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Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre
land i Europa?
Vi har tidligere kontaktet deg om deltakelse i den europeiske samfunnsundersøkelsen. Nå ønsker vi å gi deg litt
mer informasjon om undersøkelsen, og vi håper at du vil være med når en av våre intervjuere kontakter deg
igjen.
Den europeiske samfunnsundersøkelsen blir akkurat nå gjennomført i mer enn tjue europeiske land.
Hensikten er å finne ut hvordan vi lever i Europa og å sammenligne oss europeere med hverandre.
Spørsmålene handler blant annet om hva du mener om samfunnet, politikere og helsevesenet, i tillegg til
andre temaer som angår hvordan du har det til daglig. Resultatene i undersøkelsen er viktige både for
myndighetene og forskere, og vil blant annet bli offentliggjort gjennom aviser og fjernsyn.
De som er trukket ut representerer en større gruppe. Dersom det er mange som ikke deltar kan undersøkelsen
gi misvisende resultater. Det er viktig at det deltar personer fra alle aldergrupper, alle deler av landet og like
mange kvinner og menn. Vi kan ikke erstatte deg med noen annen.
Som en liten påskjønnelse legger vi ved et Flax-lodd som gave.
Det er frivillig å delta, men vi håper likevel at du vil være med og benytte anledningen til å si hva du mener
om samfunnet. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du ringe oss på telefonnummer 800 83 028
(08:00 – 15:45), sende en e-post til ess@ssb.no eller spørre intervjueren som kontakter deg.
Du kan lese mer om de spennende resultatene fra den internasjonale undersøkelsen her:
http://www.europeansocialsurvey.org/
Med vennlig hilsen

Øyvin Kleven
Marit Wilhelmsen
seksjonssjef
planlegger
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Den europeiske samfunnsundersøkinga - korleis lever vi i Noreg og andre land i
Europa?
Vi har nyss kontakta deg om du vil delta i den europeisk samfunnsundersøkinga. Nå ønskjer vi å gi deg litt
meir informasjon om undersøkinga og vi vonar at du då får lyst til å vere med når ein av våre intervjuarar
kontaktar deg att.
Den europeiske samfunnsundersøkinga blir akkurat no 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 samfunnet, politikarar og helsevesenet, i tillegg til andre tema som omhandlar
korleis du har det til dagleg. Resultata i undersøkinga er viktige både for styresmaktene og forskarar, og vil
blant anna bli offentleggjorte gjennom aviser og fjernsyn.
Alle som er trekte ut representerar ei større gruppe. Dersom det er mange som ikkje deltek, kan undersøkinga
gi eit misvisande resultat. Det er viktig at det deltek personar frå alle aldersgrupper, alle delar av landet og like
mange kvinner og menn. Vi kan ikkje erstatte deg med nokon annan.
Det er frivillig å vere med, men vi vonar likevel at du ønskjer å vere med og å bruke dette høvet til å få fram
kva du meiner om samfunnet. Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje oss på
telefonnummer 800 83 028 (08:00 – 15:45), sende ein e-post til ess@ssb.no eller spørje intervjuaren som
kontaktar deg.
Som ei lita gåve legg vi ved eit Flax-lodd
Du kan lese meir om dei spennande de resultata frå den internasjonale undersøkinga her:
http://www.europeansocialsurvey.org/
Med venleg helsing

Øyvin Kleven
Marit Wilhelmsen
seksjonssjef
planlegger
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Vi ønsker å intervjue deg!
En av våre intervjuere vil snart kontakte deg på telefonnummer <telefon> i
forbindelse med den europeiske samfunnsundersøkelsen.
Gi oss gjerne tilbakemelding hvis det er lettere å kontakte deg på andre måter.
Intervjueren ønsker å avtale når det passer å gjennomføre et intervju. Intervjuet kan
gjennomføres hjemme hos deg eller på annet egnet sted. Ta også kontakt med oss
dersom du har behov for spesiell tilrettelegging for å delta, eller om du ønsker å
avtale tidspunkt for intervju.
Du kan sende opplysningene om hvordan vi best kan nå deg i en e-post til
ess@ssb.no eller ringe oss på 800 83 028 mellom kl 08.00 og 15.00 (mandag til
fredag).
Les mer om undersøkelsen i det vedlagte brevet og brosjyren, eller på
http://www.ssb.no/a/innrapportering/ess/
Med vennlig hilsen

Marit Wilhelmsen
Planlegger for den europeiske samfunnsundersøkelsen
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Vi ønskjer å intervjue deg!
Ein av intervjuarane våre vil snart kontakte deg på telefonnummer <telefon> i
samband med i den europeiske samfunnsundersøkinga
Gi oss gjerne tilbakemelding dersom det er lettare å kontakte deg på andre
måtar. Intervjuaren ønskjer å avtale når det passar for deg å gjennomføre eit
intervju. Intervjuet kan gjennomførast heime hos deg, eller på eit anna sted som de
blir samde om. Ta også kontakt med oss om du har spesielle behov for tilrettelegging
for å kunne vere med, eller om du ønskjer å avtale tidspunkt for intervju.
Du kan sende opplysningane om kor vi best kan nå deg i ein e-post til ess@ssb.no
eller ringje oss på 800 83 028 mellom kl 08.00 og 15.00 (måndag til fredag).
Les meir om undersøkinga i det vedlagde brevet og brosjyren, eller på
http://www.ssb.no/a/innrapportering/ess/

Med venleg helsing

Marit Wilhelmsen
Planleggjar for den europeiske samfunnsundersøkinga

