
   
 

Höst och vinter 2019   

  

 Var med och påverka  

Sveriges framtid! 
 

Boka själv intervju 
Välkommen att ringa SCB  
på 010–479 62 00 för att  
boka tid för telefonintervju  
som passar dig. 
 
Du kan även sms:a 010–479 62 00. 
 
Undrar du över något? 
Kontakta oss gärna! 
Nämn gärna numret som finns  
ovanför ditt namn och adress på  
brevets framsida om du kontaktar  
oss, så kan vi hjälpa dig snabbare. 
 
Frågor om att vara med 
Uppgiftslämnarservice 
010–479 62 00 
ulf@scb.se 
 
Telefontid, uppgiftslämnarservice 
Måndag–torsdag: 8.00–21.00 
Fredag: 8.00–17.00 
Söndag: 16.00–21.00 
 
Frågor om undersökningens 
syfte och innehåll 
Enheten för social välfärdsstatistik 
010-479 40 00 
ulfsilc@scb.se 
 
Postadress 
SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm 
 
Resultat & info 
www.scb.se/ulf 
www.scb.se/barnulf 
 
 
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 fakta- 
baserad samhällsdebatt och väl under-
byggda beslut. 
 

Hej! Du har blivit utvald att delta i undersökningen av levnads-
förhållanden, ULF/SILC. Frågorna i intervjun handlar bland annat om 
sysselsättning, hälsa, ekonomi, vad du gör på fritiden och hur du bor. 
 

Vad är ULF/SILC till för? 

SCB gör ULF/SILC efter beslut av riksdagen. Resultaten är en del av 
Sveriges officiella statistik. De bidrar bland annat till uträkningen av hur 
mycket regionalstöd Sverige ska få från EU och till redovisningen av 
levnadsförhållanden i olika befolkningsgrupper, exempelvis bland unga 
och äldre, kvinnor och män samt personer med funktionsnedsättning 
jämfört med övriga i befolkningen. 

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

Resultaten är viktiga för den politiska debatten och för beslut om och 
planering av till exempel hälso- och sjukvård, bostäder, sysselsättning, 
arbetsmiljö och utbildning. 
 

Dina svar är viktiga 

Du är en av ungefär 20 000 personer i åldern 16 år och äldre som har 
blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. 

Det är frivilligt att delta och du behöver inte svara på alla frågor. Din 
medverkan är mycket betydelsefull – dina svar kan inte ersättas med 
någon annans. På nästa sida berättar vi mer om ULF/SILC, bland annat 
om hur vi skyddar svaren vi får från dig. 
 

Så här går det till 

 En intervjuare från SCB ringer dig och bokar en tid för 
telefonintervju. Intervjun tar i genomsnitt 20 minuter. Du kan 
också själv boka tid. 

 

 Har du barn som är 12–18 år? Intervjuaren kommer att fråga dig 
om barnet eller barnen vill ställa upp på en telefonintervju, som 
tar ungefär 15 minuter. Mer information finns på bifogat blad. 

 
Stort tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Joakim Stymne 

Generaldirektör SCB 

Alexandra Kopf Axelman 

Enhetschef 

  



   
 

Varför ska jag delta? 
Du och de andra som med slumpens hjälp valts ut 
att delta i undersökningen utgör tillsammans ett 
Sverige i miniatyr. Du representerar en grupp 
människor som t.ex. är i samma ålder som du och 
som bor i samma region. Varje intervjuad person är 
oerhört viktig, eftersom alla människors svar, 
oavsett livssituation, behövs för att på ett rättvist 
sätt kunna beskriva hur vi lever i Sverige idag. 
 

Måste jag svara på alla frågor? 
Det går bra att hoppa över frågor som du inte vill 
svara på. Ställer vi frågor som du inte själv kan svara 
på, men som en familjemedlem kan svara på, går det 
bra att ta hjälp av den personen. 
 

Behöver du tolk eller teckentolk? 
Meddela oss gärna om du behöver tolk eller tecken-
tolk. Kontaktuppgifter till oss finns på första sidan. 
 

Vem använder svaren och hur? 
När vi har samlat in svaren sammanställer vi dem till 
statistik i form av tabeller och diagram. Vi använder 
då en avidentifierad datafil. Det innebär att vi inte 
kan se vem uppgifterna gäller – namn, adress och 
personnummer är borttagna. 

SCB kan i vissa fall lämna vidare data och andra 
uppgifter som hör till undersökningen till forskare 
eller andra som producerar statistik. Forskning och 
statistikverksamhet där SCB:s material används 
omfattas av statistiksekretess, oavsett om det sker 
på SCB eller hos någon annan. SCB är väldigt 
restriktiva med att lämna ut material. 
 

Hämtar ni några uppgifter om mig i förväg? 
För att du inte ska behöva svara på sådant som redan 
finns i SCB:s register, hämtar vi 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. 
 

Hur skyddas mina 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). 
 

Hur behandlas personuppgifterna? 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som SCB utför. 

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 person-
uppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter  

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 personuppgifts-
ansvarig. 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. 

Intervjuerna spelas in och i vissa fall lyssnar en 
kollega med under intervjun, men bara om du går 
med på det. Syftet är att vi ska bli bättre på att göra 
frågeformulär och på att intervjua. 

Alla de inspelade intervjuerna raderas inom fyra 
veckor. Inspelningarna skyddas av offentlighets- och 
sekretesslagen samt EU:s dataskyddsförordning. 
 

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

Var publiceras resultaten? 
Resultaten av intervjuerna publiceras varje år i april 
eller maj på SCB:s webb www.scb.se/ulf respektive 
www.scb.se/barnulf. Mer fördjupande beskrivningar 
publiceras i rapporter och artiklar, som också 
publiceras på webben. 

2019:2, ULF 16+ år 
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