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Välkommen att vara med  
och påverka Sveriges framtid!
Du har blivit utvald att delta i undersökningen av levnads förhållanden (ULF/SILC), 
som ska ge en bild av hur vi lever våra liv och hur våra levnadsförhållanden ser ut. 
Frågorna handlar bland annat om din fritid, sysselsättning, hälsa och ditt boende.

Undersökningen har genomförts varje år sedan mitten av 1970-talet och är sedan några år 
tillbaka en del av en europeisk undersökning, som genomförs med hjälp av telefonintervjuer. 
Det innebär att vi dels kan visa på skillnader över tid, dels kan göra jämförelser mellan olika 
länder.

Resultaten är en viktig kunskapskälla för beslutsfattare, forskare, journalister och allmänhet.  
Du kan läsa om undersökningen på www.scb.se/ulf.

Dina svar är viktiga
Du är en av ungefär 20 000 personer i åldern 16 år eller äldre som har blivit slumpmässigt 
utvald från befolkningsregistret.

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men din medverkan är mycket betydelsefull. Den 
bidrar till att resultaten blir mer tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans.

Dina svar är skyddade. För mer information, se nästa sida.

Så går det till
Du kommer att bli uppringd av en intervjuare från SCB som bokar en tid för telefonintervju. 
Intervjun tar vanligtvis mellan 15 och 20 minuter.

Tack på förhand för din medverkan!

Med vänlig hälsning 

http://www.scb.se/kvp


Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet. Vår uppgift är att framställa och sprida statistik till 
bland andra beslutsfattare, forskare och allmänhet. All officiell statistik finns på www.scb.se. 
Följ oss på:
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Hur lämnade uppgifter används
För att inte fråga mer än nödvändigt kompletterar vi dina svar med uppgifter som redan 
finns på SCB. Det är uppgifter om personnummer, adress, civilstånd, utbildningsnivå, 
inkomster, kontrolluppgifter för arbetsställe, uppgifter om den kommun du bor i, 
födelseland, medborgarskap och eventuella uppgifter om migration. Motsvarande uppgifter 
för eventuella hushållsmedlemmar hämtas också från register på SCB. Dina svar och övriga 
uppgifter sparas på SCB.

När vi sammanställer resultat och gör analyser använder vi en avidentifierad datafil. Det 
innebär att vi inte kan se vem uppgifterna gäller – namn, adress och personnummer är 
borttagna. 

Undersökningen analyseras förutom vid SCB även inom forskning och utredningsverksamhet, 
men sker då endast genom tillgång till tabeller eller uppgifter i avidentifierad form. Sådan 
forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan).

Resultaten av undersökningen redovisas endast som statistik, det vill säga i form av tabeller 
och diagram i till exempel rapporter och artiklar. 

De lämnade uppgifterna skyddas
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos andra myndigheter, 
universitet och högskolor som får ta del av avidentifierat datamaterial.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i 
lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Information om personuppgifter
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför i denna 
undersökning.

Du har rätt att en gång per kalenderår få gratis information, i form av ett så kallat register-
utdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB i egenskap av personuppgifts-
ansvarig. En ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och undertecknad av den person 
som utdraget gäller. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett 
sätt som bryter mot personuppgiftslagen har du rätt att begära att få personuppgifterna 
 korrigerade, blockerade eller raderade.

Resultat
Resultaten av intervjuerna publiceras varje år i maj på SCB:s webb www.scb.se/ulf respektive 
www.scb.se/barnulf. Mer fördjupande beskrivningar publiceras i rapporter som också 
publiceras på webben. Vi skriver även artiklar i SCB:s tidskrift ”Välfärd”, som finns att läsa på 
www.scb.se/valfard. Några resultat finns också i den här foldern.
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http://www.scb.se/ks



