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Det här är en bilaga till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 
(MUCF) rapport Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället som 
publicerades 1 april 2022. Rapporten finns tillgänglig under följande länk: 
https://www.mucf.se/publikationer/kartlaggning-av-hot-och-hat-mot-det-civila-
samhallet 

Bilagan innehåller en beskrivning av datainsamling och metod för framtagande av 
uppgifterna till rapporten. 

Enkätundersökning 
Datainsamlingen för kartläggningen av hot och hat mot det civila samhället har 
genomförts med hjälp av en enkätundersökning riktad till ideella föreningar och 
registrerade trossamfund. Datainsamlingen genomfördes av Institutet för 
kvalitetsindikatorer mellan den 1 oktober och den 2 december 2021. Sist i denna 
bilaga återfinns enkäten i sin helhet, så som den såg ut i pappersversionen av enkäten.1 
Utöver att kunna besvara enkäterna postalt så har organisationerna även haft 
möjlighet att besvara enkäten via webben. 

Urval och svarsfrekvens 
Myndigheten beställde ett slumpmässigt urval av ideella föreningar och registrerade 
trossamfund ur SCB:s företagsregister. Det ursprungliga urvalet (bruttourval) bestod 
av 4 000 organisationer som av SCB klassificeras som ekonomiskt aktiva. 
Rampopulationen bestod av 28 177 organisationer, varav 27 278 ideella föreningar 
och 899 registrerade trossamfund. 

Under datainsamlingen var det 234 frågeformulär som kom i retur från posten. Det 
var även 21 organisationer som inte svarade på enkäten på grund av att de inte längre 
hade någon verksamhet, inte hade möjlighet att besvara enkäten eller ansåg att deras 
verksamhet inte motsvarade undersökningens syfte.  

 
1 I pappersversionen av enkäten återfinns inte de uppföljningsfrågor som riktas till företrädare 
för civilsamhället som råkat ut för våld, skadegörelse eller stöld under de senaste tolv 
månaderna. Dessa uppföljningsfrågor handlar bland annat om den eller de förövare som var 
närvarande vid den senaste händelsen, om huruvida den senaste händelsen polisanmälts eller 
inte och om behovet av stöd och hjälp efter händelsen. I pappersenkäten ingår enbart 
motsvarande uppföljningsfrågor som riktas till de företrädare som under det senaste året råkat 
ut för hot eller trakasserier. 

https://www.mucf.se/publikationer/kartlaggning-av-hot-och-hat-mot-det-civila-samhallet
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Detta innebär att nettourvalet uppgick till 3 745 organisationer. Totalt var det 1 705 
organisationer som besvarade undersökningen, vilket innebär en nettosvarsfrekvens på 
46 procent. Bruttosvarsfrekvensen uppgår till 43 procent. 

Totalt sett har 1 146 organisationer besvarat enkäten via webben och 559 postalt. 

Bortfallsanalys 
Det är viktigt att de organisationer som svarar på enkäten är representativa för ideella 
föreningar och registrerade trossamfund i allmänhet. Om en viss typ av organisation är 
över- eller underrepresenterad i förhållande till rampopulationen kan det ge en 
missvisande bild av utsattheten för hot och hat bland civilsamhällets organisationer. 
Sådan bristande representation kan uppstå i två led. Dels kan slumpmässiga avvikelser 
uppstå i samband med att urvalet görs, dels kan den uppstå om vissa typer av 
organisationer i högre eller lägre grad än andra svarar på enkäten.  

Bortfallet kan vara problematiskt om det finns skäl att tro att organisationer med en 
viss erfarenhet väljer att inte svara. Benägenheten för företrädare för civilsamhället att 
svara på en enkät gällande utsattheten för trakasserier, hot och våld kan variera 
beroende på om den egna organisationen drabbats eller inte. Organisationer som inte 
har utsatts kan tänkas vara mindre engagerade i frågan och därför välja att i lägre 
utsträckning välja att svara på undersökningen än vad som är fallet för dem som 
utsatts. I sådana fall kan utsattheten för hot och hat inom civilsamhället komma att 
överskattas. Det kan dock även vara så att företrädare för organisationer som utsatts 
väljer att inte delta i undersökningen, exempelvis för att slippa bli påminda om 
utsattheten. Detta skulle i sådana fall kunna medföra att omfattningen av utsattheten 
för hot och hat underskattas. 

Nedan redovisas skillnader mellan rampopulation och urval samt mellan urval och de 
svarande organisationerna. Jämförelserna görs med avseende på vissa av de 
bakgrundsvariabler som vi känner till. 
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Jämförelse mellan rampopulation och urval 

Rampopulationen består av de ideella föreningar och registrerade trossamfund som 
SCB har i sitt företagsregister och som av SCB klassificeras som ekonomiskt aktiva. 
Totalt sett består rampopulationen av 28 177 organisationer. 

I tabell 1 redovisas antalet organisationer och dess andelar av rampopulation 
respektive urval. I tabellen delas organisationerna in utifrån storlek mätt i antal 
anställda. Tabellen visar att det utifrån antal anställda finns en god överensstämmelse 
mellan fördelningen av organisationerna i urvalet och i rampopulationen. 

Tabell 1 Jämförelse mellan rampopulation och urval 
Antal anställda Antal i ram-

population 
Andel i ram-
population 
(procent) 

Antal i 
bruttourval 

Andel i 
bruttourval 
(procent) 

Urval/ram-
population 

Inga 16 907 60,0 2 389 59,7 1,00 

1–4 7 216 25,6 1 042 26,1 1,02 

5 eller fler  4 054 14,4 569 14,2 0,99 

Samtliga  28 177 100,0 4 000 100,0  

 

Jämförelse mellan urval och svarande 

I bruttourvalet ingick 4 000 organisationer. Tabell 2 visar antal organisationer och 
dess andelar av urvalet respektive av inkomna svar med en uppdelning utifrån 
organisationernas inriktning. Av tabellen framgår det att det bland de organisationer 
som svarat finns en viss överrepresentation av organisationer verksamma inom 
utbildning och forskning samt inom religiös verksamhet. Organisationer verksamma 
inom ”Annan verksamhet”, som bland annat omfattar politiska organisationer, är 
däremot något underrepresenterade. 
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Tabell 2 Jämförelse mellan urval och svar utifrån organisationernas inriktning 
Inriktning Antal i 

bruttourval 
Andel av 
bruttourval 
(procent) 

Antal 
svar 

Andel av 
svar 
(procent) 

Urval/ 
rampop 

Utbildning och forskning 125 3,1 57 3,3 1,07 

Religiös verksamhet 385 9,6 172 10,1 1,05 

Bransch-/yrkesorg. och 
fackföreningar  

305 7,6 126 7,4 0,97 

Idrottsföreningar 1 039 26,0 440 25,8 0,99 

Kulturföreningar 369 9,2 154 9,0 0,98 

Annan verksamhet 544 13,6 223 13,1 0,96 

Övriga 
intresseorganisationer 

1 233 30,8 533 31,3 1,01 

Summa 4 000 100,0 1 705 100,0  

 

I tabell 3 redovisas antal organisationer och dess andelar av urval respektive inkomna 
svar med en uppdelning utifrån antal anställda. Det framgår av tabellen att det bland 
dem som svarat på enkäten finns en tydlig underrepresentation av organisationer utan 
anställda och en klar överrepresentation av organisationer både med 1–4 anställda och 
med 5 eller fler anställda. 

Tabell 3 Jämförelse mellan urval och svar utifrån antalet anställda i organisationerna 
Antal anställda Antal i 

bruttourval 
Andel av 
bruttourval 
(procent) 

Antal svar Andel av 
svar 
(procent) 

Svarat/ 
urval 

Inga 2 389 59,7 921 54,0 0,90 

1–4 1 042 26,1 503 29,5 1,13 

5 eller fler  569 14,2 281 16,5 1,16 

Samtliga  4 000 100,0 1 705 100,0  
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Viktning 
För att kompensera för avvikelser bland svarande ideella föreningar och registrerade 
trossamfund jämfört med rampopulationen har resultaten viktats. Det innebär i 
korthet att svaren från de typer av organisationer som är underrepresenterade i 
förhållande till rampopulationen viktas upp (det vill säga ges en större påverkan) vid 
beräkning av resultaten. På motsvarande sätt viktas svaren från de organisationer som 
är överrepresenterade ned. På detta sätt tas hänsyn till både slumpmässiga avvikelser i 
samband med urvalet samt slumpmässiga och systematiska avvikelser i samband med 
att de ideella föreningarna och registrerade trossamfunden svarar på enkäten. Viktning 
har gjorts utifrån juridisk form (ideella föreningar respektive registrerade 
trossamfund), kommuntyp (landsbygdskommuner, blandade kommuner respektive 
storstadskommuner) samt antal anställda (inga anställda, 1–4 anställda respektive 
5 eller fler anställda) då vi för dessa har kännedom om hur rampopulationen ser ut. 



Ordförande, vice ordförande eller motsvarande

Medlem av styrelse

Anställd i organisationen

Frivillig/engagerad

Annan position:

• Ange endast ett svarsalternativ per fråga, undantaget de frågor där det står att flera
svarsalternativ är möjliga.

• I enkäten frågar vi om din utsatthet kopplat till ditt engagemang i den organisation som
står som mottagare för denna enkät. Det är du själv som bedömer om och vilka händelser
som kan sammankopplas med ditt engagemang i organisationen.

• Vi kommer först att fråga om din utsatthet för våld, skadegörelse och stöld och sedan om
din utsatthet för hot och trakasserier.

• Om du utsatts under de senaste 12 månaderna vill vi veta mer om den senaste händelsen.
Vi frågar om just den senaste händelsen (och inte till exempel den allvarligaste) för att få
ett statistiskt representativt urval av alla händelser, istället för en förteckning över särskilt
allvarliga händelser.

• Vi frågar också om utsatthet för din organisation och/eller dess medlemmar. Då förväntas
du enbart svara för de händelser som du har faktisk kännedom om.

(MUCF21)

Välkommen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors
undersökning om trakasserier, hot och våld riktat mot personer som
företräder eller är verksamma i det civila samhället!

Bakgrundsfrågor
Vi inleder med att ställa några frågor om dig som svarar på enkäten.

1

1. Vilken är din position inom organisationen?

2. Vilket år är du född?

3. Är du?
Kvinna
Man
Icke-Binär
Annan könsidentitet
Osäker

4. Är du född i Sverige?

Ja
Nej

Vi ber dig att tänka på följande när du besvarar enkäten
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5. Är dina föräldrar födda i Sverige?
Ja, båda mina föräldrar
En av mina föräldrar
Nej, ingen av mina föräldrar
Vet inte

6. Hur ofta har du under det senaste året offentligt uttryckt en åsikt i en samhällsfråga i
samband med ditt engagemang i organisationen?
Frågan avser aktiviteter på internet (ex. sociala medier, blogg, diskussionsforum) i media eller på
en konferens, på ett seminarium eller motsvarande.

Flera gånger i veckan
Någon gång i veckan
Någon gång i månaden
Mer sällan
Aldrig

7. Om du har uttryckt en åsikt, har åsikten/åsikterna handlat om

…flyktingar, asylsökande, immigration, migration eller integration?

…kriminalitet, brott eller straff?

…antirasism eller rasism?

…jämställdhet?

…feminism?

…hbtqi-frågor?

…utbildning eller skola?

…sjukvård?

…barn och/eller ungas rättigheter?

…religion eller trosuppfattning?

Utsatthet för våld, skadegörelse och stöld
Nu ställer vi frågor om du på grund av ditt engagemang i din organisation utsatts för våld,
skadegörelse eller stöld.

8. Har du på grund av ditt engagemang i din organisation någon gång blivit utsatt för något av
följande?
Om du inte hittar ett exakt alternativ för en situation, markera det alternativ som bäst beskriver
situationen. Flera alternativ kan markeras.

Slag, spark eller liknande

Knuff eller liknande

Våld med vapen

Anlagd brand/sprängning

Klotter

Stöld

Annan form av skadegörelse
Annan form av våld

Nej Gå till fråga 10

Sätt ett kryss per rad. NejJa

…miljö och klimat?

…annat ämne?



Hotfullt uttalande öga mot öga

Hotfullt telefonsamtal

Hotfullt sms/mms

Hotfullt brev/vykort

Hotfull e-post

Hot/påhopp via sociala medier

Kapat internetkonto (eller skapat falskt i ditt namn)

Uthängd på internet

Oönskad vara beställd i ditt namn

Hotfull ”gåva”

Blivit olovligen fotograferad/inspelad

Obehagligt besök, förföljelse eller kartläggning

Falska anmälningar

Annan hotfull händelse

Nej

(MUCF21)
3

Ifylld

Ifylld

Ifylld

9. Skedde någon eller några av dessa händelser under de senaste 12 månaderna?
Markera alla de händelser som skett under de senaste 12 månaderna. Flera alternativ kan markeras.

Slag, spark eller liknande

Knuff eller liknande

Våld med vapen

Anlagd brand/sprängning

Klotter

Stöld

Annan form av skadegörelse

Annan form av våld

Nej

Utsatthet för hot och trakasserier
Nu ställer vi frågor om du på grund av ditt engagemang i din organisation utsatts för hot eller
trakasserier.

10. Har du på grund av ditt engagemang i din organisation någon gång blivit utsatt för något av
följande?
Redovisa endast situationer som upplevts som hotfulla. Om du inte hittar ett exakt alternativ för en
situation, markera det alternativ som bäst beskriver situationen. Flera alternativ kan markeras.

Gå till fråga 31
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11. Skedde någon eller några av dessa händelser under de senaste 12 månaderna?
Markera alla de händelser som skett under de senaste 12 månaderna. Flera alternativ kan markeras.

Hotfullt uttalande öga mot öga

Hotfullt telefonsamtal

Hotfullt sms/mms

Hotfullt brev/vykort

Hotfull e-post

Hot/påhopp via sociala medier

Kapat internetkonto (eller skapat falskt i ditt namn)

Uthängd på internet

Oönskad vara beställd i ditt namn

Hotfull ”gåva”

Blivit olovligen fotograferad/inspelad

Obehagligt besök, förföljelse eller kartläggning

Falska anmälningar

Annan hotfull händelse

Nej  Gå till fråga 31

12. Vilken händelse var den senaste under de senaste 12 månaderna?

Hotfullt uttalande öga mot öga

Hotfullt telefonsamtal

Hotfullt sms/mms

Hotfullt brev/vykort

Hotfull e-post

Hot/påhopp via sociala medier

Kapat internetkonto (eller skapat falskt i ditt namn)

Uthängd på internet

Oönskad vara beställd i ditt namn

Hotfull ”gåva”

Blivit olovligen fotograferad/inspelad

Obehagligt besök, förföljelse eller kartläggning

Falska anmälningar

Annan hotfull händelse

Följande frågor (13 till 30) handlar om den senaste händelsen då du utsattes för hot eller trakasserier.

13. Mot vem eller vad riktades hotet/trakasserierna?
Även om det var du som mottog hotet eller trakasserierna, vill vi veta om det riktades mot dig
personligen och/eller andra. Flera alternativ kan markeras.

Mot mig själv
Mot anhörig
Mot annan person
Mot min organisation
Framgick ej
Var inte riktat mot någon eller något
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14. Hur många förövare var närvarande vid händelsen?

1
2-3
4 eller fler
Vet inte

15. Vad hade förövaren/förövarna för kön?

Man/män
Kvinna/kvinnor
Olika kön
Vet inte

16. Hur gammal/gamla bedömer du att förövaren/förövarna var?

Yngre än 25 år
Mellan 25 och 44 år
Mellan 45 och 64 år
65 år eller äldre
Det var blandade åldrar
Vet inte

17. Hur uppfattade du händelsen?

Inte alls skrämmande
Inte särskilt skrämmande
Ganska skrämmande
Mycket skrämmande

18. Har du tidigare blivit utsatt av samma förövare?

Ja
Nej
Vet inte

19. Kände du sedan tidigare förövaren/förövarna som utsatte dig?

Ja, jag kände förövaren/förövarna väl
Ja, jag kände till förövaren/förövarna
Ja, men endast på grund av att förövaren/förövarna tidigare utsatt mig
Nej, förövaren/förövarna var för mig helt okänd/okända
Vet inte

20. Uppfattade du förövaren/förövarna som något av följande?
Markera det alternativ som bäst beskriver förövaren/förövarna.

Förargad medborgare
Näringsidkare
”Rättshaverist”
Inget av ovanstående
Vet inte
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21. Uppfattade du förövaren/förövarna som medlem i något av följande?
Markera det alternativ som bäst beskriver förövaren/förövarna.

Antifeministisk grupp

Högerextremistisk/rasistisk grupp

Intresseorganisation

Kriminellt nätverk eller gruppering

Lokal aktionsgrupp bildad med anledning av särskild politisk fråga

Miljö- eller djurrättsgrupp

Vänsterextremistisk grupp

Religiös grupp

Partipolitisk grupp

Annan typ av grupp

Inget av ovanstående

Vet inte

22. Vad tror du att förövaren/förövarna främst ville uppnå med sitt handlande?
Markera det alternativ som bäst beskriver situationen.

Visa missnöje

Förödmjuka eller förolämpa

Hämnas

Påverka ditt eller din organisations agerande eller ställningstagande i olika frågor

Få dig att sluta vara engagerad i organisationen

Inget av ovanstående

Vet inte

23. Förknippade du händelsen med något av följande?

Förövarens/förövarnas intresse i en särskild fråga, nämligen:
Uppmärksamhet kring mig som person
Ställningstagande eller opinionsbildning
Inget av ovanstående

24. Var du själv i kontakt med polisen med anledning av händelsen?

Ja
Nej Gå till fråga 26

25. Hur skulle du beskriva dina erfarenheter av polisen i det här ärendet?

Mycket positiva

Ganska positiva

Varken positiva eller negativa

Ganska negativa

Mycket negativa
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26. Har du eller någon annan polisanmält händelsen?

Gå till fråga 28

Ja, jag själv
Ja, någon annan
Nej
Vet inte

Gå till fråga 28


27. Vilket var det främsta skälet till att händelsen inte anmäldes till polisen?

Anmälan skulle inte leda till något

Hanterade själv händelsen

Saknar förtroende för polisen

Saknar förtroende för rättsväsendet

Upplevde händelsen som småsak eller bagatell

Ville eller orkade inte gå igenom en rättsprocess

Ville undvika uppmärksamhet i media

Vågade inte

Annat skäl

28. I vilken utsträckning har du haft behov av stöd eller hjälp i samband med händelsen?

Inte alls

I mycket liten utsträckning

I ganska liten utsträckning

I ganska stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

29. I vilken utsträckning har du fått stöd eller hjälp i samband med händelsen?

Inte alls

I mycket liten utsträckning

I ganska liten utsträckning

I ganska stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

Gå till fråga 31

30. Av vem/vilka har du fått stöd eller hjälp?
Flera alternativ kan markeras.

Annan person i min organisation

Arbetskollega

Brottsofferjour eller annan ideell organisation

Företagshälsovård

Partner, annan anhörig eller vän

Polisen

Psykolog eller terapeut

Socialtjänst

Säkerhetsansvarig eller motsvarande

Annan
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Konsekvenser av de händelser du utsatts för under de senaste 12 månaderna
Vi vill nu veta mer om hur de händelser du utsatts för de senaste 12 månaderna påverkat dig. Med
händelser menas alla de tillfällen under de senaste 12 månaderna då du utsatts för våld,
skadegörelse, stöld, hot eller trakasserier i samband med ditt engagemang i din organisation.
Har du inte utsatts för någon händelse de senaste 12 månaderna, gå till fråga 36.

31. Har de händelser du utsatts för påverkat ditt privatliv?

Ja, mycket
Ja, delvis
Nej

32. Har de händelser du utsatts för haft en negativ påverkan på
Sätt ett kryss per rad.

…din fysiska hälsa?

…din psykiska hälsa?

33. Har det vidtagits några säkerhetsåtgärder till följd av de händelser som du utsatts för?
Flera alternativ kan markeras.

Ja, jag har ändrat mina rutiner och mitt beteende

Ja, jag har blivit mer restriktiv på sociala medier

Ja, jag har fått information om säkerhet/försiktighet

Ja, jag har nytt hemligt telefonnummer

Ja, jag har fått/skaffat ett överfallslarm

Ja, jag har skyddade personuppgifter

Ja, jag har bytt bostad

Ja, jag har ansökt om kontaktförbud (tidigare kallat besöksförbud)

Ja, andra säkerhetsåtgärder

Nej

34. Upplever du att någon eller några av de händelser du utsatts för kan ha att göra med
förövarens/förövarnas negativa eller fientliga uppfattningar om
Sätt ett kryss per rad.

…viss religionstillhörighet?

…viss sexuell läggning?

…viss könstillhörighet?

…könsöverskridande identitet eller uttryck (ex. transperson)?

…personer med funktionsnedsättningar?

…viss hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund?

35. Förekom det något muntligt, skriftligt eller fysiskt angrepp av sexuell karaktär vid någon av
de händelser som du utsattes för?

Ja
Nej

NejJa, delvisJa, mycket

Ja Nej
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36. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna på grund av utsatthet och/eller oro för
att utsättas
Sätt ett kryss per rad.

…övervägt att byta eller lämna ett uppdrag i din organisation?

…bytt eller lämnat ett uppdrag i din organisation?

…undvikit att engagera dig eller uttala dig i en specifik fråga?

…övervägt att helt sluta vara engagerad i din organisation?

…blivit rädd?

37. Om du svarat att du undvikit att engagera dig eller uttala dig i en specifik fråga, vilken/vilka
frågor/frågor gällde det?

Ej aktuellt

Utsatthet för din organisation och dess medlemmar
Vi ställer nu några frågor om din organisation och utsatthet för våld, skadegörelse, stöld, hot
eller trakasserier för din organisation och/eller dess medlemmar.

38. Ordförande i din organisation är

Kvinna

Man

Icke-Binär

Annan könsidentitet

Osäker

39. Hur många medlemmar har din organisation?

Enskilda medlemmar

Organisationer

40. På vilken nivå är din organisation verksam?
Flera alternativ kan markeras.

Lokal eller kommunal nivå

Regional nivå eller länsnivå

Nationell nivå

Internationell nivå

Annan

41. Vilket av följande syften är det främsta syftet för din organisations verksamhet?
Om din organisation arbetar med flera av syftena, välj det som är det främsta.

Vara en röstbärare och opinionsbildare

Ge service till medlemmar eller människor i allmänhet

Vara en utförare och leverantör av tjänster finansierade av offentliga medel

Min organisation arbetar inte med något av syftena ovan

NejJa

Inga 1-50 51-100 101-500 500+
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42. Har din organisation eller dess medlemmar bedrivit opinionsbildning under de senaste 12
månaderna som handlat om
Sätt ett kryss per rad.

…flyktingar, asylsökande, immigration, migration eller integration?

…kriminalitet, brott eller straff?

…antirasism eller rasism?
…jämställdhet?

…feminism?

…hbtqi-frågor?

…utbildning eller skola?

…sjukvård?

…barn och/eller ungas rättigheter?

…religion eller trosuppfattning?

43. Har din organisation eller dess medlemmar blivit utsatta för våld, skadegörelse, stöld, hot
eller trakasserier kopplat till er verksamhet under de senaste 12 månaderna?

Ja
Nej  Gå till fråga 50

44. Har de händelser (våld, skadegörelse, stöld, hot eller trakasserier) som din organisation eller
dess medlemmar utsatts för under de senaste 12 månaderna varit sammankopplat med
ställningstagande eller opinionsbildning kring
Sätt ett kryss per rad.

…flyktingar, asylsökande, immigration, migration eller integration?

…kriminalitet, brott eller straff?
…antirasism eller rasism?

…jämställdhet?

…feminism?

…hbtqi-frågor?

…utbildning eller skola?

…sjukvård?

…miljö och klimat?

…religion eller trosuppfattning?

45. Hur ofta har din organisation eller dess medlemmar blivit utsatta för våld, skadegörelse eller
stöld, kopplat till er verksamhet under de senaste 12 månaderna?

Flera gånger i veckan

Någon gång i veckan

Någon gång i månaden

Mer sällan

Aldrig

Vet inte



Gå till fråga 47

Gå till fråga 47

NejJa

NejJa

…miljö och klimat?

…barn och/eller ungas rättigheter?

Inkludera också de händelser som du själv utsatts för i samband med ditt engagemang i din
organisation när du besvarar frågorna 43 till 50.

…annat ämne?

…annat ämne?
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46. På vilket/vilka sätt har din organisation eller dess medlemmar utsatts för våld, skadegörelse
eller stöld under de senaste 12 månaderna?
Om du inte hittar ett exakt alternativ för en situation, markera det alternativ som bäst beskriver
situationen. Flera alternativ kan markeras.

Slag, spark eller liknande

Knuff eller liknande

Våld med vapen

Anlagd brand/sprängning

Klotter

Stöld

Annan form av skadegörelse

Annan form av våld

47. Hur ofta har din organisation eller dess medlemmar blivit utsatta för hot eller trakasserier
kopplat till er verksamhet under de senaste 12 månaderna?

Flera gånger i veckan

Någon gång i veckan

Någon gång i månaden

Mer sällan

Aldrig

Vet inte
Gå till fråga 49

Gå till fråga 49



48. På vilket/vilka sätt har din organisation eller dess medlemmar utsatts för hot eller trakasserier
under de senaste 12 månaderna?
Om du inte hittar ett exakt alternativ för en situation, markera det alternativ som bäst beskriver
situationen. Flera alternativ kan markeras.

Hotfullt uttalande öga mot öga
Hotfullt telefonsamtal
Hotfullt sms/mms
Hotfullt brev/vykort
Hotfull e-post
Hot/påhopp via sociala medier
Kapat internetkonto (eller skapat falskt i ert/era namn)
Uthängd på internet
Oönskad vara beställd i ert/era namn
Hotfull ”gåva”
Blivit olovligen fotograferade/inspelade
Obehagligt besök, förföljelse eller kartläggning
Falska anmälningar
Annan hotfull händelse

49. Har du eller någon annan under de senaste 12 månaderna polisanmält en händelse där din
organisation eller dess medlemmar utsatts för våld, skadegörelse, stöld, hot eller trakasserier?

Ja
Nej
Vet inte



Nej
Vet
 ej

(MUCF21)
12

Har du förlorat ditt svarskuvert?

Skicka frågeformuläret portofritt till:
FRISVAR
Institutet för kvalitetsindikatorer
204 65 081
400 99 GÖTEBORG

50. Har din organisation eller dess medlemmar under de senaste 12 månaderna på grund av utsatthet
och/eller oro för att utsättas för våld, skadegörelse, stöld, hot eller trakasserier

…avstått från att engagera eller uttala er i en specifik fråga?

…ändrat sättet att engagera eller uttala er i en specifik fråga?

…avstått från att bedriva verksamhet?

…ändrat sättet på vilket ni bedriver verksamhet?

…lagt resurser på åtgärder för att skydda medlemmar och/eller organisationen?

…blivit rädda?

51. Finns det rutiner (ex. kring säkerhet, hjälp, stöd) på din organisation för att

…hantera när medlemmar utsatts för våld, skadegörelse, stöld, hot eller trakasserier?

…förebygga att medlemmar utsätts för våld, skadegörelse, stöld, hot eller trakasserier?

Ja,
tillräckliga

Ja, men
otillräckliga

Ja Nej

Tack för din medverkan!




