
Hur lever vi i Sverige och 
andra länder i Europa?
Hur lever vi i Sverige och 
andra länder i Europa?

Vi svarar gärna på frågor
Om du undrar över någonting när det gäller den kommande intervjun, 

ring oss eller skriv en rad.

Adressen är: Statistiska centralbyrån
 Den europeiska socialundersökningen
 Box 24300
 104 51 Stockholm

Telefonnumret är: 08-506 940 00

Be att få tala med någon som arbetar med 
”Den europeiska socialundersökningen”.
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Den europeiska socialundersökningen 2004Den europeiska socialundersökningen 2004
Resultatet från ESS-undersökningen 2002

Diagrammen ovan visar graden av tillit 
till medmänniskor respektive lycka i de 
undersökta länderna på en tiogradig skala, 
där värdet 10 anger största möjliga tillit 
respektive lycka.

Utöver att detta kan vara intressant i sig 
kan vi gå vidare och t.ex. ställa oss frågan 
vad det är i de nordiska samhällena som 

gör att vi litar mer på andra människor än 
vad de gör i de östeuropeiska länderna. En 
fråga som ESS-undersökningarna kanske 
kan hjälpa till att besvara.

Om du är intresserad av fler resultat och 
har tillgång till Internet kan du gå in på 
undersökningens engelska webbplats
www.europeansocialsurvey.com
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Hur lever invånarna i olika euro-
peiska länder sina liv? Var är 
rikedomen störst och fattigdomen 
minst? Hur ser familjelivet och 
arbetet ut i olika länder? Vad 
anser man i olika viktiga samhälls-
frågor? Tycker man att politiker 
och andra makthavare lyssnar på 
ens åsikter? Vad anser man om 
jämlikhet i Sverige och i andra 
länder? 

Det är några av de frågor som den 
europeiska socialundersökningen – 
The European Social Survey – hoppas 
kunna besvara. Resultaten från undersök-
ningen kan ge svar på viktiga frågor om 
hur våra samhällen fungerar och vilken 
sorts politik som skapar ”det goda sam-
hället”.

De uppgifter som samlas in i under-
sökningen kommer att användas för forsk- 
ningsändamål. Forskare från alla delta-
gande länder får på detta sätt möjlighet 
att belysa viktiga frågor på ett helt annat 
sätt än tidigare. De undersökningar som 
tidigare genomförts har gjorts i bara ett 
eller några få länder. Det har därför varit 

Sverige i miniatyr
Du är en av de 3 000 svenskar 15 år eller 
äldre som har valts ut för att utgöra ett 
”Sverige i miniatyr”. 

Exakt samma frågor ställs till invånare 
i drygt tjugo länder i Europa. Resultatet 
blir en undersökning som visar skillnader 
och likheter mellan länder i Europa. 

Hur och när genomförs 
undersökningen?
En av SCB:s intervjuare kommer under 
hösten 2004 att kontakta dig för att till-
sammans med dig komma överens om 
lämplig tid och plats för intervju. Alla 
intervjuare har ett legitimationskort från 
Statistiska centralbyrån.

Intervjun tar cirka en timme. Vill du 
ändra på något svar eller låta bli att 
svara på någon fråga under intervjun, har 
du givetvis rätt till det. Efter intervjun 
lämnar intervjuaren ett formulär med 
frågor om politik och ekonomi som vi är 
tacksamma om du vill besvara och sända 
till SCB. 

För att minska intervjutiden hämtas 
från SCB:s befolkningsregister uppgifter 
om födelseår, civilstånd, inkomst, födelse-
land, medborgarskap och var du är folk-
bokförd.

svårt att jämföra olika länder med varan-
dra. Den europeiska socialundersökningen 
ger därför helt nya och unika möjligheter 
att besvara viktiga forskningsfrågor.

Vem gör undersökningen?
Den europeiska socialundersökningen är 
helt forskarstyrd och politiskt oberoende. 
Olika forskningsråd runt om i Europa 
bekostar undersökningen. Inga politiska 
makthavare eller andra intressegrupper 
har haft något inflytande på hur frågorna 
formulerats eller vilka som valts ut till 
undersökningen. Tvärtom kan undersök-
ningen betraktas som ”folkets röst”: hur 
lever vi våra liv och vad tycker vi i olika 
samhällsfrågor? 

Den europeiska socialundersökningen 
har sin internationella ledning på National 
Research Centre i London. Europas led-
ande forskare inom området har deltagit 
i förberedelserna för undersökningen, som 
kommer att bli den främsta källan för den 
jämförande forskningen i framtiden. 

Den svenska delen av undersökningen 
leds av professor Stefan Svallfors vid 
sociologiska institutionen vid Umeå 
universitet, i samarbete med Statistiska 
centralbyrån.

Du kan aldrig ersättas!
Att just du medverkar är viktigt. Om du 
är sammanboende eller ensamstående, 
om du är förvärvsarbetande, pensionär, 
hemarbetande, student eller arbetslös 
är ditt svar lika viktigt för att resultatet 
skall bli rättvisande. När du svarar på 
frågorna hjälper du oss att beskriva hur 
det ser ut i Sverige.

Din medverkan är naturligtvis frivillig, 
men du kan aldrig ersättas! 

Vad händer med dina svar?
De data som samlas in överlämnas till ett 
arkiv i Bergen i Norge (Norsk samfunns- 
vitenskapelig datatjenste). Alla som vill 
kan använda dessa data kostnadsfritt. 
Redovisningen av undersökningsresultaten 
sker endast i form av tabeller och dia-
gram. Hur just du har svarat framgår 
naturligtvis inte. Din anonymitet är full- 
ständigt skyddad. Inte ens de forskare 
som leder undersökningen har tillgång till 
ditt namn, din adress eller ditt person-
nummer. 

Alla på SCB som arbetar med under-
sökningen har tystnadsplikt.


