
HVORDAN LEVER VI I DANMARK? 

Er vi forskellige fra de andre lande i Europa? 

Hvad synes vi danskere om samfundet og vo-

res hverdag sammenlignet med befolkningerne 

i andre lande? De spørgsmål og mange andre 

kan du være med til at besvare ved at deltage i 

den store europæiske samfundsundersøgelse. 

Den europæiske samfundsundersøgelse bliver 

gennemført i næsten alle europæiske lande 

hvert andet år. I 2010 er det femte gang vi 

spørger danskerne og de øvrige europæere. 26 

lande er med i denne omgang.

Undersøgelsen er politisk uafhængig og plan-

lagt af forskere i Europa. I Danmark er det 

Torben Fridberg, seniorforsker ved SFI – Det 

Nationale Forskningscenter for Velfærd, som 

er national koordinator. SFI Survey står for ind-

samlingen af de mange danske svar.

VIDEN TIL ALLE

Noget af det, der gør den europæiske sam-

fundsundersøgelse speciel, er at informationer 

fra alle landene bliver stillet frit til rådighed for 

alle. Så snart det hele er indsamlet kan forske-

re, studerende, journalister og alle andre inte-

resserede finde alle resultatnerne på nettet. 

Undersøgelsen er således ikke bare en unik og 

vigtig kilde til viden om hvordan vi danskere le-

ver og tænker. Vi kan også sammenligne vores 

meninger og holdninger med borgerne i de an-

dre europæiske lande. Efterhånden som flere 

undersøgelser bliver lagt ud, kan man også føl-

ge ændringerne over tid og se, hvilken retning 

borgerne bevæger sig i.

Resultaterne fra de fire tidligere runder af un-

dersøgelsen har allerede været brugt flittigt. 

Mange af de oplysninger, som man kender fra 

medierne, om fx danskernes store tilfredshed 

med deres liv og store tillid til andre menne-

sker, kommer fra denne undersøgelse.

SÆRLIGT FOKUS

I 2010 er der to specielle temaer med i under-

søgelsen. Der er for det første en række særlige 

spørgsmål om borgernes tillid til retsvæsenet 

og holdninger til straf. 

For det andet stiller vi nogle spørgsmål om ar-

bejde, familieliv og velvære. Det skal blandt an-

det fortælle noget om konsekvenserne af den 

økonomiske krise i de danske husholdninger og 

på arbejdspladserne.

KVALITET OG ANVENDELIGHED

Der bliver lagt vægt på, at undersøgelsen har 

en meget høj kvalitet, så man kan stole på re-

sultaterne. En vigtig del af det er en høj svar-

procent, dvs. at så mange som muligt svarer. 

Derfor er det vigtigt, at de udvalgte personer 

besvarer spørge-skemaet.
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TILFREDSE DANSKERE?

Europæerne er blandt andet blevet spurt om, 

hvor tilfredse de er med hvordan deres liv har 

formet sig hidtil. 

Alle svarede på en skala fra 0 til 10, hvor 10 be-

tyder at man er ”særdeles tilfreds”. Resultatet 

kan du se her:

VIL DU VIDE MERE?

Du kan læse mere på hjemmesiden                                                         

www.europeansocialsurvey.org

Har du lyst til at kigge nærmere på resultaterne 

fra de foregående undersøgelser, kan du selv 

lave simple tabeller online eller hente data på                      

http://ess.nsd.uib.no

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkom-

men til at kontakte Finn Lund fra SFI Survey på 

telefon 3348 0962 eller mail fl@sfi.dk.
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