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Etter at undersøkelsen er ferdig blir anonyme data
overført til Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste
i Bergen (NSD). De anonyme dataene blir gjort all-
ment tilgjengelig for forskere og andre interesserte.
Du kan se hvordan svarene presenteres ved å gå  
inn på NSDs nettsider: ess.nsd.uib.no

Hvem står bak undersøkelsen?
Den europeiske samfunnsundersøkelsen er politisk
uavhengig og er utarbeidet, samt drives av forskere 
fra hele Europa. Den norske delen av undersøkelsen
ledes av professor Kristen Ringdal ved Institutt for
sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU). Norges 
forskningsråd finansierer undersøkelsen i Norge.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansvaret for gjen-
nomføringen av undersøkelsen. SSB har hoved-
ansvaret for offisiell statistikk i Norge gjennom å 
samle inn informasjon og gi kunnskap om sam-
funnets oppbygning, virksomhet og utvikling. Det 
er lovbestemt at denne statistikken skal utarbeides 
på et uavhengig grunnlag, ha høy kvalitet og spres 
som et felles gode for samfunnet.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Du kan finne mer informasjon om undersøkelsen  
på vår nettside www.ssb.no/skjema/ess.
Du kan også kontakte oss ved å ringe på
800 83 028 (08-15) eller sende en e-post til
ess@ssb.no.

Statistisk sentralbyrå
Avdeling for datafangst
Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 11
www.ssb.no



Nå kan du være med på å øke kunnskapen om det
norske samfunnet. En intervjuer kommer til å kontakte 
deg for å avtale et intervju. 

Hele Europa deltar
Den europeiske samfunnsundersøkelsen er en europeisk
forskningsstudie om grunnleggende verdier, holdninger,
adferd og ulike samfunnsforhold. Undersøkelsen gjen-
nomføres samtidig i nesten alle europeiske land. 

Spørsmålene handler blant annet om:
•	 tillit	til	politikere	og	media
•	 hva	du	mener	om	helse-	og	andre	tjenester
•	 hva	du	synes	om	demokratiet	i	Norge.	
•	 hvordan	du	opplever	din	egen	hverdag

De samme spørsmålene stilles i alle deltakerlandene, og
dette gjør det mulig å sammenligne Norge med resten
av Europa. Siden undersøkelsen gjennomføres
hvert andre år er det også mulig å følge utviklingen 
i det norske samfunnet over tid. Svarene som samles 
inn benyttes til forskning. Forskere fra hele verden 
får muligheten til å belyse viktige samfunnsspørsmål i 
Europa, og det gis ut en rekke bøker og artikler med 
analyser basert på undersøkelsen. Flere av resultatene 
presenteres jevnlig i aviser og fjernsyn, og studenter og 
skribenter benytter datamaterialet i sitt arbeid.

Slik gjennomføres undersøkelsen
I løpet av høsten vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå
(SSB) kontakte deg for å avtale et intervju. Sammen blir 
dere enige om tid og sted for intervjuet. Det kan være 
hjemme hos deg eller på et annet egnet sted. Selve  
intervjuet foregår ved at intervjueren leser opp 
spørsmålene fra en bærbar pc og taster inn svarene dine.

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. Dette utvalget danner et bilde av den voksne
befolkningen i Norge. Vi kan ikke erstatte en som ikke
svarer med en annen person! Det er viktig at vi får
svar fra like mange menn og kvinner, gamle og unge, 
og fra alle deler av landet. Er det for mange som ikke
deltar i noen av disse gruppene, vil resultatene gi et 
feilaktig bilde av den norske befolkningen.

Tilfredshet med den økonomiske situasjonen
Resultater fra 2010 viser at Norge ligger helt på toppen 
når deg gjelder å være tilfreds med den økonomiske 
situasjonen i landet. I Hellas derimot var tilfredsheten 
med økonomien nesten nede i èn, på en skala fra 0 til 10.

Figuren under viser forskjellen mellom utvalgte land  
på en skala der 0 betyr ingen ekstremt misfornøyd  
og 10 betyr ekstremt fornøyd.

Tilfredshet med den økonomiske situasjonen i landet
Kilde: ESS

Hva skjer med svarene dine?
Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med person-
opplysningsloven og statistikkloven. SSB har utnevnt 
eget personvernombud godkjent av Datatilsynet som 
ivaretar personvernet ditt. Alle som arbeider for SSB har 
taus hetsplikt, og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva  
enkeltpersoner har svart. Etter at undersøkelsen er  
ferdig vil alle opplysninger som kan identifisere enkelt-
personer bli slettet. Ikke en gang forskerne som leder 
undersøkelsen får tilgang til ditt navn eller din adresse. 
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