
  

 
 

 
 
Den europeiska socialundersökningen 2010 
 
Under hösten 2010 genomförs en stor undersökning om levnadsvillkor i Sverige 
och i andra länder i Europa. I Sverige genomförs den i samarbete mellan SCB 
och Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Syftet med undersökningen 
är att ge ökad kunskap om hur invånarna i olika europeiska länder lever sina liv 
och vad de tycker i viktiga samhällsfrågor. Undersökningen styrs av forskare 
och den är politiskt oberoende. 
 
Du är en av 3 000 personer från hela Sverige som via statistiska metoder valts ut 
till denna undersökning. Inom kort kommer en intervjuare från Statistiska 
centralbyrån (SCB) att ta kontakt med dig. Tillsammans kan ni då komma 
överens om lämplig tid och plats för intervjun. Intervjun kan göras hemma hos 
dig, men den kan också göras på annan plats. 
 
Din medverkan är frivillig, men för att få tillförlitliga resultat är det viktigt att 
alla utvalda personer är med. De frågor som ställs är inte svåra att svara på. 
 
Som tack för din medverkan får du i samband med intervjun två stycken 
Trisslotter. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten publiceras endast i 
form av siffror i tabeller. Vad någon enskild person svarat framgår aldrig av 
tabellerna. 

 
Mer information om undersökningen finns i den bifogade broschyren. Du är 
även välkommen att ringa till SCB, telefonnummer 08-506 940 00. Fråga efter 
någon som arbetar med Den europeiska socialundersökningen. Du kan även be 
att få bli uppringd av oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Johan Eklund Mikael Hjerm 
Undersökningsledare Docent  
Statistiska centralbyrån Sociologiska institutionen  
 Umeå universitet 
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Den europeiska socialundersökningen 2010 
 
Under hösten 2010 genomförs en stor undersökning om levnadsvillkor i Sverige 
och i andra länder i Europa. I Sverige genomförs den i samarbete mellan SCB 
och Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Syftet med undersökningen 
är att ge ökad kunskap om hur invånarna i olika europeiska länder lever sina liv 
och vad de tycker i viktiga samhällsfrågor. Undersökningen styrs av forskare 
och den är politiskt oberoende. 
 
I Sverige har 3 000 personer som är 15 år eller äldre blivit utvalda att delta i 
denna undersökning. Din son/dotter är en av dem. Eftersom din son/dotter ännu 
inte har fyllt 18 år adresseras detta brev till dig. Detta då målsman enligt lag har 
rätt att bli informerad om undersökningen. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) behöver målsmans samtycke till intervju. Inom 
kort kommer en intervjuare från SCB att kontakta dig, för att få ditt muntliga 
samtycke till en personlig intervju med din son/dotter. 
 
Det är frivilligt att medverka i undersökningen, men för att få tillförlitliga 
resultat är det viktigt att alla utvalda personer är med. De frågor som ställs är 
inte svåra att svara på. Som tack för din sons/dotters medverkan får han/hon i 
samband med intervjun en biobiljett. 
 
Svar på de frågor som ställs kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten 
publiceras endast i form av siffror i tabeller. Vad någon enskild person svarat 
framgår aldrig av tabellerna. 
 
Mer information om undersökningen finns i den bifogade broschyren. Du är 
även välkommen att ringa till SCB, telefonnummer 08-506 940 00. Fråga efter 
någon som arbetar med Den europeiska socialundersökningen. Du kan även be 
att få bli uppringd av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Johan Eklund Mikael Hjerm 
Undersökningsledare Docent 
Statistiska centralbyrån Sociologiska institutionen 
 Umeå universitet 
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