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Oplæg af Preben Etwil til Brugerudvalget for Velfærd d. 4. december 2012:  Om SILC og  Well-being 

SILC er en årlig statistisk interviewundersøgelse, som gennemføres i alle EU-lande i henhold til en EU-forordning.  
 
SILC står for Statistics on Income and Living Conditions. 
 
Hovedindholdet i SILC er at opgøre husstandenes indkomster.  
Det er nok mindre interessant for Danmark, hvor vi har en registerbaseret indkomststatistik, der dækker hele 
befolkningen.  
Men i mange andre lande har de ikke denne mulighed, så her er interviewet i SILC, hvor hvert husstandsmedlem 
spørges om alle indkomster, den eneste kilde til indkomststatistik. 
 
Ud over at dække indkomster indgår der en lang række andre spørgsmål i SILC om bl.a. fattigdom mv. Ikke alle disse 
spørgsmål forekommer lige relevante for Danmark, men vi er nødt til at stille dem i henhold til EU-forordningen. 
 
Undersøgelsen gennemføres i praksis via 3 former for dataindsamling: 
Interview via internettet, interview via telefon og endelig som sidste nødløsning fremsendelse af et skema på papir.  
Dette suppleres derefter med en lang række oplysninger fra vores forskellige registre. 
 
I alt modtager vi svar fra mellem 5.000 og 6.000 udvalgte personer.  
 
Disse interviewede personer svarer både for sig selv, men også for nogle spørgsmåls vedkommende for øvrige 
husstandsmedlemmer, således at ca. 11.000 personer er dækket af undersøgelsen. 
 
Ud over de spørgsmål, der går igen hvert år, indgår der hvert år et særligt modul om et bestemt tema. Det såkaldte Ad-
Hoc Modul. 
 
I år drejede modulet sig om boligforhold i bred forstand - herunder om man generelt er tilfreds med boligen, om der 
fra boligen er en fornuftig adgang til kollektiv trafik, til skoler osv., om man er flyttet i løbet af året og i så fald 
hvorfor osv.  
 
Nok har vi en fin boligstatistik her i landet, men den slags spørgsmål kan jo ikke besvares ud fra vores registre. 
 
I 2013 drejer modulet sig om det, der kaldes well-being, altså om hvordan folk selv føler, at de har det.  
 
Dette tema har været en del omdiskuteret i de senere år, hvor flere og flere er kommet til den erkendelse, at de hårde 
økonomiske mål - landets bruttonationalprodukt osv. - ikke siger hele sandheden.  
 
Befolkningen kan godt have det relativt fint også selv om økonomien ikke er superstærk. Og omvendt sikrer en god 
økonomi i et land ikke, at befolkningen faktisk har det godt. 
 
I har måske hørt om, at man i det lille land Bhutan i Himalaya-bjergene har valgt at supplere det hårde begreb brutto-
national-produktet med et indeks for brutto-national-lykke! 
 
Jeg skal ikke remse alle spørgsmål op i SILC’en men bare nævne nogle stykker: 
 

• På en skala fra 1-10 skal det angives, hvordan interviewpersonen i al almindelighed er tilfreds med livet. 

• Der skal svares på, om personen føler, at der er en mening med livet, om man mener, at det er vigtigt og 
meningsfyldt.  

• Man skal svare på, om man er tilfreds med sin finansielle situation og sin bolig. 

• Man skal svare på, om man til tider er meget nervøs og nede i kulkælderen, eller om man føler sig rolig og 
fredfyldt. 

• Man skal svare på, om man har tillid til det politiske system i landet, til retsvæsnet, til politiet mv.  
 
Traditionelt har det været meget begrænset, hvad Danmarks Statistik har offentliggjort fra SILC, for på rigtig mange 
områder har vi bedre statistik byggende på vores mange registre. 
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Løbende har vi kun haft 2 tabeltyper i statistikbanken, men som noget nyt publicerede vi tidligere i år lidt flere 
opgørelser i en særlig publikation om velfærd. 
 
Hvor meget vi vil publicere om well-being må tiden og kvaliteten af den kommende undersøgelse vise. 

 
 
 
 


