Dina svar är viktiga för oss alla
Ni som med slumpens hjälp valts ut att delta i undersökningen
utgör tillsammans ett Sverige i miniatyr. Du representerar en grupp
människor som till exempel 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. Genom att
vara med i undersökningen hjälper du till att beskriva hur den svenska
befolkningens levnadsförhållanden ser ut.
Statistik är en förutsättning för demokrati
Tillförlitlig statistik är bland annat viktigt för det
politiska samtalet. För att kunna diskutera till exempel
trångboddhet, ohälsa eller ekonomisk utsatthet behöver
man veta hur många och vilka som är berörda – är det
till exempel ungdomar, pensionärer, ensamstående med
barn, arbetslösa över 55 år eller personer med en viss
funktionsnedsättning?

Statistik, som på ett riktigt sätt beskriver förhållandena i samhället, är en förutsättning för demokrati.
Uppgifterna till SCB är därför viktiga och alla som svarar
på våra frågor bidrar till att viktiga beslut fattas på ett
korrekt underlag. Ett stort tack till alla er som deltar i
Undersökningen av levnadsförhållanden!

Några resultat från undersökningen

60 %

har rest på semester minst en
vecka de senaste 12 månaderna.

30 %

är medlemmar i en idrottseller friluftsförening.

68 %

37 %

har varit hos
tandläkaren
de senaste
12 månaderna.

läser böcker
på sin fritid
varje vecka.

19 %

saknar en kontantmarginal på
12 000 kronor.

20 %

har svår värk i t.ex. rygg, axlar,
händer eller knän.

Your answers are important
to us all
You have been randomly selected to take part in the survey that
provides a miniature picture of Sweden. You represent a group of people
who are, for instance, the same age as you and live in the same region.
Every person who is interviewed is particularly important, because
all answers, regardless of one’s situation in life, are needed to give an
accurate description of how we live in Sweden today. By taking part in
the survey, you help to describe the living conditions of the population
in Sweden.
Statistics are a prerequisite for democracy
Reliable statistics are important for political discussions.
For example, to be able to discuss about overcrowded
living conditions, poor health or economic v ulnerability,
we need to know how many people are affected and who
they are - are they young people, pensioners, single
parents with children, unemployed persons over age 55
or persons who have disabilities?

Statistics that correctly describe the conditions in
society are a prerequisite for democracy. That is why it is
important that you answer our questions. Your answers
contribute to correct information from which important
decisions are made. We thank you for your participation
in the survey on living conditions.

Some results from the survey

60 %

have been on a holiday trip that lasted at
least one week during the last 12 months.

30 %

are members of a sports or
outdoors organization.

68 %

37 %

have been to
the dentist
during the last
12 months.

19 %

cannot finance an unexpected
expense of 12 000 SEK.

read books
every week
during their
leisure time.

20 %

suffer from severe pain, for example have
severe pain in back, shoulders, hands or knees.

