Seksjon for intervjuundersøkelser
Oslo, august 2006
Saksbehandler: Marjan Nadim
Telefon 800 83 028 (gratis)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre
land i Europa?
Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet av en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i forbindelse
med Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Intervjueren ønsker å avtale når det passer å besøke deg
for å foreta et intervju. Hvis du ønsker å bli intervjuet et annet sted enn hjemme, kan du avtale dette
med intervjueren.
Statistisk sentralbyrå gjennomfører denne viktige samfunnsundersøkelsen på oppdrag fra Norges
forskningsråd. Undersøkelsen gjennomføres samtidig i mer enn tjue europeiske land. Spørsmålene
dreier seg om en rekke viktige forhold i samfunnet, blant annet hva du mener om politikere,
helsevesenet og kriminalitet, i tillegg til andre temaer som angår ditt dagligliv. Målet er å finne ut
hvordan vi lever i Europa og å sammenligne oss europeere med hverandre.
Du er en av 2 750 personer som på grunnlag av statistiske metoder er trukket ut fra Folkeregisteret til
denne undersøkelsen. Sammen representerer dere et speilbilde av befolkningen, og vi kan derfor ikke
erstatte deg med en annen. For at resultatene skal bli så gode som mulig, er det viktig at alle som er
trukket ut deltar i undersøkelsen. Som en liten påskjønning har vi lagt ved et flaxlodd som du kan
benytte deg av. Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg
fra undersøkelsen og få opplysningene slettet.
Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva du
har svart på spørsmålene. Undersøkelsen gjennomføres etter lovbestemte regler. Statistisk sentralbyrås
eget personvernombud, som er godkjent av Datatilsynet, har løpende kontroll med at personopplysningslovens regler følges. Innen mai 2007 vil vi fjerne alle navn og adresser fra datamaterialet.
Dataene vil bli overført til Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste hvor de anonyme dataene vil bli
gjort allment tilgjengelig. Det vil ikke være mulig å identifisere hva den enkelte har svart. Intervjueren
som tar kontakt, kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for SSB.
Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du gjerne ringe gratis nummer 800 83 028, eller
sende e-post til prosjektleder marjan.nadim@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i
Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt personvernombud på telefon 62 88 55 61, eller e-post
personvernombud@ssb.no. Mer informasjon om undersøkelsen finner du på nettsiden
www.ssb.no/skjema/ess
Med vennlig hilsen

Øystein Olsen
adm. direktør

Anne Sundvoll
seksjonssjef

Seksjon for intervjuundersøkingar
Oslo, august 2006
Sakshandsamar: Marjan Nadim
Telefon 800 83 028 (gratis)

Den europeiske samfunnsundersøkinga - korleis lever vi i Noreg og andre
land i Europa?
Du vil i løpet av kort tid bli kontakta av ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) i samband med
Den europeiske samfunnsundersøkinga. Intervjuaren ønskjer å avtale når det passar å besøkje deg for
å gjennomføre eit intervju. Dersom du ønskjer å bli intervjua ein annan stad enn heime, kan du avtale
det med intervjuaren.
Statistisk sentralbyrå gjennomfører denne viktige samfunnsundersøkinga på oppdrag frå Noregs
forskingsråd. Undersøkinga blir gjennomført samstundes i meir enn tjue europeiske land. Spørsmåla
dreiar seg om ei rekkje viktige forhold i samfunnet, blant anna kva du meiner om politikarar,
helsevesenet og kriminalitet, i tillegg til andre tema som omhandlar dagleglivet ditt. Målet er å finne ut
korleis vi lever i Europa og å samanlikne oss europearar med kvarandre.
Du er ein av 2 750 personar som på grunnlag av statistiske metodar er trekt ut frå Folkeregisteret til å
delta i denne undersøkinga. Saman representerer de eit spegelbilete av befolkninga, vi kan derfor
ikkje erstatte deg med ein annan. For at resultata skal bli så gode som mogleg, er det viktig at alle som
er trekt ut deltek i undersøkinga. Som ei lita påskjønning legg vi ved eit flaxlodd som du kan nytte. Vi
gjer oppmerksam på at det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekkje deg frå undersøkinga og
få opplysningane sletta.
Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det vil aldri bli kjent utanfor SSB kva du har
svart på spørsmåla. Undersøkinga blir gjennomført etter lovbestemte reglar. Personvernombodet til
SSB er godkjend av Datatilsynet, og har laupande kontroll med at reglane i personopplysningslova blir
følgde. Innan mai 2007 vil vi fjerne alle namn og adresser frå datamaterialet. Data vil bli overført til
Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste kor dei anonyme dataa vil bli gjort allment tilgjengelege.
Det vil ikkje være mogleg å identifisere kva den enkelte har svart. Intervjuaren som tar kontakt, kan
fortelje deg korleis du får stadfesta at vedkomande arbeider for SSB.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du gjerne ringje gratis nummer 800 83 028, eller sende
ein e-post til prosjektleiar marjan.nadim@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk
sentralbyrå kan rettast til personvernombodet vårt på telefon 62 88 55 61, eller e-post
personvernombud@ssb.no. Meir informasjon om undersøkinga finn du på nettsida
www.ssb.no/skjema/ess

Med venleg helsing

Øystein Olsen
adm. direktør

Anne Sundvoll
seksjonssjef

F

Seksjon for intervjuundersøkelser
Oslo, august 2006
Saksbehandler: Marjan Nadim
Telefon 800 83 028 (gratis)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre
land i Europa?
I løpet av kort tid vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kontakte sønnen/datteren din i
forbindelse med Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Intervjueren ønsker å avtale når det passer å
gjøre et besøk for å foreta et intervju. Hvis man ønsker å bli intervjuet et annet sted enn hjemme, kan
dette avtales med intervjueren.
Statistisk sentralbyrå gjennomfører denne viktige samfunnsundersøkelsen på oppdrag fra Norges
forskningsråd. Undersøkelsen gjennomføres samtidig i mer enn tjue europeiske land. Spørsmålene
dreier seg om en rekke viktige forhold i samfunnet, blant annet hva en mener om politikere,
helsevesenet og kriminalitet, i tillegg til andre temaer som angår ens daglige liv. Målet er å finne ut
hvordan vi lever i Europa og å sammenligne oss europeere med hverandre.
Til undersøkelsen er det trukket ut 2 750 tilfeldige personer fra Folkeregisteret. Du har barn under 18
år som er kommet med i utvalget. Barn som er 16 år eller eldre, får eget brev om undersøkelsen. De som
er trukket ut representerer sammen et speilbilde av befolkningen. Vi kan ikke erstatte den som er
trukket ut med en annen. For at resultatene skal bli så gode som mulig, er det viktig at alle som er
trukket ut deltar i undersøkelsen. Som en liten påskjønning har vi lagt ved et flaxlodd. Det er frivillig å
delta, og en kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen og få opplysningene slettet.
Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva du
har svart på spørsmålene. Undersøkelsen gjennomføres etter lovbestemte regler. Statistisk sentralbyrås
eget personvernombud, som er godkjent av Datatilsynet, har løpende kontroll med at personopplysningslovens regler følges. Innen mai 2007 vil vi fjerne alle navn og adresser fra datamaterialet.
Dataene vil bli overført til Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste hvor de anonyme dataene vil bli
gjort allment tilgjengelig. Det vil ikke være mulig å identifisere hva den enkelte har svart. Intervjueren
som tar kontakt, kan fortelle deg hvordan du får bekreftet at vedkommende arbeider for SSB.
Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du gjerne ringe gratis nummer 800 83 028, eller
sende e-post til prosjektleder marjan.nadim@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i
Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt personvernombud på telefon 62 88 55 61, eller e-post
personvernombud@ssb.no. Mer informasjon om undersøkelsen finner du på nettsiden
ww.ssb.no/skjema/ess
Med vennlig hilsen

Øystein Olsen
adm. direktør

Anne Sundvoll
seksjonssjef
F

Seksjon for intervjuundersøkingar
Oslo, august 2006
Sakshandsamar: Marjan Nadim
Telefon 800 83 028 (gratis)

Den europeiske samfunnsundersøkinga - korleis lever vi i Noreg og andre
land i Europa?
I løpet av kort tid vil ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) kontakte sonen din/dottera di i
samband med Den europeiske samfunnsundersøkinga. Intervjuaren ønskjer å avtale når det passar å
gjere eit besøk for å gjennomføre eit intervju. Dersom ein ønskjer å bli intervjua ein anna stad enn
heime kan dette avtalast med intervjuaren.
Statistisk sentralbyrå gjennomfører denne viktige samfunnsundersøkinga på oppdrag frå Noregs
forskingsråd. Undersøkinga vert gjennomført samstundes i meir enn tjue europeiske land. Spørsmåla
dreiar seg om ei rekkje viktige forhold i samfunnet, blant anna kva ein meiner om politikarar,
helsevesenet og kriminalitet, i tillegg til andre tema som omhandlar eins daglege liv. Målet er å finne
ut korleis vi lever i Europa og å samanlikne oss europearar med kvarandre.
Til undersøkinga er det trekt ut 2 750 tilfeldige personar frå Folkeregisteret. Du har barn under 18 år
som er kome med i utvalet. Barn som er 16 år eller eldre, får eige brev om undersøkinga. Dei som er
trekt ut representerer saman eit spegelbilete av befolkninga. Vi kan derfor ikkje erstatte den som er
trekt ut med ein annan. For at resultata skal bli så gode som mogleg, er det viktig at alle som er trekt ut
deltek i undersøkinga. Som ei påskjønning legg vi ved eit flaxlodd. Det er frivillig å delta, og ein kan
når som helst trekkje seg frå undersøkinga og få opplysningane sletta.
Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det vil aldri bli kjent utanfor SSB kva ein har
svart på spørsmåla. Undersøkinga blir gjennomført etter lovbestemte reglar. Personvernombodet til
SSB er godkjend av Datatilsynet, og har laupande kontroll med at reglane i personopplysningslova blir
følgde. Innan mai 2007 vil vi fjerne alle namn og adresser frå datamaterialet. Data vil bli overført til
Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste kor dei anonyme dataa vil bli gjort allment tilgjengelege.
Det vil ikkje være mogleg å identifisere kva den enkelte har svart. Intervjuaren som tar kontakt, kan
fortelje deg korleis du får stadfesta at vedkomande arbeider for SSB.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du gjerne ringje gratis nummer 800 83 028, eller sende
ein e-post til prosjektleiar marjan.nadim@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk
sentralbyrå kan rettast til personvernombodet vårt på telefon 62 88 55 61, eller e-post
personvernombud@ssb.no. Meir informasjon om undersøkinga finn du på nettsida
www.ssb.no/skjema/ess
Med vennlig hilsen

Øystein Olsen
adm. direktør

Anne Sundvoll
seksjonssjef

Oslo, oktober 2006
Saksbehandler: Marjan Nadim
Seksjon for intervjuundersøkelser, tlf: 800 83 028 (gratis)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre
land i Europa?
Du har tidligere blitt kontaktet om deltakelse i Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Fordi det er
viktig for oss at alle som er trukket ut blir med, tillater vi oss å kontakte deg igjen. Vi håper at
tidspunktet passer deg bedre nå. I tillegg ønsker vi nå å gi deg mer informasjon om undersøkelsen, og
vi håper at du dermed får lyst til å være med når vår intervjuer om kort tid kontakter deg.
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.
Den europeiske samfunnsundersøkelsen blir foretatt i mer enn tjue europeiske land. Hensikten er å
finne ut hvordan vi lever i Europa og å sammenligne oss europeere med hverandre. Denne
undersøkelsen ønsker å finne ut hva folk i Norge mener om ulike saker i samfunnet. Spørsmålene
handler blant annet om hva du mener om politikere, helsevesenet og kriminalitet, i tillegg til andre
temaer som angår hvordan du har det til daglig. Resultatene i undersøkelsen er viktige både for
myndighetene og forskere. I tillegg til at forskere i Norge og Europa vil utgi bøker og artikler med
analyser fra undersøkelsen, vil resultatene bli offentliggjort gjennom aviser og fjernsyn.
Det er frivillig å delta, men vi 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 har vi lagt ved to flaxlodd. Dersom du har
spørsmål om undersøkelsen kan du ringe oss gratis på telefonnummer 800 83 028, eller spørre
intervjueren som kontakter deg.
Med vennlig hilsen

Anne Sundvoll
seksjonssjef

Marjan Nadim
planlegger
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Oslo, oktober 2006
Saksbehandlar: Marjan Nadim
Seksjon for intervjuundersøkingar, tlf: 800 83 028 (gratis)

Den europeiske samfunnsundersøkinga - korleis lever vi i Noreg og andre
land i Europa?
Du har tidlegare blitt kontakta i samband med Den europeiske samfunnsundersøkinga. Fordi det er
viktig for oss at alle som er trekte ut blir med, tillét vi oss å kontakte deg igjen. Vi vonar at tidspunktet
passar deg betre no. I tillegg ønskjer vi no å gi deg meir informasjon om undersøkinga, og vi vonar at
du dermed ønskjer å bli med når vår intervjuar kontaktar deg om kort tid.
Dei av dykk som er trekte ut til å delta i undersøkinga, gir eit bilete av befolkninga 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 frå alle delar av landet. Dersom mange i enkelte av desse gruppene ikkje blir med, vil
resultata kunne gi ei feil framstilling av kva for haldningar folk har til sentrale spørsmål. Vi kan ikkje
erstatte deg med ein annan.
Den europeiske samfunnsundersøkinga blir gjennomført i meir enn tjue europeiske land. Formålet er å
finne ut korleis vi lever i Europa og å samanlikne oss europearar med kvarandre. Undersøkinga vil sjå
på kva folk i Noreg meiner om ulike sakar i samfunnet. Spørsmåla handlar mellom anna om kva du
meiner om politikarar, helsevesenet og kriminalitet, i tillegg til andre tema som omhandlar korleis du
har det til dagleg. Resultata i undersøkinga er viktige både for styresmaktane og forskarar. I tillegg til
at forskarar i Noreg og Europa vil gi ut bøker og artiklar med analyse frå undersøkinga, vil resultata
bli offentleggjorte gjennom aviser og fjernsyn.
Vi minner om at det er frivillig å vere med, men vonar likevel at du ønskjer å vere med og bruke dette
høvet til å få fram kva du meiner om samfunnet. Som ei påskjønning legg vi ved to flaxlodd. Dersom
du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje oss gratis på telefonnummer 800 83 028, eller spørje
intervjuaren som kontaktar deg.
Med venleg helsing

Anne Sundvoll
seksjonssjef

Marjan Nadim
planleggjar
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Den europeiske
samfunnsundersøkelsen
Takk for hjelpen!

Den europeiske
samfunnsundersøkinga
2002

Takk for hjelpa!

Vi vil gjerne takke alle som har blitt
intervjuet, og fylt ut selvutfyllingsskjemaet i forbindelse med
Den europeiske samfunnsundersøkelsen.

Vi vil gjerne takke alle som har blitt
intervjua, og fylt ut sjølvutfyllingsskjema
i samband med Den europeiske samfunnsundersøkinga.

Dersom du ennå ikke har hatt anledning
til å svare, vil vi være veldig takknemlige
hvis du kan fylle ut skjemaet og sende
det inn så snart som mulig.

Dersom du til no ikkje har hatt høve til å
svare, vil vi vere svært takksame dersom du
kan fylle ut skjemaet og sende det inn så
snart som mogleg.

Dersom du har spørsmål til utfyllingen eller
trenger nytt skjema, kan du ringe grønt
nummer 800 83 028.

Dersom du har spørsmål til utfyllinga eller
treng nytt skjema, kan du ringje grønt
nummer 800 83 028.

Vennlig hilsen

Marjan Nadim
planlegger

Den europeiske
samfunnsundersøkelsen

Venleg helsing

Marjan Nadim
planleggjar

Oslo, januar 2007
Saksbehandler: Marjan Nadim
Seksjon for intervjuundersøkelser

Den europeiske samfunnsundersøkelsen –
vi savner svar fra deg
Du har blitt intervjuet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen som Statistisk sentralbyrå
gjennomfører nå i høst. Vi vil gjerne takke for at du tok deg tid til intervjuet. I tillegg til dette
intervjuet skal du og ha fått et kort spørreskjema av intervjueren.
Vi kan ikke se å ha mottatt dette skjemaet fra deg ennå. Vi legger ved et nytt skjema, og vil sette stor
pris på om du kan fylle det ut, og returnere det til oss så snart som mulig. Hvis du allerede har returnert
dette skjemaet, takker vi for innsatsen og ber deg se bort fra denne henvendelsen. Som en liten
påskjønnelse, legger vi ved to flaxlodd.
Dersom du har spørsmål til denne henvendelsen eller utfyllingen av skjemaet kan du ringe grønt
nummer 800 83 028.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

Marjan Nadim
Prosjektleder
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Oslo, januar 2007
Saksbehandlar: Marjan Nadim
Seksjon for intervjuundersøkingar

Den europeiske samfunnsundersøkinga –
vi saknar svar frå deg
Du har blitt intervjua i Den europeiske samfunnsundersøkinga som Statistisk sentralbyrå gjennomfører
no i haust. Vi vil gjerne takke for at du tok deg tid til intervjuet. I tillegg til dette intervjuet, skal du óg
ha fått eitt kort spørjeskjema av intervjuaren.
Vi kan ikkje sjå å ha fått dette skjemaet frå deg enno. Vi legg ved eitt nytt skjema, og vil setje stor pris
på om du kan fylle det ut, og returnere det til oss så snart som mogeleg. Har du allereie returnert
skjemaet, takkar vi for innsatsen og ber deg sjå bort frå dette brevet. Som ei lita påskjøning, legg vi ved
to flaxlodd.
Dersom du har nokre spørsmål til dette brevet eller utfyllinga av skjemaet, kan du ringje grønt
nummer 800 83 028.

På førehand takk.

Med vennleg helsing

Marjan Nadim
Prosjektleiar
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