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Den europeiske
samfunnsundersøkelsen

Hva hender med dine svar?
Undersøkelsen gjennomføres etter lovbestemte regler. SSB
har utnevnt eget personvernombud, godkjent av
Datatilsynet, som gjennomfører løpende kontroll med at
personopplysningslovens regler følges. Alle som arbeider
for Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og det vil
aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hva
enkeltpersoner har svart. Etter at undersøkelsen er ferdig
vil alle opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner bli
slettet. Ikke en gang forskerne som leder undersøkelsen får
tilgang til ditt navn eller din adresse.

Etter at undersøkelsen er ferdig blir anonyme data overført
til Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste i Bergen (NSD).
De anonyme dataene blir gjort allment tilgjengelig for
forskere og andre interesserte uten kostnader. Fremvisning
av resultatene fra undersøkelsen skjer i form av tabeller og
diagrammer. Hvordan akkurat du har svart fremkommer
ikke. Du kan gå inn på NSDs hjemmesider http://
ess.nsd.uib.no og se hvordan svarene presenteres.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Dersom du ønsker flere opplysninger om undersøkelsen
eller hva resultatene brukes til, kan du ringe oss gratis på
800 83 028. Intervjueren som tar kontakt med deg, kan
også svare på mange spørsmål. Ønsker du ytterligere
informasjon kan du også se http://ess.nsd.uib.no

Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå er Norges sentrale organ for
utarbeiding og spredning av statistikk. Gjennom innsamling
og formidling av statistikk og analyser, bidrar Statistisk
sentralbyrå til at offentlig planlegging, samfunnsstyring og
forskning er basert på et best mulig faktagrunnlag.

Statistisk sentralbyrå
Seksjon for intervjuundersøkelser
Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 7
Telefon: 21 09 46 67
Telefaks: 21 09 49 89
Web: www.ssb.no



Hvordan lever vi i Norge og
andre land i Europa?
Nå kan du være med på å øke kunnskapen om
det norske samfunnet, og nordmenn sammen-
liknet med andre europeere. Ta godt imot
intervjueren fra Statistisk sentralbyrå som om
kort tid vil kontakte deg. Benytt anledningen til
å si hva du har på hjertet!

Hele Europa deltar
Den europeiske samfunnsundersøkelsen er forskerstyrt
og politisk uavhengig. Den gjennomføres samtidig i
nesten alle europeiske land. Den internasjonale ledelsen
i den europeiske samfunnsundersøkelsen er lagt til City
University i London, Storbritannia. Den norske delen av
undersøkelsen ledes av professor Kristen Ringdal ved
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Trondheim, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.
I Norge er det Norges forskningsråd som finansierer
undersøkelsen.

Svarene som samles inn vil bli benyttet til forsknings-
formål. Forskere fra alle de deltagende land får mulig-
heten til å belyse viktige spørsmål på en helt annen måte
en tidligere. En kan sammenlikne sitt land med andre
land, og en kan sammenlikne utviklingen over tid siden
den europeiske samfunnsundersøkelsen gjentas annen
hvert år. I tillegg til at forskere skal utgi bøker og artikler
med analyser fra undersøkelsen, blir resultatene gjort
tilgjengelig for allmennheten. Det betyr at massemediene,
lærebokforfattere, studenter og andre kan bruke
resultatene.

Slik gjennomføres undersøkelsen
I løpet av høsten vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrås
kontakte deg, for å avtale et intervju. Sammen blir dere
enige om tid og sted for intervjuet, det kan skje hjemme hos
deg eller på et annet egnet sted. Intervjueren leser opp
spørsmålene fra en bærbar pc og registrerer svarene. Etter
at intervjuet er ferdig legger intervjueren igjen et kort
spørreskjema, som vi håper du fyller ut og sender inn til oss.

Hvorfor kontakter vi akkurat deg?
Vi kan ikke intervjue alle i hele Norge. Derfor trekker vi et
utvalg på 2 750 personer fra Folkeregisteret. Alle som står
i Folkeregisteret har den samme sjansen til å bli trukket
ut. Disse 2 750 personene danner et bilde av den voksne
befolkningen i Norge.

Vi kan ikke erstatte en som ikke svarer med en annen
person! Da er det viktig at vi får svar fra like mange menn
og kvinner, gamle og unge, fra alle deler av landet. Hvis
det er for mange som ikke vil være med i enkelte av disse
gruppene, vil resultatene kunne gi et feilaktig bilde av den
norske befolkningen.
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Tillit til folk flest
Kilde:ESS 2002

«Tillit til folk flest» i figuren er gjennomsnittet av tre
spørsmål:

Vil du stort sett si at de fleste er til å stole på, eller at en ikke
kan være for forsiktig når en har med andre å gjøre? Vær så
snill å gi svaret på en skala fra 0-10, der null betyr at en ikke
kan være for forsiktig, mens ti betyr at en kan stole på folk
flest. Tror du at folk flest vil prøve å utnytte deg hvis de fikk
sjansen, eller vil de prøve å behandle deg rimelig og rettferdig?
Vil du si at folk for det meste prøver å være hjelpsomme, eller
at de har nok med seg selv?


