7 april 2021

Familjer och vardagsliv i Sverige och
Europa
Undrar du över något?
Kontakta oss gärna!
Frågor om att lämna uppgifter
SCB:s uppgiftslämnarservice
010-479 69 30
enkat@scb.se
SCB, INS/IHU, 701 89 Örebro
www.scb.se
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00 – 21.00
Fredag: 8.00 – 17.00
Söndag: 16.00 – 21.00
Frågor om undersökningen
Stockholms universitets demografiska
avdelning
ggs2020@su.se
106 91 Stockholm
www.suda.su.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.
Stockholms universitet bedriver
forskning och undervisning på
avancerad nivå. Stockholms
universitets demografiska avdelning har
verksamhet med inriktning mot
befolkningsfrågor.
The questionnaire in English:
When you log on to answer the
questionnaire online you may choose
an English version.
Undersökningens internationella namn
är the Generations and Gender Survey.

Hej, för några veckor sedan bjöd vi på Stockholms universitets
demografiska avdelning (SUDA) och SCB in dig att vara med i en
undersökning om människors vardagsliv. Nu skickar vi även ut en
pappersblankett till dig om du föredrar det. Kanske har du redan svarat?
Tack! Bortse då från det här brevet.
I ett flertal europeiska länder genomförs just nu undersökningar av
människors vardagsliv. Då är det även viktigt att se hur det ser ut i
Sverige. Genom att via en enkät ställa frågor till människor över hela
landet vill vi ta reda på hur vardag, arbetsliv och familjerelationer ser ut
för kvinnor och män i olika faser av livet.
Undersökningen tar cirka 20-30 minuter att genomföra.
SCB har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar på
uppdrag av Stockholms universitet.

Dina svar är viktiga
Det är frivilligt att delta i undersökningen, men vi hoppas att du vill
vara med eftersom dina svar är mycket betydelsefulla. Dina svar rör
frågor som är viktiga för såväl enskilda individer som samhället i stort,
de kan bland annat ge underlag för olika familjepolitiska beslut.
Du är en av 50 000 personer i åldern 18-59 år som blivit slumpmässigt
utvald från befolkningsregistret.

Så här gör du
Gå gärna in på www.insamling.scb.se för att besvara frågorna. Du kan
då även välja om du vill besvara enkäten på svenska eller engelska.
Dina inloggningsuppgifter är:
Användarnamn:
Lösenord:

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. Om du istället
väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det portofria
svarskuvertet.
Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt.
Stort tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning
Joakim Stymne
Generaldirektör SCB

Demografiska
avdelningen

Gunnar Andersson
Professor i demografi
Stockholms universitet

Vem använder svaren och hur?

Hur behandlas personuppgifterna?

Resultaten från Sverige kommer att användas för
forskning och att framställa statistik som kan
jämföras med resultat från andra länder. De kommer
ge information om frågor som: Hur påverkar olika
förutsättningar i samhället viktiga beslut och
önskningar i livet? Hur skiljer sig människors
levnadsvillkor, familjebildning och värderingar inom
Sverige? Hur skiljer det sig mellan olika länder och
varför?

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som SCB utför. Stockholms
universitet är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som Stockholms
universitet utför.

Efter avslutad bearbetning hos SCB överlämnas
avidentifierade data till Stockholms universitet för
fortsatt bearbetning och analys. Stockholms
universitets 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 din ålder, kön,
födelsekommun, födelseland, flyttningar,
bostadstyp, barnafödande, syskon, civilstånd,
utbildning, yrke, inkomster och transfereringar.
Samma uppgifter om eventuell make/maka/sambo
och information om dina föräldrars födelseland,
födelseår och utbildning kommer också inhämtas.
För att kunna följa de förändringar som sker i ditt
familjeliv kommer vi under de följande fem åren
komplettera med information om barn som föds,
civilståndsändringar, flyttningar, inkomster och
dödsfall från Statistiska centralbyråns register, för
dig och din eventuella make/maka/sambo.
För att möjliggöra uppföljningar med
registeruppgifter och eventuellt en ny enkät sparar
SCB löpnummer och personnummer för de som
deltar i undersökningen. Uppgifterna sparas avskilda
från enkätsvar och registeruppgifter.

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 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Sekretesskyddet
gäller hos både SCB och Stockholms universitet.

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 dina
personuppgifter 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
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
Stockholms universitet.
Nämn gärna numret som finns högst upp ovanför
rubriken i detta brev om du kontaktar oss så kan vi
hjälpa dig snabbare. Streckkoden och numret på
enkätens baksida är till för att SCB under
insamlingen ska kunna se vilka som har svarat.

Har du frågor om personuppgifter?
Kontakta dataskyddsombuden:
SCB: 010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se,
701 89 Örebro
Stockholms universitet: Saemundur Grettisson,
saemundur.grettisson@sociology.su.se,
106 91 Stockholm

Var publiceras resultaten?
Ytterligare information om undersökningen i Sverige
och andra länder finns på hemsidorna www.ggp-i.org
och www.suda.su.se/ggs. Där kommer du även
kunna hitta översiktlig information om
undersökningens resultat.

