa att jag inte tycker att det är okej
Vet inte
b) Om du skulle säga eller göra något för att visa att du inte tycker att det är okej att uttrycka sig
så, tror du att du skulle ha stöd av…
…alla eller nästan alla av dina vänner
…några vänner
…få, om någon alls
Vet inte
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12. a) En vän berättar ett nedsättande skämt om hbtq-personer.
Jag skulle…
…inte störa mig
…känna mig lite obekväm, men inte säga eller göra något för att visa det
…vilja säga eller göra något, men skulle inte veta vad eller hur
…säga eller göra något för att visa att jag inte tycker att det är okej
Vet inte
b) Om du skulle säga eller göra något för att visa att du inte tycker att det är okej att uttrycka sig
så, tror du att du skulle ha stöd av…
…alla eller nästan alla av dina vänner
…några vänner
…få, om någon alls
Vet inte

Avslutningsvis några frågor om dig själv och ditt sociala
umgänge
13. Hur ser din vänkrets ut?
Enbart kvinnor
Främst kvinnor
Ungefär lika många kvinnor som män
Främst män
Enbart män
Annat kön
Har inga vänner
Vet inte
14. Vilket kön identifierar du dig med?
Man
Kvinna
Annat
Vill inte svara
15. a) Talar du något annat språk än svenska i ditt hem?
Ja, alltid
Ja, ganska ofta
Ja, men inte så ofta
Nej, aldrig

Gå till fråga 16

b) Hur bra talar du svenska?
Väldigt bra
Bra
Inte så bra
Vill inte svara
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16. Avslutningsfråga
Har du några synpunkter på undersökningen är du välkommen att skriva det här:

Tack för din medverkan!
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Du behövs i en
viktig samhällsundersökning.
Pågår nu.
SCB beskriver Sverige
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med
statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.
Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter,
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en
faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda
beslut.

Oktober 2019

Undersökning om jämställdhet,
relationer och våld
Undrar du över något?
Kontakta oss gärna!

Med det här brevet vill Jämställdhetsmyndigheten bjuda in dig att vara
med i en undersökning om jämställdhet, relationer och våld.

Frågor om att lämna uppgifter
SCB:s uppgiftslämnarservice
010-479 69 30
enkat@scb.se
SCB, INS/IHU, 701 89 Örebro
www.scb.se

Jämställdhetsmyndigheten har bland annat i uppdrag att följa hur
jämställdheten utvecklas i Sverige. Som en del i det arbetet vill
myndigheten följa hur attityder till jämställdhet ser ut bland landets
befolkning.

Frågor om undersökningen
Sara Andersson, Statistikansvarig
sara.andersson@jamy.se
Jämställdhetsmyndigheten, Box 73,
424 22 Angered
www.jamstalldhetsmyndigheten.se
SCB beskriver Sverige
Statistikmyndigheten SCB förser
samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi gör
det på uppdrag av regeringen, myndigheter, forskare och näringsliv. Vår
statistik bidrar till en faktabaserad
samhällsdebatt och väl underbyggda
beslut.
Om jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten är en statlig
myndighet som har i uppdrag att
säkerställa att regeringens
jämställdhetspolitiska prioriteringar får
genomslag genom att bidra till ett
effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken.

Myndigheten har också i uppdrag att öka kunskapen i samhället om våld
i nära relation. Underlaget i den här undersökningen utgör en del i det
arbetet. Det är betydelsefullt att få veta vad du tycker och dina svar är av
stort värde. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av
Jämställdhetsmyndigheten.

Dina svar är viktiga

Vem använder svaren och hur?
Efter avslutad bearbetning avidentifierar SCB
uppgifterna innan SCB överlämnar dem till
Jämställdhetsmyndigheten för fortsatt bearbetning
och analys. Jämställdhetsmyndigheten behandling
av uppgifterna omfattas också av sekretess (se
nedan).
För att inte fråga mer än nödvändigt kommer vi att
komplettera dina svar med uppgifter som redan
finns på SCB. Det är uppgifter om kön, ålder,
civilstånd, hushållets sammansättning och
inkomster, härkomst, utbildning, yrke,
sysselsättning, information om vart du bor
geografiskt, samt vad som kännetecknar det området
(exempelvis stad eller landsbygd). Dina svar sparas
på SCB i tre månader.

Det är frivilligt att delta i undersökningen men vi hoppas att du vill vara
med eftersom dina svar är mycket viktiga. Alla svar är anonyma, ingen
kommer få veta vad just du har svarat.

Hur skyddas mina svar?

Du är en av 20 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda från
befolkningsregistret.

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska
förhållanden skyddas av sekretess och alla som
arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.
Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Samma
sekretesskydd gäller hos Jämställdhetsmyndigheten.

Så här gör du
Gå in på www.insamling.scb.se för att besvara frågorna. Logga in med
följande inloggningsuppgifter:

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat
när undersökningens resultat redovisas.

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 Jämställdhetsmyndigheten.
Numret längst upp i mitten på brevets framsida och
streckkoden och numret på enkätens baksida är
bland annat till för att SCB under insamlingen ska
kunna se vilka som har svarat.

Har du frågor om personuppgifter?
Kontakta SCB:s dataskyddsombud:
010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se
701 89 Örebro

Var publiceras resultaten?
Resultaten kommer att publiceras i olika typer av
rapporter på Jämställdhetsmyndighetens webbplats
under våren 2020 och framåt.
Adressen till webbplatsen är: www.jamy.se

Användarnamn:

Hur behandlas personuppgifterna?

Lösenord:

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan.
Vill du hellre besvara frågorna på papper? Invänta då pappersblanketten
som vi skickar till dig snart.

Stort tack på förhand för din medverkan!
Med vänliga hälsningar

Joakim Stymne
Generaldirektör SCB

Lena Ag
Generaldirektör
Jämställdhetsmyndigheten

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som SCB utför. Jämställdhetsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som Jämställdhetsmyndigheten gör i denna undersökning
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
personuppgifter hittar du på
www.scb.se/personuppgifter

Metod
Frågorna i blanketten är framtagna av
Jämställdhetsmyndigheten och bygger på den
australiensiska studien National Community
Attitudes towards Violence against Women Survey
(NCAS).

Är du utsatt för våld?
Kontakta socialtjänsten i din kommun.
Ring Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50.
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som är
gratis och öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på
telefonräkningen, Även anhöriga, vänner och
bekanta till kvinnor som är utsatta för våld kan ringa
till Kvinnofridslinjen.

Upprättad
2019-09-17
Administrativa avdelningen
Juridiska enheten

Information om
sekretess
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Information om sekretess
För uppgifter i SCB:s statistikverksamhet gäller som huvudregel absolut
sekretess enligt 24 kap. 8 § första stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), OSL. Efter prövning enligt undantagsbestämmelserna i 24 kap. 8 § tredje stycket OSL kan dock SCB komma att
lämna ut av er efterfrågade uppgifter till er.
Ni erinras om att samma sekretessregler även gäller hos annan
myndighet i dess särskilda verksamhet för framställning av statistik. Om
uppgifterna
utlämnas
för
forskningsändamål
överförs
statistiksekretessen istället med stöd av 11 kap. 3 § OSL till mottagaren.
Detta gäller dock inte om uppgifterna omfattas av någon annan sekretess
hos den mottagande myndigheten. Med sekretessen följer också
tystnadsplikt.
Ni erinras vidare om att det enligt 6 § lagen (2001:99) om den officiella
statistiken är förbjudet att vidta åtgärder i syfte att söka utröna enskildas
identitet. Den som bryter mot förbudet ska, förutom i ringa fall, enligt 26
§ samma lag dömas för olovlig identifiering till böter eller fängelse i
högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.
Bestämmelsen gäller generellt och inte bara vid framställning av statistik
hos statistikansvariga myndigheter.

