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1. Generelt 

1.1 Innledning 
Dette er åttende runde for Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESU), (European Social Survey, ESS). 
Undersøkelsen blir gjennomført hvert andre år, første gang i 2002. Formålet med ESU er å samle 
informasjon om holdninger, verdier og adferdsmønstre i de europeiske landene, slik at det blir mulig å 
studere forskjellene mellom landene og se på endringer over tid. I denne runden deltar rundt 20 europeiske 
land.  
 
Spørsmålene i undersøkelsen er laget av et panel bestående av ledende forskere innen sitt felt i Europa.  
Spørreskjemaet består av fire bolker som gjentas hver runde, og to som er nye for hver gang. Dataene som 
ble samlet inn i de syv foregående rundene er mye brukt av blant annet EU og nasjonale regjeringer, 
politikere, journalister og forskere. Norge er ett av landene med flest brukere av resultatene fra 
undersøkelsen, hvor blant annet akademia er en stor bruker.  
 
I Norge er det Norges forskningsråd som står for finansieringen. Den norske deltakelsen i ESU ledes av 
professor Kristen Ringdal ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges Tekniske Naturvitenskaplige 
Universitet (NTNU) i Trondheim. Sammen med prosjektgruppen i SSB har professor Ringdal hatt ansvaret 
for å oversette spørsmålene på best mulig måte, slik at de fungerer godt også i Norge. I tillegg har SSB, i 
samarbeid med Ringdal gjennomført en pilot i forkant av undersøkelsen for å heve kvaliteten.  

1.2 Utvalg for hovedundersøkelsen 

Utvalget består av 3000 personer, trukket tilfeldig fra folkeregisteret med respondenter fordelt over hele 
landet. Utvalget er delt inn i perioder. 

1.3 Intervjutid: 60 minutter 

Tiden varierte som vanlig mellom ulike IO. Dere kan forvente at det tar kortere tid for, for eksempel de som 
ikke er ute i lønnet arbeid, mens eldre IO og IO med ektefelle/partner ofte vil bruke noe lenger tid på å 
fullføre intervjuet. Husk å beregne nok tid mellom intervjuene.  

1.4 Innsamlingsperiode: Fra uke 34 til ut uke 50.  

1.5 IO-materiell  

Ha alltid ekstra IO-brev i tilfelle IO ikke har mottatt, eller lest dette.  

1.7 Mål for svarprosent: to av tre 

En høy svarprosent i alle grupper i befolkningen er nødvendig for å sikre seg at de som er intervjuet i 
undersøkelsen representerer den norske befolkning. For å kunne nå ønsket mengde intervju raskt vil vi ha to 
intervju hver uke, omtrent fire intervju per intervjuer når vi er ferdig. 
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2. Prosedyrer 

2.1 Sms og telefon for å lage avtale om intervju 

Alle intervju må skje ved besøk eller møte med respondenten, uten unntak. I tilfeller hvor IO har 
mobilnummer, ber vi imidlertid om at du bruker sms for første kontakt dersom du mener det passer din form. 
 
 
Sms intro (Sms 1) (mobilnr fra Intouch eller fra mobil) 
Hei. Du er sammen med 3200 personer trukket ut til å være med i Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB). Jeg er ansatt som 
intervjuer i SSB og ønsker å gjøre en avtale om intervju når jeg ringer deg innen kort tid. Du kan 
gjerne ringe meg om du har spørsmål eller ønsker å gjøre en avtale. Mitt mobilnummer er MMM 
MM MMM. Mvh FORNAVN ETTERNAVN 
 

386 tegn 
 
 
Etter at du har sendt sms, eller vurdert at du ikke sender sms, kan du ringe IO for å gjøre avtale om intervju. 
IO som du ikke får tak i på telefon de første gangene du forsøker, ringes flere ganger på ulike tidspunkt i en 
ti dagers periode før du reiser ut til adressen. 

2.2 Spore når telefonnummer ikke foreligger eller ingen svarer 

I tilfeller hvor vi ikke har fått tak i telefonnummer til IO, må IO spores opp. Dette gjelder også i situasjoner 
hvor det er grunn til å mistenke at telefonnummer er feil, eller det trolig finnes andre nummer som IO kan 
nås på. Dette vil ikke gjelde mange IO, men vanlige prosedyrer gjennomgås før man eventuelt tar kontakt 
med kontoret for ytterligere hjelp. Internettelefonkatalogen er et godt redskap å benytte i denne 
sammenhengen. 

2.3 Besøke alle det ikke oppnås kontakt med på adressen 

Som vanlig tas det kontakt med IO på telefon og besøk avtales. Dersom det ikke er mulig å gjøre avtale på 
forhånd, må IO besøkes. I denne undersøkelsen skal IO besøkes fire ganger før vedkommende IO 
klassifiseres som "ikke truffet". Besøkene må foretas på forskjellige dager og klokkeslett - minst to av 
besøkene må være på hverdager (mandag - fredag) etter kl. 17.30. Dersom tre besøk er gjort hvorav to på 
kveldstid, må det fjerde besøket gjennomføres på en lørdag. Dersom IO må kontaktes en fjerde gang på en 
lørdag send en e-post til Arne Sigve Krusedokken (sak@ssb.no) dersom du har arbeidstid som skal 
godtgjøres med forhøyet sats. Skriv "Prod. nr. 7345 Lørdagsarbeid" i meldingshodet på e-posten og oppgi 
dato, arbeidstid og IO-nr. Lørdagsbesøk som du av praktiske grunner velger selv, godtgjøres med ordinær 
timesats. 
 
Forsøk i den grad det er mulig å kombinere flere besøk, slik at reisetid og reisekostnader blir lavest mulig. Ta 
kontakt med intervjukontakten din hvis du må reise til IO som bor svært langt unna deg selv, og vi finner 
løsninger for hvert enkelt tilfelle.  
 
 

2.4 Foreta besøksintervju 

 
Alle IO må som nevnt intervjues ved besøk. Avtale om intervju bør imidlertid gjøres på telefon. Husk å vise 
fram legitimasjonskortet ditt når du introduserer deg og møter IO ansikt til ansikt første gang. Hvis du mener 
det er behov for tolk for å gjennomføre intervjuet, vennligst ta kontakt med kontoret.  
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I siste del av intervjuet vil IO bli spurt en del tilleggsspørsmål. Dette er i hovedsak spørsmål som ligner 
veldig på spørsmål IO tidligere har svart på. Formålet med tilleggsspørsmålene er å teste ulike svarkategorier 
og spørsmålsformuleringer for å kunne avdekke eventuelle ulike resultater og metodiske implikasjoner. Dette 
bør IO bli fortalt i tilfeller hvor vedkommende reagerer på at spørsmålene virker repeterende. Det er ikke 
nødvendig å opplyse om dette uoppfordret. 
 
Utvalget er delt inn i flere delutvalg (styres av første og andre siffer i «Delutvalg»). Disse får ulike spørsmål 
etter hvilken gruppe de tilhører. Dette gjøres automatisk i det elektroniske skjemaet. 

2.5 Kontaktregistrering 

I ESS må alle kontaktforsøk registreres. Det er i hovedsak to årsaker til dette. Først og fremst gir god 
kontaktregistrering oss oversikt over datafangsten og bedre muligheter til å planlegge målretta framstøt mot 
de enkelte IO. Dernest er kontaktregistreringen en av flere kvalitetsindikatorer ESS bruker for å 
sammenlikne kvaliteten på vår datafangst sammenliknet med andre land som utfører undersøkelsen. Dersom 
vår kontaktregistrering er av dårlig kvalitet, kan tallene tolkes som at vi ikke har gjort tilstrekkelig innsats for 
å oppnå gode resultater. Dette vet vi ikke stemmer, derfor er det viktig for oss at kontaktregistreringen 
faktisk gjenspeiler det gode arbeidet som gjøres i felt for å oppnå kontakt – og intervjue- tilstrekkelig mange 
IO.  
 
Telefonoppringninger som resulterer i ingen svar, telefonsvarer, opptatt eller nummer ikke i bruk skal 
registres i ringebildet i SIV, mens kontaktforsøk der du kom i kontakt med noen registreres i et eget 
kontaktskjema som ligger inne i selve blaiseskjemaet. Ved besøk på adresse skal alle kontaktforsøk 
registreres i kontaktskjemaet i Blaise, uansett om man har kommet i kontakt med noen eller ikke. Se under 
for mer detaljert forklaring av de ulike måtene å registre kontakter på.  
 
Definisjonen på et kontaktforsøk i ESS er ethvert forsøk på å nå IO, enten det var vellykket eller ikke, dvs: 

• Hvis du oppsøker adressen er det et kontaktforsøk, uansett om du møter noen eller ikke.  
• Hvis du ringer IO er det et kontaktforsøk, uansett om du treffer noen i den andre enden av røret eller 

ikke.  
 
Registrere telefonoppringninger uten svar 
Alle telefonoppringninger skal registreres, også hvis dere ikke får noe svar i den andre enden. Hver gang du 
ringer IO uten å oppnå kontakt med noen skal du trykke på "kontaktforsøk" knappen i ringebildet.  

 
Da vil du få en ny boks som dukker opp på skjermen hvor du registrerer utfallet av kontaktforsøket (ingen 
svar, telefonsvarer, opptatt). På denne måten blir kontaktforsøket registrert og man kan se antall 
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oppringninger under ”kontakter telefon”, midt i ringebildet. NB, denne prosedyren gjelder kun ved 
telefonoppringning som resulterer i ikke kontakt! 
 
Kontaktskjema – registrere kontaktforsøk ved besøk og telefonoppringninger med svar 
Hvis du får kontakt med noen på telefon (uavhengig om det er IO eller ei), eller gjør et kontaktforsøk på IOs 
adresse skal du registrere dette kontaktforsøket i skjemaet i Blaise! Da går du inn på ”skjema” og velger 
”bare registrere kontaktforsøk”. 
 
Hvis du får en avtale med IO registrerer du først avtalen på vanlig måte i kalenderen under ”avtale” før du 
går inn på skjema. Etter du har registrert avtalen i skjemaet vil du på ny få spørsmål om du skal legge inn en 
avtale i kalenderen, men her kan du svare ”nei” hvis du allerede har lagret avtalen først. (Denne vil ikke 
slettes). 
  
Inn i skjemaet skal du registrere utfallet av kontaktforsøket. I dette kontaktskjemaet er det en mer detaljert 
kartlegging av kontaktregistreringen, noe som er spesielt for ESS. Registreringen av kontaktinformasjon i 
den utstrekning vi gjør i ESS er derfor uvant i forhold til "vanlig" praksis i SSB. Under ser du gangen i 
skjemaet, og eksempler på kontaktinformasjon som ska registreres. 
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Vi har valgt å ta ut noen eksempler for å vise hvordan dere skal kode i en del vanlige tilfeller/utfall av 
kontaktforsøk:   

Noen eksempler på vanlige registreringer:  

• Du ringer IO og får en intervjuavtale: 
  - Trykk på ”avtale” for å legge opprette avtale i kalenderen. 
  - Trykk på ”skjema” 
  - velg ”1. start” 
  - velg ”2. bare registrere kontakt” 
  - trykk ”enter” to ganger for å bekrefte dato og tid 
  - velg ”2. telefon” 
  - velg ”4. kontakt med IO” 
  - velg ”1. avtale” 
  - velg ”1. avslutte” 
  - velg ”nei” på forespørrselen om å legge inn avtale hvis du allerede har gjort dette først. 
 
 
• IO nekter på telefon: 
  - velg ”skjema” 
  - velg ”1. start” 
  - velg ”2. bare registrere kontakt” 
  - trykk ”enter” to ganger for å bekrefte dato og tid 
  - velg ”2. telefon” 
  - velg ”4. kontakt med IO” 
  - velg ”2 IO nekter”  
  - huk av alle svaralternativer som passer  
  - skriv evt. kommentar 
  - velg sannsynlighet for at IO blir med senere.  
  - velg om du vil returnere IO eller ikke.  
 
 
• Vært på adressen, men ikke fått kontakt: 
  - Åpne riktig IO på listen din. Velg ”skjema” 
  - velg ”1. start” 
  - velg ”2. bare registrere kontakt” 
  - trykk ”enter” to ganger for å bekrefte dato og tid / legg inn riktig dag og tid for besøket 
  - velg ”1. var på adressen” 
  - velg ”6. ingen kontakt i det hele tatt” 
  - legg evn. inn kommentar 
  - velg om du vil returnere IO eller ikke. Normalt skal du besøke IO fire ganger før du kan 
  returnere det.  
 
 
• Vært på adressen, og fått avtale om intervju en annen dag 
  - Åpne riktig IO på listen din, trykk på ”avtale” for å legge opprette avtale i kalenderen.  

- Velg ”skjema” 
  - velg ”1. start” 
  - velg ”2. bare registrere kontakt” 
  - trykk ”enter” to ganger for å bekrefte dato og tid / legg inn riktig dag og tid for besøket 
  - velg ”1. var på adressen” 
  - velg ”4. kontakt med IO” 
  - 1. avtale 
  - velg ”1. avslutte” 
  - velg ”nei” på forespørrselen om å legge inn avtale hvis du allerede har gjort dette. 
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• IO er på ferie 
  - velg ”skjema” 
  - velg ”1. start” 
  - velg ”2. registrere kontakt” 
  - trykk ”enter” to ganger for å bekrefte dato og tid / legg inn riktig dag og tid for besøket 
  - velg ”2. telefon” 
  - velg ”4. kontakt med IO” 
  - velg ”5. IO er midlertidig utilgjengelig” 
  - legg inn dato 
  - evn. kommentar 
  - velg ”2. nei, ikke returnere” 
 
 

Nærmere om ulike koder:  
 
Resultat av kontaktforsøk 
”04 kontakt med IO” skal brukes om du får tak i IO på telefon eller adresse. Denne brukes dersom du skal 
registrere: avtale,frafall, midlertidig utilgjengelig, syk, eller avgang. Viktig at man registrerer i skjema også 
når man har laget en avtale over telefon eller ved besøk! 
 
Utfallet av kontaktforsøket som ikke er intervju (OUTNIA). 
”05: IO er midlertidig utilgjengelig” skal brukes om IO ikke kan delta akkurat nå, ikke hjemme,dårlig tid etc. 
Hvis IO er midlertidig utilgjengelig grunnet sykdom skal du bruke kode 06. 
 
”06 kortvarig syk – IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å delta” Skal brukes hvis du tror IO har 
muligheten til å gjennomføre intervjuet på et senere tidspunkt frem mot feltperiodens slutt  
 
”07 IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å delta – antatt ut feltperioden” skal kun brukes hvis IO ikke er i 
stand til å delta i resten av feltperioden. Hvis IO kun er midlertidig syk, bruk kode 06 
 
”10 IO har flyttet til ukjent sted” skal brukes i de tilfeller hvor du har vært på adressen og det f.eks. er tydelig 
at det ikke er noen som bor der eller når det er umulig å finne adressen. Denne koden skal kun brukes etter at 
du har forsøkt å spore! Videre skal det brukes hvis du ikke har noen opplysninger om IO kan befinne seg i 
Norge eller i utlandet.  
 
”11 IO har flyttet men antatt fortsatt i landet.” samme som kode 10, men bruk denne koden hvis du har 
opplysninger som tilsier at IO fortsatt bor i Norge et sted. 
 
Sannsynlighet for at IO vil delta senere (COOP) 
Her skal du vurdere sannsynligheten for at IO vil delta ved en senere anledning (gitt at han/hun allerede har 
nektet). Kode ”1. IO vil definitivt ikke delta senere” skal kun brukes hvis IO er direkte ubehagelig eller 
eksplisitt sier at han/hun prinsipielt er imot spørreundersøkelser. Vi vil ha færrest mulig i denne kategorien 
fordi det gjør det vanskeligere å kjøre nekteroppfølging. Husk at IOs reaksjoner er situasjonsbetinget. En 
som slenger på røret i dag, blir kanskje med om en måneds tid! 
 
Nærmere om "ReturIO. Ønsker du å returnere dette IO nå?"  
Dette spørsmål dukker i mange tilfeller opp på slutten av kontaktregistreringen. Dersom du ønsker å 
returnere IO-et svares JA, ellers svares NEI og IO-et blir liggende på IO-lista for ytterligere forsøk på 
kontakt/intervju. Ved svar JA kommer et kontrollspørsmål hvor det informeres om at sluttresultatet for dette 
IO ble frafall/avgang. 
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2.6 Kvalitetskontroll 

For å forsikre at undersøkelsen blir gjennomført mest mulig likt i alle deltakerlandene, skal vi kontakte 
omtrent hvert tiende IO på nytt per telefon eller brev. Dette gjelder alle IO, enten de er registrert som 
intervju, frafall eller avgang. Vi vil be IO bekrefte at de har blitt kontaktet av oss, og blant de som har blitt 
intervjuet vil vi undersøke om det ble brukt svarkort og bærbar PC, hva slags type spørsmål som ble stilt, og 
lignende. 

3. Spørreskjemaet 

3.1 Spørsmålene i undersøkelsen 

Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Ved oppstart av intervjuet, kan dere 
gjerne bruke dette avsnittet, eller en personlig vri: 
 

«...Først vil jeg gjerne si noe om måten intervjuet foregår på. Spørsmålene jeg skal stille, kommer 
fram på pc-en. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene stilt på 
samme måte. Vi må gjøre det slik for å kunne sammenligne de svarene vi får. Denne undersøkelsen 
gjennomføres i ca 30 europeiske land og den inneholder spørsmål om flere ulike tema. Det er 
vanskelig å lage spørsmål som passer like godt for alle. Men jeg er takknemlig hvis du vil svare så 
godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes passer så godt.»  

 
I en undersøkelse som omfatter så mange temaer er folk ofte mer interessert i noen av spørsmålene enn i 
andre. Det kan være en utfordring som intervjuer, å bestemme seg for hastigheten når en stiller spørsmålene. 
Det er viktig å ikke stresse IO, samtidig som det også er viktig å ikke være for langsom. Det vil være slik at 
noen IO tenker svært mye over noen spørsmål, men vi er kun interessert i hva de mener om saken her og nå, 
vi vil ikke legge opp til en filosofisk diskusjon eller politisk debatt. Hvis noen IO ikke har noen mening eller 
ikke kan svare på spørsmålet slik det er stilt, er "vet ikke" eller "annet" høyest akseptable alternativer.  
 
Gjennom intervjuet har vi brukt flere generelle formuleringer som muligens kan få IO til å spørre om mer 
forklaring. Eksempel på dette er: "i området du bor" eller "folk flest". I disse og liknende tilfeller ønsker vi 
ikke å forklare nærmere. Formuleringen er med vilje gjort generell. Les bare opp spørsmålet eller påstanden 
og forklar at de skal svare ut ifra hva de selv forstår med formuleringen.   
 
Det er noen spørsmål som kan oppfattes som sensitive. Enkelte IO vil kanskje føle seg ukomfortable med å 
gi informasjon om for eksempel valgadferd eller inntekt. Hvis så, kode det som "nekt" på spørsmålet det 
gjelder. I spørsmål som ikke har et slikt alternativ, bruk F9 "nekt", ikke "vet ikke" eller andre alternativer. Vi 
trenger å vite når IO nekter å svare på enkelte spørsmål.  

3.2 Svaralternativ på kort 

Svaralternativene blir for de fleste spørsmålene presentert på separate svarkort. Det fører til at det benyttes 
mange kort i denne undersøkelsen. Vi anbefaler at dere gir IO kortbunken ved begynnelsen av intervjuet, og 
at IO administrerer kortene selv. Det er ikke nødvendig å lese høyt svaralternativene som finnes på svarkort.  
 
Det kan likevel være lurt at dere gir IO litt instruks om bruken av svarkortene før dere starter intervjuet. 
Informer om at de vil få beskjed om når de skal finne nytt svarkort, slik at de ikke sitter og blar for hvert nye 
spørsmål. Dere kan også informere om at de ikke skal gjennom absolutt alle kortene i siste del av bunken, da 
dette er svarkort til tilleggsspørsmål for alle delutvalgene (IO skal bare gjennom ett av de fire delutvalgene). 

3.3 Delene i skjemaet 

Spørreskjemaet er strukturert på følgende måte: 
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A. Mediebruk og sosial tillit  
B. Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse. 
C. Trivsel og sosial utestengelse, religion, opplevd diskriminering 
D. Klima 
E. Velferd 
F. Sosialdemografisk profil: husholdningssammensetning, utdannelse, inntekt,  
H. Verdier 
I. Tilleggsspørsmål 
J. Intervjuerspørsmål 
 

Alle bolker unntatt D og E er faste bolker som er med i alle runder av ESS. Bolk D omhandler klima og 
handler om innkjøp av energieffektive apparat, energikilder, avhengighet av energikilder, og om 
klimaendringer på jorden. Bolk E om velferd og handler om økonomiske forskjeller mellom folk, levekår for 
ulike grupper, innvandreres tilgang til velferdsordninger, tilgang til arbeidsledighetstrygd, grunninntekt og et 
felles velferdssystem i EU. 

Bolk D- Klima 

Spørsmålene i denne delen av undersøkelsen skal måle holdninger til klima og klimaendringer.  
 
Bolk E – Velferd   

Spørsmålene om velferd skal måle holdninger til ulike typer velferdsordninger.  
 
Bolk I - tilleggsspørsmål 
IO-ene er delt opp i flere delutvalg (styres av første og andre siffer i «Delutvalg»). Disse får ulike spørsmål 
etter hvilken gruppe de tilhører. Dette gjøres automatisk i det elektroniske skjemaet. Spørsmålene er 
tilnærmet helt lik tidligere spørsmål i undersøkelsen, men har litt andre svaralternativer. Denne bolken er 
med for at ESS skal kunne forbedre spørsmålene til fremtidige undersøkelser. 

3.4 Enkeltspørsmål i skjemaet 

En del av spørsmålene i skjemaet kan tolkes på ulike måter avhengig av IOs holdninger og verdier. Deres 
oppgave som intervjuere er å være nøytrale måleinstrument og dere skal la IO tolke spørsmålene slik de selv 
ønsker. Dere kan imidlertid være behjelpelige med å forklare ord som IO ikke forstår betydningen av.  
 
De fleste av spørsmålene i skjemaet er greie og trenger ikke ytterligere forklaring, vi tar allikevel med 
følgende: 
 
A1 Tid brukt på nyheter (Nytt kjernespørsmål i ESU runde 8) 
Spørsmålene dreier seg om tiden brukt til å se, lese eller høre på nyheter en vanlig dag. Vanlig dag er en type 
dag som godt representerer de dagene det ikke skjer noe spesielt. Dersom IO følger nyheter ganske fast 
mandag til fredag, da blir det tiden brukt en av disse dagene. 
 
Hvis IO spør etter mer forklaring om tid brukt til å se eller høre, si at dette refererer til tid brukt til aktiv 
seing eller lytting, ikke tiden som gikk mens man hadde tv eller radio på i "bakgrunnen". Tid brukt til å lese 
er aktiv lesing, det er nok mer selvforklarende.  
 
A2-A3 Tid brukt på internett (Nye kjernespørsmål i ESU runde 8) 
Spørsmålene handler om bruk av internett i arbeid eller på fritiden. All internettbruk skal med og de blir først 
bedt å vurdere hvor ofte de bruker internett. Det foreligger et svarkort de kan se på. Noen som bruker nettet 
de fleste dager eller hver dag blir bedt om å angi hvor mye tid i timer og minutter de bruker på en vanlig dag. 
Vanlig dag er slik som for A1, en dag som godt representerer dagene de bruker internett. 
B2-B3-B4-B5 Mulighet og evne til å ha politisk innflytelse (Nye kjernespørsmål i ESU runde 8) 
Spørsmålene handler om i hvilken grad de mener de har innflytelse på myndigheter, eller har evne til å delta 
politisk. 
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B7 / tillit til Europaparlamentet 
Selv om dette er et spørsmål som mange norske IO ikke har så lett for å gjøre opp en mening om skal de 
stilles i alle land. 
 
B22 / politiske kommentarer på nett (Nytt kjernespørsmål i ESU runde 8) 
Spørsmålet handler om de har skrevet kommentarer, innlegg, eller har videresendt eller delt noe om politikk 
på nett. Dette gjelder alle mulige nettsteder, egne og andres blogger. Facebook og Twitter er kun eksempler, 
kommentarer i nettaviser er også med.  
 
C2 / Sosial omgang med andre 
I dette spørsmålet betyr "omgås sosialt" å omgås av egen fri vilje fremfor å omgås på grunn av arbeidet eller 
av ren plikt 
 
C9-C10 Tilknytning til landet - Europa (Nytt kjernespørsmål i ESU runde 8) 
Når de spør om hvor følelsesmessig tilknyttet noen er, da handler det om å identifisere seg med landet eller 
føle seg hjemme her. Det samme med Europa. 
 
 
C12 
Det finnes en rekke protestantiske trossamfunn i Norge: Adventistsamfunnet, Baptistsamfunnet, De frie 
evangeliske forsamlinger, Det Norske Misjonsforbund, Kristne senter, Metodistkirken. 
Dersom du er i tvil, skriv inn i binders. 
 
C27-C30 
Her spørres det etter IOs biologiske foreldre 
 
D2 Reduksjon av energibruk  
Spørsmålet handler om reduksjon av alle former for energibruk, ikke bare elektrisitet. 
 
E3 Andel i arbeidsdyktig alder i Norge 
Arbeidsdyktig alder er de som juridisk kan arbeide. I Norge er det mulig å ta arbeid fra 15 år med noen 
begrensninger knyttet til sikkerhet på jobben. SSB bruker aldersspennet 16 til 74 år i 
arbeidskraftundersøkelsen. 
 
Om bruken av ordet "partner" 
Ordet "partner" referer generelt til kjæreste, samboer eller lignende, uavhengig av kjønn. Det er altså ikke 
ment i betydningen "homofil partner". 
 
F6 / Ektefelle/partner/samboer 
"Samboer" gjelder kun ikke-juridisk bundet samboerskap mellom to personer 
 
F16 
Dette er den faktiske samlede tiden målt i antall år IO har brukt til utdanning (skoler/universitet). Dersom 
utdanningen er gjennomført på deltid, skal dere regne om til antall år utdanningen hadde tatt hvis den hadde 
blitt tatt på heltid. Lærlingtid skal ikke regnes med. 
 
F17a 
01  I lønnet arbeid (eller midlertidig fraværende) (ansatt, selvstedig næringsdrivende, eller ansatt i en 

familiebedrift) 
Frivillig arbeid, eller arbeid som er utført der utgiftene bare er tilbakebetalt, eller arbeid betalt i 
velvillighet (f.eks å bare motta kost og losji) der det ikke er noen finansiell transaksjon, skal ikke tas med 
i denne kategorien.  

 
02  Under utdanning, (som ikke er betalt av arbeidsgiver, medregnet fravær fra utdanning grunnet ferie) 

Alle studenter, selv de med feriejobber sist uke, skal kodes i denne kategorien.   
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04  Arbeidsledig, ønsker jobb men er ikke aktivt jobbsøkende 

Personer som f.eks. er syke eller midlertidig ute av stand til å lete etter arbeid skal inkluderes her. IO skal 
vanligvis selv avgjøre om en sykdom i denne sammenhengen er midlertidig eller ikke. Hvis i tvil, regn 
sykdommen som midlertidig hvis den har vart mindre enn seks måneder. 

   
05  Varige syke eller funksjonshemmede gjelder personer som ikke har arbeid og ikke søker arbeid 

grunnet varig (eller ubestemt) sykdom eller funksjonshemming. Hvis man er i tvil om en sykdom eller 
funksjonshemming er varig eller ikke, så skal man behandle den som varig hvis den har vart 
sammenhengende i seks måneder eller mer. 

 
09 Andre er ikke på kortet.  Det omfatter enhver som ikke passer inn i de 8 ovennevnte kategoriene. Husk at 

alle typer betalt arbeid (det være seg tilfeldige jobber hvor man er sin egen arbeidsgiver) ikke skal 
inkluderes her. 

 
F18 / "Kan jeg bare sjekke.." 
Frasen "kan jeg bare sjekke.." er brukt fordi vi ber IO om informasjon som ofte kan ha kommet opp på et 
tidligere tidspunkt. For mange blir derfor disse spørsmålene en gjentagelse.  
 
F21 – F35b / Hovedyrket 
De neste spørsmålene handler om IOs hovedarbeidsforhold. Dette bør være deres nåværende arbeidsforhold, 
eller deres siste arbeidsforhold, hvis de er arbeidsledige. Hvis IO har mer enn et arbeidsforhold, skal de svare 
for det som varer flest timer per uke.  Hvis IO har to jobber med samme timetall, så skal man svare for det 
som er best betalt av de to. 
 
F24 / Antall ansatte 
Her er vi ute etter antall ansatte der hvor IO jobber og ikke for bedriften som helhet hvis denne har kontorer 
flere steder. 
 
F32-F33 / Yrke og næring 
Vi ønsker å samle inn opplysninger knyttet til arbeid fra alle IO, med unntak av de som aldri har hatt en jobb. 
Spør om deres nåværende eller siste arbeidsforhold. Søk grundig etter alle relevante detaljer; hvis det er noen 
som mangler, klarer vi ikke å kode yrke og næring nøyaktig. For eksempel finnes det mange typer ingeniører 
som hver har sin egen kode. Du må derfor forsikre deg om at du har fått med full tittel eller navn i 
hovedyrket samt hva slags ingeniørkunst som ble utført.   
 
F41 / Husholdningens inntekt 
Her skal vi ha tak i den totale nettoinntekten som husholdningen har fra alle sine inntekstkilder etter skatt. 
Inntekt omfatter ikke bare lønninger, men også tilskudd fra staten, pensjoner, utbytte fra aksjer og 
renteinntekter. Spørsmålet referer til nåværende situasjon, nærmeste beløp eller periode IO klarer å svare for. 
IO kan velge mellom ukentlig, månedlig eller kvartalsvis inntekt ettersom hva de synes er lettest.  
 
F45a, F45b / Partners økonomisk aktivitet 
Se Økonomisk aktivitet for IO ovenfor.  
 
F47 / Partners yrke  
Se yrke og næring for IO ovenfor 
 
 
Intervjuerspørsmål 
Etter intervjuet kommer noen spørsmål til deg som intervjuer. Svarene du gir på disse spørsmålene gir oss en 
ide om hvordan intervjuet foregikk, og hvordan IO synes det var.  
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Den europeiske samfunnsundersøkelsen «IO_NR» 
 
 
«NAVN» 
BOLIGNUMMER «BOLIGNR» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
 
 
Oslo, «DATO» 
Saksbehandler: Cato Hernes Jensen 
Epost: esu2016@ssb.no  
Telefon 62 88 56 08 (kl. 9.00 - 21.00) 
 
 
Vi vil intervjue deg i en stor europeisk samfunnsundersøkelse 
I løpet av kort tid vil en intervjuer fra SSB forsøke å kontakte deg og gjøre en avtale om intervju. 
Hvis du ønsker å bli intervjuet et annet sted enn hjemme, kan du avtale dette med intervjueren. 
Spørsmålene dreier seg blant annet om mediebruk, hva du mener om politikk, klimaspørsmål, 
hvordan du selv vurderer din velferd, dine verdier og noen spørsmål om din livssituasjon.  

Du er en av 3200 personer som er trukket tilfeldig ut fra folkeregisteret til Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen. Svarene du gir brukes til å lage statistikk som er viktig for å forstå 
samfunnet vårt og for å kunne planlegge for framtiden. SSBs statistikk er tilgjengelig for alle, og 
brukes blant annet av offentlig forvaltning, forskere, mediene og interesseorganisasjoner.  

Ditt svar er viktig. Vi er avhengige av at flest mulig av de som er trukket ut blir med i undersøkelsen 
for at vi skal få en riktig fordeling av alder, kjønn og bosted. Svarene dine skal benyttes til å lage 
statistikk, og vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om deg. Alle våre ansatte har taushetsplikt.  
 
For å øke kvaliteten på undersøkelsen, vil vi også bruke opplysninger om utdanning som Statistisk 
sentralbyrå årlig henter inn fra skoler, fylker og Lånekassen, samt opplysninger om inntekt, formue, 
trygder og stønader hentet fra Skatteetaten og NAV. Innen 31.12.2017 vil alle opplysningene bli 
anonymisert. Undersøkelsen er frivillig, og du kan når som helst trekke deg og kreve svarene 
slettet. Du kan lese mer om undersøkelsen og personvern på ssb.no/esu-svar 
 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller epost dersom du selv ønsker å avtale tidspunkt for 
intervju. 

På forhånd takk! 

 

Med vennlig hilsen 

    
Christine Meyer      Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerende direktør     seksjonssjef 
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Den europeiske samfunnsundersøkinga «IO_NR» 
 
 
«NAVN» 
BOLIGNUMMER «BOLIGNR» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
Oslo, «DATO» 
Saksbehandlar: Cato Hernes Jensen 
Epost: esu2016@ssb.no 
Telefon 62 88 56 08 (kl. 9.00 - 21.00) 
 
             
Vi vil intervjue deg i ei stor europeisk samfunnsundersøking 
I løpet av kort tid vil ein intervjuar frå SSB prøve å komme i kontakt med deg og gjere ei avtale om 
intervju. Dersom du ønskjer å bli intervjua ein annan stad enn i heimen din, kan du avtale det med 
intervjuaren.. Spørsmåla handlar blant anna om mediebruk, kva du meiner om politikk, 
klimaspørsmål, korleis vurderer du di eiga helse, dine verdiar og nokre spørsmål om di 
livssituasjon. 

Du er ein av 3200 personar som er trekt tilfeldig ut frå folkeregisteret til Den europeiske 
samfunnsundersøkinga. Svara du gir vil bli brukt til å lage statistikk som er viktig for å forstå 
samfunnet vårt og for å kunne planleggje for framtida. SSB sin statistikk er tilgjengeleg for alle, og 
blir brukt blant anna av departement, forskarar, medium og interesseorganisasjonar.  

Svaret ditt er viktig. Vi er avhengige av at så mange som mogleg av dei som er trekte ut blir med i 
undersøkinga for at vi skal få ei riktig fordeling av alder, kjønn og bustad. Svara du gir skal nyttast 
til å lage statistikk, og vi vil aldri offentleggjere opplysningar om deg. Alle våre tilsette har teieplikt.  
 
For å auke kvaliteten på undersøkinga, vil vi også nytte opplysningar om utdanning som Statistisk 
årleg hentar inn frå skolar, fylke og Lånekassa, og opplysningar om inntekt, formue, trygder og 
stønader henta frå Skatteetaten og NAV. Innan 31.12.2017 vil alle opplysningane bli anonymiserte. 
Undersøkinga er frivillig, og du kan når som helst trekkje deg og krevje at svara blir sletta. Du kan 
lese meir om undersøkinga og personvern på ssb.no/esu-svar 
 
Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post dersom du sjølv ønskjer å avtale tidspunkt for 
intervju. 

På førehand takk! 

Med venleg helsing 

    
Christine Meyer      Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerande direktør     seksjonssjef 
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Cato Hernes Jensen 1 

Erfaring fra pilot med intervjuere 



Piloten er en test av undersøkelsen 

2 

• Vi testet skjema og svarkort i en pilot over 
to uker. 

• Det gir oss informasjon om 
kontaktstrategier 

• Pilotintervjuere er faddere til 
hovedundersøkelsen 

 



Tilbakemeldingene er brukt for å justere 
før hovedundersøkelsen 

3 

• All oversettelse er utført av to personer, 
deretter er den godkjent sentralt. Og testet 
i pilot. Og kanskje justert. Dermed er all 
tekst sikret før hovedundersøkelsen. 

 

• Stol på at teksten er god, den kan brukes i 
en undersøkelse. 



Vi kom frem til at vi ville ha besøkskort 

4 

• Legg igjen besøkskort når du ikke treffer io. 

 



Vi fikk testet sms 

5 

• Og vi justerte tekst slik at det ikke står 
besøk men intervju i sms-en. 

 



Kontaktstrategien var brev, sms, telefon, 
besøk  

6 

• Vi sendte ut brev 

• Intervjuere tok kontakt med sms 

• Intervjuere ringte 

• Intervjuere besøkte 



Ikke alle leser brevet 

7 

• Fint å kunne gjenfortelle innholdet 



Presenter innholdet 

8 

• Gi dem det de ønsker, man tilpasser seg 
personen 

•  
Vi kan møtes hjemme hos deg eller et 
nøytralt sted, viktig at det er fleksibelt 
 

•  
 



At dette gjennomføres av SSB er viktig 

9 

• Det er også positivt at det er en europeisk 
undersøkelse. 

 



Det er viktig å snakke frem 
undersøkelsen 

10 

• «De som har gjort den før synes den er 
artig å være med på, så du kan se frem til å 
delta, man får vite noe om seg selv. Du 
kommer til å tenke mer etter 
spørsmålene.» 

 



1 

European Social Survey (ESS) 
 

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 

Kristen Ringdal 
Nasjonal koordinator for Norge 



2 

Målsetning for ESS  
• ESS har siden 2002 målt holdninger, 

oppfatninger og atferdsmønster i Europa. 
Hovedmålene for ESS er: 
– Å kartlegge stabilitet og endring i sosial struktur og 

holdninger i Europa 
– Å oppnå og spre høyere standarder for tverr-

nasjonal forskning 
– Utvikle sosiale indikatorer som kan supplere 

økonomiske mål på landnivå 
– Spre data om sosial endring blant akademikere, 

politikere og i pressen. 
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36 land har deltatt i ESS siden 2002 

• ESS1 2002: 22  
• ESS2 2004: 26   
• ESS3 2006: 25 
• ESS4 2008: 31 
• ESS5 2010: 28 
• ESS6 2012: 29 
• ESS7 2014: 22 



4 

Over 94 000 registrerte brukere 



5 

Brukergrupper 



ESS-ERIC 

• ESS fikk status som ERIC (European Research 
Infrastructure Consortium) i november 2013 

• ERIC er en juridisk enhet basert på EU-lovgivning 
som opprettes for samarbeid og drift av prosjekter 
som satser på å fremme europeisk infrastruktur i 
forskning. 

• Norge, var først assosiert medlem, fullverdig medlem 
fra høsten 2015. 

• ESS ERIC ledes av en generalforsamling 
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ESS i Norge 

• Nasjonal koordinator: professor Kristen Ringdal 
• Vitenskapelig rådgiver: Dekan Ann-Helén Bay 

(Hølgskolen i Oslo og Akershus)) 
• Statistisk sentralbyrå: Øyvin Kleven, Bengt Oskar 

Lagerstrøm, Cato Hernes Jensen,, Trond Båshus 
• Kontakt i Norges forskningsråd: Ingunn Stangeby 
• NSD har dataarkivet for hele Europa og har flere 

personer som arbeider med ESS 
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Datakvalitet: arbeid mot beste 
paraksis for .. 

 Trekking av utvalg 
 Opplæring av intervjuere   
 Skjemautvikling  
 Oversettelse 
 Kontaktprosedyrer 
 Oppfølging av IO 
 Datalevering og arkivering 
 Målsetting om høy deltakelse for å minske skjevheter 

i utvalget 
 Bruk av kontaktskjema 
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Oversettelse fra engelsk kilde 
• To rå-oversettelser,  
• Oversettelsene gås gjennom av nasjonal 

koordinator samt prosjektleder ved SSB  norsk 
oversettelse 

• Nye spørsmål sjekkes av CAPSTAN i Belgia 
• Teknisk koding av utvalgte nye spørsmål for å 

avdekke feil 
• Pilotversjon Siste gjennomgang etter pilot + 

oppdateringer 
• Dobbeltsjekk av Blaise, SSB og NTNU 
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Data dokumentasjon og distribusjon 

• All informasjon om ESS finnes på: 
http://www.europeansocialsurvey.org 

• Alle datasett fra alle år og land er fritt 
tilgjengelige for alle bruk on-line eller for 
nedlastning 

• Omfattende dokumentasjon 
• Enkelt system for nedlastning av data 
• Et system for å se på data 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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Kjernemodulen 183 spørsmål 

• Politisk og sosial tillit 
• Politiske engasjement 
• Nasjonal, etnisk og religiøs tilknytning identitet 
• Velferd og helse 
• Sosio-politiske verdier 
• Bakgrunnsvariabler (husholdets sammesetning, 

utdanning, jobb, yrke, inntekt etc.) 
• Tilleggsskjema: 

– Schwarz verdi-indikatorer (21) 
– Test-spørsmål 



Roterende moduler  (2 x 30 spørsmål) 
• Holdninger til politi og domstoler (R5) 
• Gjentakelse: Familie, arbeid og tilfredshet (etter den 

økonomiske krisen) (R5) 
• Well-being: personlig og sosial trivsel (R3, R6) 
• Holdninger til demokrati (R6) 
• Sosial ulikhet i helse (R7) 
• Holdninger til immigrasjon (R2, R7) 
• Holdninger til klimaendring, energisikkerhet og 

energipreferanser (R8) 
• Holdninger til velferd (R4, R8) 
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Roterende modul 2016 om 
klimaendring og energibruk  

• Modulen gir en systematisk og detaljert 
sammenligning av holdninger til klimaendring, 
energisikkerhet og energipreferanser 

• Et mål er å finne ut hvordan sosio-politiske, 
økonomiske og miljøfaktorer former folks holdninger 
til energi og klimaendring i Europa 

• Et annet å finne ut hvilke faktorer på individnivå 
påvirker disse holdningene 
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Helsemodulen 2014 
• Foreslått av en internasjonal forskningsgruppe ledet 

av professor Terje Eikemo ved NTNU. 
• Noen tema: 

– Sunne matvaner; frukt grønnsaker 
– Røyking 
– Alkoholforbruk 
– Høyd, vekt 
– Omsorgsytelse 
– Behandlinger 
– Depresjon 
– Helseproblemer 







Gram alkohol siste gang 
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European Journal of Public Health 

• Spesialnummer fra helsemodulen: 
• Cancer and quality of life 
• Childhood stress and adult mental health 
• Self-rated health and well-being 
• Mental health inequalities 
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Cancer and quality of life 

• Livskvalitet: gjennomsnitt av lykke +  tilfredshet med 
livet 

• Tre grupper: 
– Har kreft 
– Har hatt det tidligere 
– Har aldri hatt kreft 
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2002 - 2016 

Øyvin Kleven, seksjon for befolkningstatistikk 1 

Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen  



2 

 



3 

• Nordm enn på t i l l i t st oppen i Europa 

http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/nordmenn-pa-tillitstoppen-i-europa


4 

 



5 

 



6 

 



7 

 



8 

 



http:/ /www.europeansocialsurvey.org/  
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Feltstrategi 



Program for dagen 

2 

9:00 Velkommen med Bengt Oscar Lagerstrøm (10 min)  
9:10 Program for dagen med Cato Hernes Jensen (5 min)  
9:15 Om ESU med Kristen Ringdal (30 min)  
9:45 Om ESU-dataene med Øyvin Kleven (30 min)  
10:15 Pause (10 min)  
10:25 Kontaktskjema med Cato og Trond Båshus (30 min)  
10:55 Spørreskjema med Cato (45 min)  
11:40 Pause (10 min) 
11:50 Erfaringer fra piloten med Cato og intervjuere fra 
piloten (30 min) 
12:20 Felt st rat egi (30 m in) 
12:50 Avslu tn ing m ed Cato  (kort) 
13:00 Lunsj 



Gjennomføringsplan 

3 

   Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 

Periode 1 Aktivarbeid Etterarbeid 

Periode 2 Aktivarbeid Etterarbeid 

Periode 3 Aktivarbeid Etterarbeid 

Periode 4 Aktivarbeid Etterarbeid 

Periode 5 Aktivarbeid Etterarbeid 

Periode 6 Aktivarbeid Etterarbeid   

Avslutnin
g Etterarbeid alle perioder 



Gjennomføring i felt 

4 

• Oppstart: 22.08.2016 
• Arbeid tom. uke 50 
• 3000 IO, fordelt på 6 perioder 
• Jobbe i perioder: 

• Nye IO annenhver uke 
• 2 ukers aktivarbeid 
• 2 ukers etterarbeid med IO i hver periode. 
• Etter 4 ukers arbeid leveres alle IO for perioden tilbake 

med frafall 35. 

 Tettstedsaksjoner underve is 
 
 
 



Hva er annerledes i ESS? 

5 

• Kun besøksintervju 

• Å avtale besøk/møte med IO: 
• Sms kan brukes ved første kontaktforsøk eller 

hvis IO ikke tar telefonen (se instruks for sms 
tekst) 

• Ring IO flere ganger på ulike tidspunkt i en 10 
dagers periode 



Målet er å få en høy kontaktrate 

6 

• Fortsett å ta kontakt når: 
• Respondenten er syk en kort periode 
• Respondenten er midlertidig fraværende 
• Du har fått en myk avvisning, det passet ikke, 

IO var bekymret, eller en avtale som ikke ble 
holdt, vurder ny kontakt eller frafall 12 

• Respondenten har flyttet innenfor ditt område 



Krav om å besøke IO som ikke tar 
telefonen 

7 

• Alle IO du ikke har oppnådd telefonkontakt 
med i løpet av 10 dager: 
• Skal besøkes på adressen 
• 4 besøksforsøk før du legger IO til frafall 35 
• Minst 2 av besøkene må være på hverdager 

etter 17.30 
• Det siste besøksforsøket må være på en lørdag 

 



Tips! 

8 

• Kombiner flere besøk hvis mulig 
• Eller kombiner besøksintervju med sporings 

besøk 
• Husk å ta med legitimasjonskort, datamaskin, 

svarkort, kopi av brev, besøkskort og annet du 
trenger både når du skal til avtalt intervju og 
ved besøksforsøk 

• Når det er vanskelig å finne frem, spør naboer, 
prøv Google, ring oss….eller annet 
 
 
 



Målsetninger 
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• 60 % svar totalt 

• Ca 50 % svar i hver periode før oppfølging 

• Eks: Hvis du har 12 IO i en periode, er målet 
å få minst 6 intervju og gjøre besøk på ikke 
truffet og få alle IO i perioden ferdig i løpet 
av 4 ukers perioden 



Til slutt 
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• Kom i gang raskt 
• Du skal jobbe med telefonundersøkelser i 

tillegg til ESS undersøkelsen i hele høst og 
noen skal i tillegg jobbe med 
turistundersøkelsen 

• Reiseregning føres i SIL, 6 timer betaling for 
torsdag og 5 timer fredag + reisetid til og fra 
hotellet 

• Perm til ESS kortene  



1 

Kontaktskjema og registrering 



Vi noterer kontaktforsøk fordi … 

2 

• Vi vil ha oversikt over feltarbeidet. Hvem har ikke blitt 
kontaktet? Hvem har laget en avtale? Hvem er en god kandidat 
for nekterkonvertering? 

• Planlegging av feltarbeid 

• Vi vil kalkulerer responsraten 

• Vi vil vurderer ikke-kontakt og nektere. Hvorfor deltar ikke folk? 
Hvem er de vi ikke kan nå og overtale? 

• Det er nyttig å notere telefonnummer og notat om tid. Sjekk 
om du har undersøkt alle kontaktreglene. 

• Vi skal også sammenligne mellom land og over tid i t idligere 
ESU-undersøkelser. 



Forberedelser til kontakt 

3 

• Vi sender brev først 

• Du bruker sms for å informere om at du er 
fra SSB og kommer til å ringe 

• Bruk telefonen for å få kontakt (etter at 
brev er sendt) 

• Ta med datamaskin, svarkort, kopi av brev 
og annet du trenger. 



SMS 

4 

Hei. Du er sammen med 3200 personer trukket ut til å være med i 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen som gjennomføres av 
Statistisk sentralbyrå (SSB). Jeg er ansatt som intervjuer i SSB og 
ønsker å gjøre en avtale om intervju når jeg ringer deg innen kort tid. 
Du kan gjerne ringe meg om du har spørsmål eller ønsker å gjøre en 
avtale. Mitt mobilnummer er MMM MM MMM. Mvh FORNAVN 
ETTERNAVN 

Sms intro (Sms 1) (mobilnr fra Intouch eller fra mobil) 
ca 390 tegn 
 



To uker til intervju  med io 

5 

• Første uke tar du kontakt med de io du har. Vi ser 
for oss to intervju første uke, to intervju andre uke, 
omtrentlig. 

• I denne toukersperioden skal du gjennomføre 
intervju med de som er tilgjengelig. 

• Etter ti dager begynner man med besøk hos de 
man ikke fikk dialog med. 

• De to neste ukene er for etterarbeid.  
• Deretter leveres alle io for perioden tilbake til 

administrasjonen. 
 



Kontaktregler for besøk  
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• Spre besøkene over minst to uker 

• Gjør minst fire besøk 

• Gjør minst ett besøk i helgen 

• Gjør minst to besøk på kvelden etter 17.30 

 
Når det er vanskelig å finne frem, spør naboer, prøv Google, ring 
oss og annet. 

 



Hva skal registreres? 

7 

• Alle kontaktforsøk skal registreres 

• Telefonoppringninger uten svar, SMS og e-
post skal registreres i SIV-CAPI 



8 
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• Ved besøk på adresse skal alle 
kontaktforsøkt registreres i 
kontaktregistreringsskjema 

• Telefonoppringninger som fører til kontakt 
med noen skal registreres i 
kontaktregistreringsskjema 

 



10 



Eksempler 
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• Vi bruker skjema for å vise hvordan dette 
gjøres. 

• Vi går igjennom eksempler fra instruks. 



1 

Program for dagen 



Dag 2, Fredag 

2 

9:00 Velkommen med Bengt Oskar Lagerstrøm (10 min)  
9:10 Program for dagen med Cato Hernes Jensen (5 min)  
9:15 Om ESU med Kristen Ringdal (30 min)  
9:45 Om ESU-dataene med Øyvin Kleven (30 min)  
10:15 Pause (10 min)  
10:25 Kontaktskjema med Cato og Trond (30 min)  
10:55 Spørreskjema med Cato (45 min)  
11:40 Pause (10 min) 
11:50 Erfaringer fra piloten med Cato og intervjuere fra piloten (30 
min) 
12:20 Feltstrategi (30 min) 
12:50 Avslutning med Cato (kort) 
13:00 Lunsj 
 
 



Cato Hernes Jensen 1 

Spørreskjema og svarkort i den 
europeiske spørreundersøkelsen 
(ESU) 



Hvorfor gjør vi dette? 

2 



3 

 



4 

 



5 

 



Ved intervju  
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• Presenter deg selv 

• Gjør intervjuet et sted dere ikke blir forstyrret. Unngå å ha 
andre enn io tilstede. 

• Ikke la respondenten se dataskjermen. 

• Gi respondenten svarkortene og forklar hvordan de brukes. 

• Begynn intervjuet med å opplyse om taushetsplikt og en meget 
kort oppsummering av undersøkelsen. 

• Få bekreftet samtykke om deltagelse. 

• Les spørsmålene nøyaktig som de står i skjema. Ikke legg til 
«første spørsmål er om» når det ikke står i skjema. 



Mer du må få med 

7 

• Undersøkelsen varer omtrent en time 

• Til noen spørsmål leser du opp mulige svar, 
til andre spørsmål får respondenten velge 
svar fra et svarkort. 

• Del ut svarkortene før du begynner. 

• Svar på spørsmål dersom respondenten 
har det før du begynner intervjuet. 



Innhold i ESU 2016 
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• A Mediebruk og tillit 

• B Politikk og politikere 

• C Livskvalitet 

• D Klima 

• E Velferdsordninger 

• F Husholdningsinformasjon 

• H Menneskelige verdier ved en sammenligning med en tenkt person 

• I Variasjon av noen spørsmål i undersøkelsen for test 

• J Spørsmål til intervjuer om intervjuet 

 

 

 



Gjennomgang av noen utvalgte 
temaspørsmål 

9 

• Endringer i klima 

• EU-medlemskap 

• Grunninntekt 



Klima 
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• D19 KORT 37   Du har kanskje hørt at verdens 
klima er i endring på grunn av økningen i 
temperaturen i løpet av de siste 100 årene. Hva er 
din personlige mening om dette? Tror du at verdens 
klima er i endring? Velg svaret ditt fra dette kortet. 

 Definitivt i endring 1 

GÅ TIL D21 
Trolig i endring 2 

Sannsynligvis ikke i 
endring 

3 

Definitivt ikke i endring 4 SPØR D20 

      

(Nekter) 7 
GÅ TIL D21 

(Vet ikke) 8 
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Definitivt i endring 

Trolig i endring 

Sannsynligvis ikke i endring 

Definitivt ikke i endring 

 
  

 

  
KORT 37 Spørsm ål D19 
Svarkort, som  e r de t re spondenten  se r 
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• SPØR HVIS DEFINITIVT IKKE I ENDRING PÅ D19 (kode 4) 

• D20 KORT 38   Hvor mye har du tenkt på 
klimaendringer før enn i dag? 

 Ikke i det hele tatt 1 

GÅ TIL D30 

Svært lite 2 
Noe 3 
Mye 4 

En stor del 5 
  

(Nekter) 7 
(Vet ikke) 8 



13 

Ikke i det hele tatt 

Svært lite 

Noe 

Mye 

En stor del 

  
KORT 38 Spørsm ål 

D20, D21 

Svarkort, som  e r de t re spondenten  se r 
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• D22 KORT 39 Tror du at klimaendringene 
skyldes naturlige prosesser, menneskelig 
aktivitet, eller begge deler?  

 
Utelukkende naturlige prosesser 01 

SPØR D23 

Hovedsakelig naturlige prosesser 02 
Omtrent like mye naturlige prosesser og menneskelig 

aktivitet 
03 

Hovedsakelig menneskelig aktivitet 04 
Utelukkende menneskelig aktivitet 05 

    
(Jeg tror ikke det skjer klimaendringer) 55 GÅ TIL D30 

(Nekter) 77 
SPØR D23 (Vet ikke) 88 
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Ut elukkende nat ur l ige prosesser   

Hovedsakelig nat ur l ige prosesser  

Om t rent  l ike m ye nat ur l ige prosesser  
og m enneskelig ak t ivit et  

Hovedsakelig m enneskelig ak t ivit et  

Ut elukkende m enneskelig ak t ivit et  

 

  
KORT 39 Spørsmål D22 
Svarkort, som er det respondenten ser 



EU etter Brexit 
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Nå et  spørsm ål om  et  annet  t em a 

 

E42 Tenk deg at  det  skulle avholdes en folkeavst em ning i 
Norge i m orgen om  m edlem skap i EU, Den europeiske 
unionen. Vil le du ha st em t  for  at  Norge skulle bl i  m edlem  i EU 
eller  for t sat t  st å ut enfor  EU? 

 
Bli medlem av EU, Den europeiske unionen 1 

Fortsatt stå utenfor EU, Den europeiske unionen  2 
(Ville stemt blankt) 3 

(Ville ha merket stemmeseddelen) 4 
(Ville ikke ha stemt) 5 

(Har ikke stemmerett) 6 
    

(Nekter) 7 
(Vet ikke) 8 



Grunninntekt 

17 

• E36 KORT 54 I enkelte land har det blitt foreslått å innføre en ordning med en grunninntekt 
for alle. Snart kommer jeg til å be deg om å si om du er imot eller for en slik ordning. Men 
først skal jeg gi deg litt mer informasjon. Den markerte boksen øverst på dette kortet viser 
hovedtrekkene i ordningen.  En slik grunninntekt for alle omfatter følgende punkter: … LES OPP… 

• Myndighetene utbetaler en månedlig sum til alle, som skal 
dekke grunnleggende levekostnader. 

• Dette erstatter mange andre sosiale ytelser 

• Formålet er å garantere alle en viss minimumslevestandard. 

• Alle mottar den samme summen, uansett om de er i arbeid 
eller ikke.  

• En kan samtidig motta penger for arbeid eller andre kilder 

• Ordningen blir finansiert gjennom skatter. 
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• INTERVJUER: GI IO TID TIL Å LESE KORTET. 

• Alt i alt, ville du vært imot eller for å innføre en slik ordning i Norge?   

• Velg svaret fra alternativene nederst på kortet. 

 Sterkt imot 1 
Imot  2 
For 3 

Sterkt for 4 
  

(Nekter) 7 
(Vet ikke) 8 
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Grunninnt ek t  
Myndighetene utbetaler en månedlig sum til alle, som skal dekke 
grunnleggende levekostnader.  
  
Dette erstatter mange andre sosiale ytelser. 
  
Formålet er å garantere alle en viss minimumslevestandard. 
  
Alle mottar den samme summen, uansett om de er i arbeid eller ikke. 
  
En kan samtidig motta penger for arbeid eller fra andre kilder. 
  
Ordningen blir finansiert gjennom skatter. 

  
KORT 54 Spørsmål E36 

St erk t  im ot  
Im ot  
For  
St erk t  for  

Svarkort, som er det respondenten ser 



Enkeltspørsmål 
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• A1 På en vanlig dag, omtrent hvor 
mye tid bruker du på å se, lese eller 
høre på nyheter om politikk og 
aktuelle samfunnsspørsmål? Oppgi 
svaret i timer og minutter. 

•   

  

Fra instruks: Vanlig dag er en type dag som godt representerer de dagene 
det ikke skjer noe spesielt. Dersom IO følger nyheter ganske fast mandag 
til fredag, da blir det tiden brukt en av disse dagene. 
Dersom respondenten sier 0 timer og minutter er det viktig at du skriver 
00 00 for å unngå at svaret behandles som manglende svar. 



Vi spør om tillit til Europaparlamentet 

21 

• Selv om mange ikke har et forhold til 
Europaparlamentet spør vi også i Norge 

KORT 9 Se  på  de tte  korte t og forte ll m eg 
på  en  ska la  fra  0 til 10 hvor stor tillit du  
pe rson lig har til hver av de  
institusjonene  jeg le se r opp . 0 stå r for a t 
du  ikke  har noen  tillit til institusjonen  i 
de t he le  ta tt, m ens 10 stå r for a t du  har 
fu ll tillit til institusjonen . Vi begynner 
m ed… LES OPP… 
 
B6 Stortinge t? 
… 
B11 … Europaparlam ente t? 
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KORT 9 Spørsm ål B6, 

B7, B8, B9, 
B10, B11, B12 

Svarkort, som  e r de t re spondenten  se r 

Ingen tillit i 
det hele tatt 

  Full tillit 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           



Nytt er at vi spør om følelsesmessig 
tilknytning til landet 

23 

• Folk  kan føle ulik  grad av t i lknyt ning t i l  
landet  de bor  i, og t i l  Europa. 
 

• C9 KORT 23 Hvor følelsesmessig knyttet er 
du til Norge? Velg et tall fra 0 til 10, der 0 
betyr ikke følelsesmessig tilknyttet i det 
hele tatt og 10 betyr svært følelsesmessig 
tilknyttet. 
 



24 

 

Ikke 
følelsesmessig 
tilknyttet i det 
hele tatt 
  
  

  Svæ rt  
fø le lse sm essig 

tilknytte t (Nekte r) 
  

(Ve t ikke ) 
  

00  01  02  03  04  05  06  07  0
8  09  10  77  88  
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Ikke 
følelsesmessig 
tilknyttet i det 
hele tatt 

  Svært 
følelsesmessig 

tilknyttet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
KORT 23 Spørsm ål 

C9,10 

Svarkort, som  e r de t re spondenten  se r 
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• C10 FORTSATT KORT 23   Og hvor 
følelsesmessig knyttet føler du deg til 
Europa?  
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Ikke 
følelsesmessig 
tilknyttet i det 
hele tatt 

  Svært 
følelsesmessig 

tilknyttet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
KORT 23 Spørsm ål 

C9,10 

Svarkort, som  e r de t re spondenten  se r 



Om holdninger til innvandring 
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• Ta deg tid til å lese introduksjonen før de 
relevante spørsmålene C33, C36, C9 

 

• Viktig at du sjekker at respondenten ser på 
korrekt svarkort. 
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• SPØR HVIS KODE 1 PÅ C32   

•   

• Folk  f ra andre land kom m er  av forsk jel l ige grunner  t i l  Norge for  å 
boset t e seg her . Noen kom m er  på grunn av slek t  el ler  fam il iebånd. 
Andre kom m er  for  å arbeide, el ler  for  å gjenforenes m ed sin fam il ie. 
Andre kom m er  fordi de f lyk t er  f ra for følgelse. Her  er  noen spørsm ål om  
det t e em net . 

•   

 

• KORT 26 Hvor viktig synes du hver av disse tingene bør være for å avgjøre om 
noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få bosette seg her? 

• Hvor viktig er det at de… LES OPP… 

 C33 …har god utdanning? 
  

C34 
…har en kristen bakgrunn? 

C35 …har kunnskaper og ferdigheter som Norge trenger? 
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KORT 26 Spørsm ål 

C33, C34, C35 

Svarkort, som  e r de t re spondenten  se r 

Ikke viktig i 
det hele tatt 

  Ekstremt 
viktig 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
          
 
 

 



Spørsmål om klima D4 til D10 kan være 
vanskelige 

31 

• Det er mange ord som kanskje ikke blir 
forstått. Dersom du blir spurt, ikke kom 
med definisjoner eller forsøk å forklar, med 
mindre det står eksplisitt en forklaring- 
Dersom de sier at de aldri har hørt om 
energikilder, kod dette som  (Jeg har 

aldri hørt  
om denne 

energi-
kilden) 

55 
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• Hvor mye av elektrisiteten som brukes i 
Norge bør komme fra hver av disse 
energikildene? Velg et av svaralternativene 
nederst på dette kortet. 

 
D4 For det 

første, hvor 
mye av 
elektrisi-teten 
som brukes i 
Norge bør 
komme fra 
kull? 
  

 
 [1] Alle typer kull og koks 
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KORT 35 

Spørsm ål D4, D5, D6, D7, 
D8, D9, D10,  

Svarkort, som  e r de t re spondenten  se r 

  ENERGIKILDER 

Kull 

Naturgass 

Vannkraft produsert av strømmende vann fra elver, 
demninger og hav 

Kjernekraft 

Solenergi 

Vindkraft 

Energi fra biomasse utvunnet fra for eksempel tre, 
planter og dyremøkk 

En svært stor mengde 
En stor mengde 
En middels stor mengde 
En liten mengde 
Ingenting 



Husholdningens inntekt 
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• F41 KORT 67 Slå sammen inntekten 
[du/dere] får fra alle kilder. Hvilken bokstav 
på kortet beskriver husholdningens totale 
inntekt etter at skatten er trukket fra. Hvis 
du ikke vet, velg den bokstaven du tror 
passer best. Bruk den delen av kortet som 
du kjenner best, enten ukentlig, månedlig 
eller årlig inntekt. 
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• Her skal vi ha tak i den t ot ale 
net t oinnt ek t en  som  husholdn ingen  har 
fra  alle sine  inn tekstkilde r et t er  skat t . 
Inn tekt om fa tte r ikke  bare  lønn inger, m en  
også  tilskudd  fra  sta ten , pensjoner, u tbytte  
fra  aksje r og ren te inn tekte r. 
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KORT 67 

Spørsm ål F1 Svarkort, som  e r de t re spondenten  se r 



Hør med de som var på pilot om hvordan 
dette gjøres 

37 

• Lykke til 

 

 

• Mvh 

• Cato 
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