
 

 

EUROPÆERNES TILFREDSHED 

Europæerne er blandt andet blevet 

spurgt om, hvor tilfredse de er med, 

hvordan deres liv har formet sig hidtil.  

De svarer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 

betyder at man er ”særdeles tilfreds”. 

 

Har du lyst til at se på data fra de fore- 

foregående undersøgelser, kan man lave 

simple tabeller online eller hente data på 

hjemmesiden. 

En mere kortfattet hjemmeside på dansk kan 

findes her: http://www.sfi.dk/ess-forside-

1176.aspx 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte  

Finn Lund ved SFI Survey  

tlf. 3348 0962 

fl@sfi.dk  
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VIL DU VIDE MERE? 

Du kan læse mere på hjemmesiden 

www.europeansocialsurvey.org 
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HVORDAN LEVER VI I DANMARK?  

- og i andre lande i Europa, og hvad 

mener danskerne om samfundet og deres 

hverdag i sammenligning med 

befolkningerne i andre lande? Det er 

sådanne kundskaber man kan være med 

til at øge ved at deltage i den europæiske 

samfunds-undersøgelse.  

Den europæiske samfundsundersøgelse 

er planlagt af forskere i Europa og er 

politisk uafhængig. Torben Fridberg, 

seniorforsker ved SFI – Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd, er national 

koordinator i Danmark. Undersøgelsen 

bliver gennemført i næsten alle 

europæiske lande hvert andet år. I år er 

det syvende gang, og 21 lande er med 

denne gang. 

DEN EUROPÆISKE SAMFUNDSUNDERSØGELSE        ESS – EUROPEAN SOCIAL SURVEY 

KILDE TIL VIDEN 

Undersøgelsen er speciel ved, at data fra 

alle landene bliver stillet til rådighed - så 

snart de er indsamlet - for alle forskere, 

studerende, journalister og alle andre 

interesserede på nettet.  

Undersøgelsen er således en usædvanlig 

og vigtig kilde til viden om hvordan 

danskerne lever og tænker i 

sammenligning med de andre lande, og 

efterhånden som flere undersøgelser 

bliver lagt ud kan man også følge 

ændringerne over tid. 

 

 

 

 

I år er der to specielle temaer. For det 

første nogle spørgsmål om betydningen 

af indvandring og forskellige minoriteter. 

For det andet nogle spørgsmål om 

sundhed og velvære. 

KVALITET OG ANVENDELIGHED 

Der bliver lagt vægt på, at undersøgelsen 

har en meget høj kvalitet, så man kan 

stole på resultaterne. Til kvaliteten hører 

en høj svarprocent. Derfor er det vigtigt, 

at de udtrukne personer besvarer 

spørgeskemaet. 

De seks tidligere runder af 

undersøgelsen har allerede været brugt 

af rigtigt mange. Mange af de 

oplysninger, som man kender fra 

medierne, om fx danskernes store 

tilfredshed med deres liv og store tillid til 

andre mennesker, kommer fra denne 

undersøgelse. 

 

 


