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Seksjon for Intervjuundersøkelser 
Oslo, september 2002 
Saksbehandler: Øyvin Kleven 
Telefon 800 83 028 
 
 
 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
 
Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet av en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå i forbindelse med en 
undersøkelse om viktige samfunnsspørsmål. Intervjueren ønsker å avtale når det passer å besøke deg 
for å foreta intervjuet. Hvis du ønsker å bli intervjuet et annet sted enn hjemme kan du avtale dette 
med intervjueren. Etter at intervjuet er ferdig vil du bli bedt om å fylle ut et kort skjema og sende det 
inn til oss.  
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Norges forskningsråd. Spørsmålene 
dreier seg om en rekke saker i samfunnet, blant annet om ditt lokalmiljø. Undersøkelsen skal 
gjennomføres samtidig i mer enn tjue europeiske land. Målet er å finne ut mer om folks holdninger til 
sentrale samfunnsområder og å gjøre sammenligninger mellom land i Europa. 
 
Du er en av 3200 personer som er trukket ut til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en annen. Som 
en liten påskjønning har vi lagt ved et flaxlodd, dette kan du benytte uavhengig om du ønsker å delta 
eller ikke. Alle som sender inn skjemaet som intervjueren legger igjen er med i trekningen av gavekort 
til en verdi av kr 10 000,- og fem gavekort til en verdi av 1000,-. 
 
Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet, 
og det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hva du har svart på spørsmålene. For å få best 
mulig utbytte av informasjonen som samles inn, vil vi hente opplysninger fra utdanningsregistre.  Etter 
at undersøkelsen er ferdig vil alle opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner bli slettet og data 
overført til Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste i Bergen. Forskere i Norge og andre europeiske 
land vil deretter kunne forske på de anonyme dataene. 
  
Har du spørsmål kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende en e-post til 
oyvin.kleven@ssb.no.  
 
 
Med vennlig hilsen                                                                                                                                     

                                                                                      
Svein Longva                                                                                                                                    
adm. direktør                                                                                                        Ole Sandvik                                                    
                                                                                                                               seksjonssjef 
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Seksjon for Intervjuundersøkingar 
Oslo, september 2002 
Sakshandsamar: Øyvin Kleven 
Telefon 800 83 028 
 
 
 
Den europeiske samfunnsundersøkinga 
 
Du vil i løpet av kort tid bli oppringd av ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå i samband med ei 
undersøking om viktige samfunnsspørsmål. Intervjuaren vil lage ei avtale for å kome på besøk på eit 
tidspunkt som passar for deg. Om du ønskjer å bli intervjua ein annan stad enn heime kan du avtale 
dette med intervjuaren. Etter at intervjuet er ferdig vil du bli bedt om å fylle ut eit kort skjema og 
sende det inn til oss.   
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører undersøkinga på oppdrag frå Norges forskningsråd. Spørsmåla 
handlar om ein rekkje forhold i samfunnet. Undersøkinga skjer på same tid i meir enn tjue europeiske 
land. Målet er å finne ut meir om folk sine haldningar til sentrale samfunnsområde, og å gjere 
samanlikningar mellom land i Europa. 
 
Du er ein av 3200 personar som er trekt ut til å delta, og vi kan ikkje erstatte deg med ein annan. Som 
ei påskjønning legg vi ved eit flaxlodd, dette kan du nytte uavhengig om du ønskjer å delta eller ikkje. 
Alle som sender inn skjemaet som intervjuaren legg att, er med i trekninga av eitt gåvekort til ein verdi 
av kr 10 000,- og fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000,-. 
 
Alle tilsette i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga er godkjend av Datatilsynet, og det vil 
aldri bli kjent utanfor Statistisk sentralbyrå kva du har svart på spørsmåla. For å få best mogleg utbytte 
av informasjonen som blir samla inn, vil vi hente opplysningar frå utdanningsregistra. Etter at 
undersøkinga er ferdig, vil alle opplysningar som kan identifisere enkeltpersonar bli sletta og data 
overførd til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste i Bergen. Forskarar i Noreg og andre 
europeiske land vil deretter kunne forske på dei anonyme dataa. 
  
Har du spørsmål kan du ringje oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende ein e-post til 
oyvin.kleven@ssb.no.  
 
 
Med venleg helsing 
                                                                                                                                                                 

                                                                                      
Svein Longva                                                                                                                                    
adm. direktør                                                                                                       Ole Sandvik                                                    
                                                                                                                               seksjonssjef 
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Oslo, 9. October 2002  
Your ref.: 7345, Our ref.: 125 
Executive officer: Øyvin Kleven 
Division for Sample Surveys 
 
 

European social survey 2002 
You have been selected to take part in an international study on what people think about 
various important issues affecting Norway and Europe.  The study is being carried out 
simultaneously in 24 countries across Europe and will help to find out how much or how little 
people in different countries share the same views and beliefs.  It is being paid for from both 
Norwegian and European sources. 
 

 The questionnaire covers a wide range of topics and no special knowledge is needed to answer any 
questions.  Your name has been selected from a national register by scientific methods to ensure that 
we get a representative picture of people in Norway.  We cannot therefore substitute any name.  All 
information you provide will be treated in strict confidence and will never be linked to your name or 
address.  
 
Most people taking part in the study find it an interesting and enjoyable experience, and we 
hope that you will too.  An interviewer will call you shortly to explain more about the study 
and, if you agree, will arrange a suitable time for the actual interview, which will be carried 
out in person.  Interviews normally take just under an hour.  We certainly hope we can rely on 
your co-operation.  
 
Meanwhile, if you wish to have any further information about the study, please feel free to 
contact me on the number 800 83 028 or send an e-mail to oyvin.kleven@ssb.no.  
 
  
The interviewer who will be contacting you is:  
 
Thank you in advance for your help, 
 
                                                                                                                                                                

                                                                                      
Svein Longva                                                                                                                                     
Director General                                                                                            Ole Sandvik                                                          
                                                                                                                      Superior Division Officer 
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Seksjon for intervjuundersøkelser 
Oslo, september 2002 
Saksbehandler: Øyvin Kleven 
Telefon 800 83 028 
 
 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
 
I løpet av kort tid vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå kontakte sønnen/datteren din i forbindelse 
med en undersøkelse om viktige samfunnsspørsmål. Intervjueren ønsker å avtale når det passer å 
gjøre et besøke for å foreta intervjuet. Hvis man ønsker å bli intervjuet et annet sted enn hjemme kan 
dette avtales med intervjueren. Etter at intervjuet er ferdig vil den som er intervjuet bli bedt om å fylle 
ut et kort skjema og sende det inn til oss.  
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Norges forskningsråd. Spørsmålene 
dreier seg om en rekke saker i samfunnet, blant annet om ens lokalmiljø. Undersøkelsen skal 
gjennomføres samtidig i mer enn tyve europeiske land. Målet er å finne ut mer om folks holdninger til 
sentrale samfunnsområder og å gjøre sammenligninger mellom land i Europa. 
 
Til undersøkelsen er det trukket ut 3200 personer. Vi kan ikke erstatte den om ikke svarer med en 
annen. Du har barn under 18 år som er kommet med i utvalget. Barn som er 16 år eller eldre, får eget 
brev om undersøkelsen. Som en liten påskjønnelse har vi lagt ved ett flaxlodd, dette kan benyttes 
uavhengig om en ønsker å delta eller ikke. Alle som sender inn skjemaet som intervjueren legger igjen 
er med i trekningen av gavekort til en verdi av kr 10 000,- og fem gavekort til en verdi av 1000,-. 
 
Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet, 
og det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hva den enkelte har svart på spørsmålene. For å 
få best mulig utbytte av informasjonen som samles inn, vil vi hente opplysninger fra 
utdanningsregistre.  Etter at undersøkelsen er ferdig vil alle opplysninger som kan identifisere 
enkeltpersoner bli slettet og data overført til Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste i Bergen. 
Forskere i Norge og andre europeiske land vil deretter kunne forske på de anonyme dataene. 
  
Har du spørsmål kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende en e-post til 
oyvin.kleven@ssb.no.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
                                                                                                                                                                

                                                                                      
Svein Longva                                                                                                                                    
adm. direktør                                                                                                        Ole Sandvik                                                    
                                                                                                                               seksjonssjef 
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Seksjon for intervjuundersøkingar 
Oslo, september 2002 
Sakshandsamar: Øyvin Kleven 
Telefon 800 83 028 
 
 
Den europeiske samfunnsundersøkinga 
 
I løpet av kort tid vil ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå kontakte sonen/dottera di i samband med ei 
undersøking om viktige samfunnsspørsmål. Intervjuaren vil lage ei avtale for å kome på besøk på eit 
tidspunkt som passar. Om ein ønskjer å bli intervjua ein annan stad enn heime kan dette avtales med 
intervjuaren. Etter at intervjuet er ferdig vil den som er intervjua bli beden om å fylle ut eit kort skjema 
og sende det inn til oss.   
 
Statistisk sentralbyrå gjennomfører undersøkinga på oppdrag frå Norges forskningsråd. Undersøkinga 
skal gå føre seg på same tid i meir enn tjue europeiske land. Målet er å finne ut meir om folk sine 
haldningar til sentrale samfunnsområde, og å gjere samanlikningar mellom land i Europa. 
 
Til undersøkinga er det trekt eit tilfeldig utval frå heile landet på om lag 3200 personar. Både vaksne og 
barn er med. Du har barn under 18 år som er med i utvalet. Barn som er 16 år eller eldre, får eige brev 
om undersøkinga. Vi kan ikkje erstatte ein som ikkje svarar med ein annan. Som ei påskjønning legg vi 
ved eit flaxlodd, dette kan ein nytte uavhengig om ein ønskjer å delta eller ikkje. Alle som sender inn 
skjemaet som intervjuaren legg att, er med i trekninga av eitt gåvekort til ein verdi av kr 10 000,- og 
fem gåvekort til ein verdi av kr 1 000,-. 
 
Alle tilsette i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Undersøkinga er godkjend av Datatilsynet, og det vil 
aldri bli kjent utanfor Statistisk sentralbyrå kva ein har svart på spørsmåla. For å få best mogleg 
utbytte av informasjonen som blir samla inn, vil vi hente opplysningar frå utdanningsregistra. Etter at 
undersøkinga er ferdig, vil alle opplysningar som kan identifisere enkeltpersonar bli sletta og data 
overførd til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste i Bergen. Forskarar i Noreg og andre 
europeiske land vil deretter kunne forske på dei anonyme dataene 
. 
  
Har du spørsmål kan du ringje oss gratis på telefon 800 83 028, eller sende ein e-post til 
oyvin.kleven@ssb.no.  
 
 
Med venleg helsing 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                                                                                      
Svein Longva                                                                                                                                    
adm. direktør                                                                                                        Ole Sandvik                                                    
                                                                                                                               seksjonssjef 
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Oslo, 25.11.2002  
Deres ref.: , Vår ref.:   
Saksbehandler: Sætre Aina Helen 
Seksjon for intervjuundersøkelser , Tlf: 800 83 028 (gratis) 
 
 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
Vi har tidligere kontaktet deg om deltakelse i Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Vi ønsker nå å 
gi deg mer informasjon om undersøkelsen, og vi håper at du dermed får lyst til å være med når vår 
intervjuer Marit Glasø Krosser kontakter deg om et par dager. 
 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen har som formål å samle inn informasjon om hva folk i Norge 
mener om viktige samfunnsspørsmål.  Vi er spesielt interessert i å øke kunnskapen om holdninger og 
verdier knyttet til politiske, økonomiske og sosiale forhold.  Vi stiller blant annet spørsmål om politisk 
atferd, og om folk som bor i Norge opplever at de er med på å bestemme over sitt lokalmiljø.  Denne 
undersøkelsen er en del av en større undersøkelse som blir foretatt samtidig i 24 land i Europa.  
Svarene vi får gir oss økt kunnskap om hva folk som bor i Norge mener om viktige samfunnsspørsmål.  
Samtidig gjør undersøkelsen det mulig å sammenligne land for å se om det er store forskjeller mellom 
europeere.  Forskere i Norge og Europa vil utgi bøker og artikler med analyser fra undersøkelsen. I 
tillegg vil resultatene bli offentliggjort gjennom aviser og fjernsyn, og de vil finnes i lærebøker.  
 
Dere som er trukket ut til å delta i undersøkelsen gir et bilde av befolkningen i Norge. Da er det viktig 
at vi får med like mange menn og kvinner, at alle aldersgrupper er godt representert, og at vi får med 
folk fra alle deler av landet. Dersom mange i enkelte av disse gruppene ikke blir med, vil resultatene 
kunne gi en feil framstilling av folks holdninger til sentrale spørsmål.  Vi har ikke muligheten til å 
erstatte deg med en annen. 
 
Vi gjentar at det er frivillig å være med, men håper likevel at du har lyst til å være med og benytte 
anledningen til å si hva du mener om samfunnet. Som en liten påskjønnelse vil du få et gavekort på 
100 kroner etter at intervjuet er avsluttet. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du ringe 
oss gratis på telefonnummer 800 83 028, eller spørre intervjueren som kontakter deg. Vi minner også 
om at alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 kroner, 
og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

                                                                                    
 
Ole Sandvik                                                                               
Seksjonsjef                                                                                                         Aina Helen Sætre                                       
                                                                                                                            Planlegger 
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Oslo, 25.11.2002  
Deres ref.: , Vår ref.:   
Sakshandsamar: Sætre Aina Helen 
Seksjon for intervjuundersøkingar , Tlf: 800 83 028 (gratis) 
 
 
Den europeiske samfunnsundersøkinga 
Vi har alt kontakta deg om deltaking i Den europeiske samfunnsundersøkinga. Vi ønsker no å gje deg 
meir informasjon om undersøkinga, og vonar at du dermed ønsker å vere med når vår intervjuer Marit 
Glasø Krosser tek kontakt med deg om eit par dagar. 
 
Den europeiske samfunnsundersøkinga har som målsetting å samle inn informasjon om kva folk i 
Noreg meiner om viktige samfunnsspørsmål.  Vi er særskilt interessert i å auke kunnskapen om 
haldningar og verdiar knytta til politiske, økonomiske og sosiale forhold.  Mellom anna spør vi om 
politisk atferd, og om folk som bur i Noreg opplever at dei er med på å bestemme over lokalmiljøet 
sitt.  Undersøkinga er ein del av ei større undersøking som blir gjennomført på same tid i 24 land i 
Europa.  Svara vi får gjev oss aukt kunnskap om kva folk som bur i Noreg meiner om viktige 
samfunnsspørsmål.  Samtidig gjer undersøkinga det mulig å samanlikne land for å sjå om det er store 
skilnader mellom europeerar.  Forskarar i Noreg og Europa vil utgi bøker og artiklar med analyser fra 
undersøkinga. I tillegg vil resultat bli gjort offentlege gjennom aviser og fjernsyn, og i lærebøker.  
 
Dei av dykk som er trekt ut til å delta i undersøkinga gjev eit bilete av befolkinga i Noreg. Då er det 
viktig at vi får med like mange menn og kvinner, at alle aldersgrupper er godt representerte, og at vi 
får med folk fra alle delar av landet. Dersom mange i enkelte av desse gruppene ikke blir med, vil 
resultata kunne gi ei feil framstilling av folks haldninger til sentrale spørsmål.  Vi kan ikkje erstatte 
deg med ein annan. 
 
Vi gjentek at det er frivillig å vere med, men vonar likevel at du ønsker å vere med og nyttar høvet til å 
sei kva du meiner om samfunnet. Som ei lita merksemd vil du få eit gåvekort på 100 kroner etter 
at intervjuet er slutt. Dersom du har spørsmål om undersøkinga kan du ringe oss gratis på 
telefonnummer 800 83 028, eller spørre intervjueren som kontakter deg. Vi minner også om at alle 
som deltar i undersøkinga er med i trekinga av eit gåvekort til ein verdi av 10 000 kroner, og fem 
gåvekort til ein verdi av 1 000 kroner. 
 
 
Med venleg helsing 
 
 

                                                                                    
 
Ole Sandvik                                                                               
Seksjonsjef                                                                                                         Aina Helen Sætre                                       
                                                                                                                            Planlegjar 
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Oslo, 25.11.2002  
Deres ref.: , Vår ref.:   
Saksbehandler: Sætre Aina Helen 
Seksjon for intervjuundersøkelser , Tlf: 800 83 028 (gratis) 
 
 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
 
Du har tidligere i høst mottatt et brev fra Statistisk sentralbyrå der vi ber deg delta i Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen. Vi vil nå gjøre deg oppmerksom på at denne undersøkelsen fortsatt pågår, og 
at en av våre intervjuere vil ta kontakt med deg i nærmeste fremtid.  Hvis du allerede er blitt kontaktet 
ber vi deg se bort fra denne henvendelsen. 
  
Vi vil nå gi deg litt mer informasjon om undersøkelsen.  Den europeiske samfunnsundersøkelsen har 
som formål å samle inn informasjon om hva folk i Norge mener om viktige samfunnsspørsmål.  Vi er 
spesielt interessert i å øke kunnskapen om holdninger og verdier knyttet til politiske, økonomiske og 
sosiale forhold.  Vi stiller blant annet spørsmål om politisk atferd, og om folk som bor i Norge 
opplever at de er med på å bestemme over sitt lokalmiljø.  Denne undersøkelsen er en del av en større 
undersøkelse som blir foretatt samtidig i 24 land i Europa.  Svarene vi får gir oss økt kunnskap om hva 
folk som bor i Norge mener om viktige samfunnsspørsmål.  Samtidig gjør undersøkelsen det mulig å 
sammenligne land for å se om det er store forskjeller mellom europeere.  Forskere i Norge og Europa 
vil utgi bøker og artikler med analyser fra undersøkelsen. I tillegg vil resultatene bli offentliggjort 
gjennom aviser og fjernsyn, og de vil finnes i lærebøker.  
 
Dere som er trukket ut til å delta i undersøkelsen gir et bilde av befolkningen i Norge. Da er det viktig 
at vi får med like mange menn og kvinner, at alle aldersgrupper er godt representert, og at vi får med 
folk fra alle deler av landet. Dersom mange i enkelte av disse gruppene ikke blir med, vil resultatene 
kunne gi en feil framstilling av folks holdninger til sentrale spørsmål.  Vi har ikke muligheten til å 
erstatte deg med en annen. 
 
Vi gjentar at det er frivillig å være med, men håper likevel at du har lyst til å være med og benytte 
anledningen til å si hva du mener om samfunnet. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du 
ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028, eller spørre intervjueren som kontakter deg. Vi minner 
også om at alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 10 000 
kroner, og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

                                                                                    
 
Ole Sandvik                                                                               
Seksjonsjef                                                                                                        Aina Helen Sætre                                       
                                                                                                                            Planlegger 
 
 
 



9 

 
 
 
 
Oslo, 25.11.2002  
Deres ref.: , Vår ref.:   
Saksbehandler: Sætre Aina Helen 
Seksjon for intervjuundersøkelser , Tlf: 800 83 028 (gratis) 
 
Den europeiske samfunnsundersøkinga 
 
Du har tidligare i høst mottatt eit brev frå Statistisk sentralbyrå der vi spør deg om å  vere med i Den 
europeiske samfunnsundersøkinga. Vi vil gjere deg merksam på at undersøkinga framleis går, og at 
ein av intervjuarane våre vil kontakte deg i næraste framtid. Om du alt har blitt kontakta ber vi deg sjå 
bort frå brevet.  
 
Vi vil nå gje deg litt meir informasjon om undersøkinga.  Den europeiske samfunnsundersøkinga har 
som formål å samle inn informasjon om kva folk i Noreg meinar om viktige samfunnsspørsmål.  Vi er 
spesielt interesserte i å auke kunnskapen om haldningar og verdiar knytta til politiske, økonomiske og 
sosiale forhold.  Vi stiller blant anna spørsmål om politisk atferd, og om folk som bur i Noreg opplever 
at dei er med på å bestemme over lokalmiljøet sitt.  Undersøkinga er ein del av ein større undersøking 
som skjer på same tid i 24 land i Europa.  Svara vi får gjer oss aukt kunnskap om kva folk som bur i 
Norge meinar om viktige samfunnsspørsmål.  På same tid gjer undersøkinga det mulig å samanlikne 
land for å sjå om det er store forskjellar mellom europeerane.  Forskarar i Noreg og Europa vil gje ut 
bøker og artiklar med analyser frå undersøkinga. I tillegg blir resultata offentleggjorde gjennom aviser 
og fjernsyn, og dei vil finnast i lærebøker.  
 
Dere som er trekt ut til å delta i undersøkinga gir eit bilde av befolkinga i Noreg. Derfor er det viktig at 
vi får med like mange menn og kvinner, at alle aldersgrupper er godt representert, og at vi får med folk 
frå alle delar av landet. Dersom mange i enkelte av disse gruppene ikkje blir med, vil resultata kunne 
gi ein feil framstilling av folks haldningar til sentrale spørsmål.  Vi kan ikkje erstatte deg med ein 
annan. 
  
Vi gjentar at det er frivillig å vere med, men håper likevel at du har lyst til å vere med og nytta høvet 
til å si kva du meiner om samfunnet. Om du har spørsmål om undersøkinga kan du ringje oss gratis på 
telefon 800 83 028, eller spørje intervjuaren som kontaktar deg. Vi minner også om at alle som er med 
i undersøkinga er med i trekninga av eit gåvekort til ein verdi av kr 10 000,- og fem gåvekort til ein 
verdi av kr 1 000,-. 
 
 
Med venleg helsing 
 
 

                                                                                    
 
Ole Sandvik                                                                               
Seksjonsjef                                                                                                         Aina Helen Sætre                                       
                                                                                                                            Planlegjar 
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Oslo, 29.01.2003  
Deres ref.: , Vår ref.:   
Saksbehandler: Aina Helen Sætre 
Seksjon for intervjuundersøkelser 
 
 

 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
 
Du er en av 2037 personer i Norge som har deltatt i Den europeiske samfunnsundersøkelsen som 
Statistisk sentralbyrå har gjennomført i året som er gått.  Vi vil gjerne takke for at du tok deg tid til 
intervjuet. 
 
Du mottar nå et selvutfyllingsskjema.  Vi vil være veldig takknemlige hvis du kan fylle ut det vedlagte 
skjema, og returnere det til oss så snart som mulig.  
 
Hvis du allerede har returnert selvutfyllingsskjema ber vi deg likevel om å fylle ut, og sende inn dette 
skjema.  Det er interne innsjekkingsproblemer hos oss, som gjør det nødvendig å komme med denne 
henvendelsen.  Det er frivillig å delta, men skal vi få gode resultater er det viktig at så mange som mulig 
svarer.  
 
Dersom du har spørsmål til denne henvendelsen eller utfyllingen av skjema kan du ringe grønt 
nummer 800 83 028.  Vi minner også om at alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av et 
gavekort til en verdi av 10 000 kroner, og fem gavekort til en verdi av 1 000 kroner. 
 
 
På forhånd takk. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Aina Helen Sætre 
Planlegger 
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Oslo, 29.01.2003  
Deres ref.: , Vår ref.:   
Sakshandsamar: Aina Helen Sætre 
Seksjon for intervjuundersøkingar 
 
 

 
Den europeiske samfunnsundersøkinga 
 
Du er ein av 2036 personar i Noreg som har delteke i Den europeiske samfunnsundersøkinga som 
Statistisk sentralbyrå har gjennomførte i året som gjekk.  Vi vil gjerne takke for at du tok deg tid til 
intervjuet. 
 
Du får no eit sjølvutfyllingsskjema.  Vi vil vere veldig takksame om du kan fylle ut skjema som er lagd 
ved, og sende det attende til oss snarast mogleg.  
 
Har du allereie sendt inn skjema ber vi deg likevel om å fylle det ut, og sende det til oss.  Det er interne 
problem med innsjekkinga hos oss, som gjer det naudsynt å ta kontakt med deg no.  Det er frivillig å 
delta, men skal vi få gode resultat er det viktig at så mange som mogleg svarar.  
 
Om du har spørsmål til dette brevet eller utfyllinga av skjema, kan du ringje grønt nummer 
800 83 028.  Vi minner også om at alle som deltek i undersøkinga er med i trekkinga av eit gåvekort 
på 10 000 kroner, og fem gåvekort på 1 000 kroner. 
 
 
På førehand takk. 
 
 
Med venleg helsing 
 

 
Aina Helen Sætre 
Planlegjar 
 
 
 
 
 
 
 


