
 
 
 

Vold mod kvinder: en EU-dækkende spørgeundersøgelse 
Spørgsmål og svar om undersøgelsesmetoden 

Dette er en kort oversigt over, hvordan FRA's spørgeundersøgelse om vold mod kvinder 
blev gennemført. Detaljerede oplysninger findes i den tekniske rapport.  

1. Hvem var spørgeundersøgelsens respondenter? 
Over 42 000 kvinder i alderen 18-74 år blev interviewet i hele EU. Dette svarer til 1 500 
kvinder pr. land (bortset fra Luxembourg med 900 respondenter). 

Den nedre aldersgrænse var 18 år på grund af spørgeundersøgelsens følsomme karakter 
og begrænsningerne i visse medlemsstater med hensyn til interview af kvinder under 18 år 
uden forældrenes samtykke. 

En opdeling, herunder sociodemografiske karakteristika, er vedlagt som bilag til rapporten 
med de vigtigste resultater. 

2. Hvorfor, hvornår og hvordan blev spørgeundersøgelsen gennemført? 
Spørgeundersøgelsen følger op på en anmodning fra Europa-Parlamentet om data 
vedrørende vold mod kvinder, som blev gentaget af Rådet for Den Europæiske Union i dets 
konklusioner om udryddelse af vold mod kvinder i EU. 

FRA har udarbejdet spørgeundersøgelsen med input fra akademiske eksperter og 
civilsamfundsrepræsentanter, der arbejder med vold mod kvinder. Et konsortium, der efter 
offentligt udbud indgik kontrakt med FRA, foretog en omfattende testning af 
spørgeundersøgelsen i 2011 og gennemførte feltarbejdet fra marts til september 2012. 
Konsortiet omfattede Ipsos MORI, det FN-tilknyttede europæiske institut for 
kriminalitetsforebyggelse og strafferet og FN’s Institut for Interregional Kriminalitets- og 
Strafforfølgelsesforskning. Ipsos MORI udpegede organisationer i de enkelte EU-
medlemsstater til at varetage interviewene lokalt.  

Sammen med FRA udarbejdede konsortiet et undervisningsprogram for interviewere og 
oplærte de nationale undervisere i februar 2012. De nationale undervisere oplærte udvalgte 
kvindelige interviewere i de enkelte lande. FRA og kontrahenterne deltog i nogle af 
undervisningsforløbene for at overvåge undervisningens indhold.  

Spørgeskemaet blev oversat til de lokale sprog, som blev brugt til at interviewe 
respondenterne. Ipsos MORI samlede dataene til et enkelt datasæt til den indledende 
komparative analyse på EU-niveau. FRA foretog den endelige analyse. 

3. Hvordan blev respondenterne udvalgt? 
I hver medlemsstat er spørgeundersøgelsen baseret på et nationalt repræsentativt udsnit af 
kvinder. I de lande, hvor befolkningsregistre kunne anvendes til prøvetagning, blev en 
stikprøve af personer trukket ud af registrene, hvorefter interviewerne kunne kontakte de 
udvalgte kvinder direkte. I de lande, hvor sådanne oplysninger ikke var tilgængelige, 
udvalgte forskerne først en stikprøve af husstande, hvorefter interviewerne valgte 
respondenten ud fra de egnede kvinder i husstanden. Personer, der var blevet tilfældigt 
udvalgt til interview, kunne ikke foreslå en anden, der kunne interviewes i stedet. 

4. Hvordan blev respondenternes privatliv, anonymitet og fortrolighed sikret? 
Spørgeundersøgelsen blev udført af professionelle interviewere, der er oplært i sikring af 
fortrolighed. Spørgeundersøgelsens data indeholder ingen personlige oplysninger, der vil 
kunne identificere respondenterne. I forbindelse med analysen af dataene blev det 
omhyggeligt sikret, at ingen kunne genkendes ud fra resultaterne.  
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5. Hvor længe varede de enkelte interview? 
Hvor længe interviewene af de enkelte respondenter varede, afhang i høj grad af deres 
oplevelser. For kvinder, der havde oplevet mange voldstilfælde, tog interviewet længere tid 
end de planlagte 50 minutter. For dem, der ikke havde oplevet nogen form for vold, tog det 
kortere tid. 

6. Hvilke emner dækkede spørgeskemaet? 
Den standardspørgeundersøgelse, der blev brugt i alle medlemsstater, indeholdt spørgsmål 
om fysisk, seksuel og psykisk vold, overgreb i barndommen, sexchikane og stalking 
(herunder i nye medier som f.eks. internettet). Kvinderne blev bedt om at give oplysninger 
om deres egne voldsoplevelser, hvor ofte det var sket, og hvilke konsekvenser det havde 
haft for deres liv. I spørgeundersøgelsen blev der også indsamlet oplysninger om 
anmeldelse eller ikke-anmeldelse til politiet og om kvindernes brug af andre 
offerhjælpetjenester. 

7. Bliver der i spørgeundersøgelsen spurgt ind til, hvem der begår overgrebene? 
I spørgeundersøgelsen bliver respondenterne spurgt om deres voldsoplevelser begået af 
intime partnere, dvs. personer, som kvinderne er eller har været gift med, bor sammen med 
eller har et forhold til. Der spørges desuden om overgreb begået af andre mennesker, f.eks. 
fremmede, bekendte, kolleger eller andre på arbejdspladsen eller familiemedlemmer (ud 
over partneren). 

8. Hvordan blev fysisk/seksuel/psykisk vold målt i spørgeundersøgelsen? 
Respondenterne blev spurgt om specifikke voldshandlinger, som respondenterne eventuelt 
havde oplevet, f.eks. spark, lussinger, slag osv. Tidligere forskning har vist, at dette øger 
sandsynligheden for, at respondenterne husker og identificerer voldelige hændelser. Der 
blev i forbindelse med spørgsmålene om voldsoplevelser ikke brugt betegnelser såsom 
"voldtægt" eller "overgreb", som respondenterne eventuelt ville kunne forstå på forskellige 
måder.  

9. Hvordan blev sexchikane målt i spørgeundersøgelsen? 
Respondenterne blev spurgt, om de havde oplevet specifikke hændelser, som de betragtede 
som uønskede og krænkende. Dette omfattede kommentarer eller vittigheder med seksuelle 
undertoner, uønskede berøringer eller kys eller seksuelt eksplicitte e-mails eller sms'er. 

10. Hvordan blev stalking målt i spørgeundersøgelsen? 
Respondenterne blev præsenteret for en liste med hændelser og spurgt, om den samme 
person stod bag disse hændelser. Hændelserne omfattede bl.a. eksempler på gentagen 
modtagelse af krænkende materiale (f.eks. med posten eller via internettet), truende eller 
tavse telefonopkald eller tilfælde, hvor nogen gentagne gange fulgte efter respondenten eller 
ødelagde hendes ejendele.  

11. Hvor repræsentative er resultaterne? 
Respondenterne blev udvalgt ved tilfældig stikprøvetagning. Resultaterne er repræsentative 
for oplevelser og meninger hos 18-74-årige kvinder, der bor i EU.  

12. Kan resultaterne være påvirket af udefrakommende faktorer? 
Der blev kun udvalgt én kvinde pr. husstand. Interviewerne afslørede ikke 
spørgeundersøgelsens emne over for andre medlemmer af husstanden. Interviewene blev 
udført på et sted, hvor kun respondenten og intervieweren var til stede, og hvor de ikke 
kunne forstyrres.  
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Deltagelse var frivillig. Interviewet kunne afbrydes eller lægges på et andet tidspunkt for at 
sikre, at interviewene blev udført under fire øjne. Respondenten kunne når som helst 
meddele, om hun havde lyst til at fortsætte eller ej.  

Respondenterne kunne i et spørgeskema, de selv kunne udfylde, også nævne eventuelle 
hændelser, de ikke havde lyst til at røbe i interviewet. Der blev kun brugt kvindelige 
interviewere i spørgeundersøgelsen. 

13. Hvordan blev resultaternes sammenlignelighed sikret? 
For at sikre sammenligneligheden udførte FRA i 2010-2011 en pilotundersøgelse i seks 
medlemsstater, nemlig Finland, Tyskland, Ungarn, Italien, Polen og Spanien. 
Pilotundersøgelsen tog udgangspunkt i et spørgeskemaudkast. Der blev anvendt en 
kombination af metoder til at udforske eventuelle forskelle i, hvordan respondenter i 
forskellige lande forstår spørgeundersøgelsens emner. Resultaterne dannede grundlag for 
videreudviklingen af spørgeskemaet, før det blev færdiggjort og oversat til brug i alle 
medlemsstater.  

Forskelle mellem og inden for landene for så vidt angår omfanget af vold mod kvinder er 
også dokumenteret i andre spørgeundersøgelser, f.eks. WHO's undersøgelse om kvinders 
sundhed og vold i hjemmet samt den amerikanske nationale spørgeundersøgelse om vold i 
parforhold og seksuelle overgreb. 
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