
Hälsan i Sverige
Hälsan ser olika ut i olika delar av landet och den förändras över tid. 
Därför är det viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i 
befolkningen. På så sätt kan vi upptäcka viktiga hälsoförändringar eller 
skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Vi undersöker till exempel om olika hälsoproblem ökar eller minskar i 
befolkningen och vilka grupper som är mest drabbade. Dina svar hjälper 
oss att förstå hur hälsan kan påverkas och förbättras. Dina svar bidrar 
också till att ge våra politiker ett fortsatt bra underlag i frågor som gäller 
din och andras hälsa.

Undersökningen har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. SCB ansva-
rar för utskick och insamling av svar.

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. Din medverkan bidrar 
till att vi kan beskriva hälsosituationen i hela Sverige.

Du är en av 350 000 personer i åldern 16 år och äldre som blivit slump-
mässigt utvald från befolkningsregistret. Dina svar kan inte ersättas av 
någon annans.

Så här gör du
Gå gärna in på www.insamling.scb.se för att besvara frågorna. Informa-
tion and questions can also be found in English on the web.

Dina inloggningsuppgifter är:

Användarnamn:
Lösenord:
Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan.

Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt.

Stort tack på förhand för din medverkan!

Med vänlig hälsning 

Joakim Stymne Karin Tegmark Wisell 
Generaldirektör Generaldirektör
SCB   Folkhälsomyndigheten 

Undrar du över något? 
Kontakta oss gärna!
SCB:s uppgiftslämnarservice 
010-479 60 35  
enkat@scb.se 
SCB, Data/INS/IH, 701 89 Örebro 
www.scb.se

Öppettider 
Måndag-torsdag: 8.00 – 21.00 
Fredag: 8.00 – 17.00 
Söndag: 16.00 – 21.00

Om du inte vill svara på frågorna är vi 
tacksamma om du kontaktar oss. Då 
får du inga påminnelser om enkäten.

Var publiceras resultaten?
Resultaten presenteras under 2021 
på Folkhälsomyndighetens hemsida: 
www.folkhalsomyndigheten.se

SCB beskriver Sverige
Statistikmyndigheten SCB förser sam-
hället med statistik för beslutsfattan-
de, debatt och forskning. Vi gör det på 
uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik 
bidrar till en faktabaserad samhällsde-
batt och väl underbyggda beslut.

https://www.scb.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se


Vem använder svaren och hur?
Undersökningens resultat används för att framställa 
statistik av stort samhällsintresse och i linje med 
Folkhälsomyndighetens uppdrag t.ex. årlig folk-
hälsorapportering och uppföljning av hälsa i olika 
grupper. När datainsamlingen är avslutad tar SCB 
bort namn, adress och personnummer innan SCB 
överlämnar uppgifterna till Folkhälsomyndigheten, 
Region Gotland, Region Gävleborg, Region Hal-
land, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönkö-
ping, Region Kalmar, Region Norrbotten, Region 
Skåne, Region Västerbotten, Region Västernorrland, 
Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. 
Uppgifterna kan också komma att användas av och 
lämnas ut av Folkhälsomyndigheten för forsknings-
ändamål. Utlämnande av data sker restriktivt och 
efter särskild prövning. Sådan forskning och statisti-
kverksamhet omfattas också av sekretess.

Dina svar kompletteras med uppgifter som redan 
finns på SCB. Det är exempelvis uppgifter om kön, 
ålder, civilstånd, familjeställning, antal barn, eget 
och föräldrars födelseland, invandringsår, migra-
tionsbakgrund, boendeområde, geografisk infor-
mation, utbildning, yrke, arbetssektor, inkomster, 
bidrag och sjuk- och aktivitetsersättning. Eventuell 
information om sjukskrivning kommer att häm-
tas från Försäkringskassan och eventuell vård, 
läkemedelsanvändning och framtida dödsorsaker 
från Socialstyrelsens register samt information om 
genomgången covid-19 infektion från SmiNet-da-
tabasen vid Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna 
kan komma att hantera personnummer under viss 
tid innan dessa raderas enligt gällande regler.

SCB förser uppgifterna med en särskild kod för 
att de aktörer som hanterar dina personuppgifter 
ska kunna komplettera med registeruppgifter och 
eventuellt kontakta dig med nya frågor. Att delta vid 
sådana tillfällen är frivilligt.

Hur skyddas mina svar?
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat 
när undersökningens resultat redovisas. Uppgifter 
om enskildas personliga och ekonomiska förhål-
landen skyddas av sekretess och alla som arbetar 
med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen 
gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400). Samma sekretesskydd gäller 
hos Folkhälsomyndigheten och regionerna.

Hur behandlas personuppgifterna?
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling 
av personuppgifter som SCB utför. Folkhälsomyn-
digheten och regionerna är personuppgiftsansvariga 
för den behandling av personuppgifter som de utför.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s 
dataskyddsförordning (Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679) samt i lagen 
(2001:99) och förordningen (2001:100) om den offi-
ciella 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. SCB:s och 
Folkhälsomyndighetens grund för att behandla dina 
personuppgifter är att behandlingen är nödvändig 
för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för 
statistiska ändamål (artikel 6.1 e och 9.2 j i data-
skyddsförordningen).

Mer information om hur SCB och Folkhälsomyn-
digheten behandlar dina personuppgifter hittar 
du på www.scb.se/personuppgifter och på www.
folkhalsomyndigheten.se/gdpr.

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 personuppgiftsan-
svarig. Mer information hittar du på www.scb.se/
registerutdrag. Om du skulle anse att SCB har be-
handlat 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 Folkhälsomyndig-
heten och regionerna.

Nämn gärna numret högst upp på brevets framsida 
om du kontaktar oss så kan vi hjälpa dig snabbare.

Har du frågor om personuppgifter?
Kontakta dataskyddsombuden:

SCB: 010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se,

701 89 Örebro

Folkhälsomyndigheten: 010-205 20 00,  
dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se,

171 82 Solna

mailto:dataskyddsombud%40scb.se?subject=Fr%C3%A5ga%20om%20personuppgifter
mailto:dataskyddsombud%40folkhalsomyndigheten.se?subject=Fr%C3%A5ga%20om%20personuppgifter
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