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Formål 
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Formålet med 
undersøkelsen er å kartlegge hvordan vi lever og hva vi er opptatt av i Norge. 

Spørsmålene dreier seg blant annet om: 

• Tillit til andre 
• Klimaendring og energi 
• Hvordan du opplever din egen hverdag 

 
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 3200 personer fra folkeregisteret. De som er trukket ut får et brev 
fra SSB. Det er frivillig å delta, og man kan når som helst trekke seg og be om at opplysningene blir slettet. Vi 
kan derimot ikke erstatte de som er trukket ut med andre personer. For at undersøkelsen skal bli best mulig, er 
deltakelse fra så mange som mulig svært viktig for oss. 

Hvordan skal jeg svare? 
I løpet av kort tid vil vi i Statistisk sentralbyrå forsøke å kontakte deg og gjøre en avtale om intervju. Sammen 
blir dere enige om tid og sted for intervjuet. Selve intervjuet foregår ved at intervjueren leser opp spørsmålene 
fra en bærbar pc og taster inn svarene dine. Intervjuet varer om lag en time. Alle som arbeider i SSB har 
taushetsplikt og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva du har svart på spørsmålene. 

Hvorfor skal jeg svare? 
For å få et riktig bilde av det samfunnet i Norge og hva folk som bor her er opptatt av, er det svært viktig at så 
mange som mulig deltar. Undersøkelsen gjennomføres i omtrent 20 europeiske land og gjør det mulig å 
sammenlikne landene med hverandre. Svarene som samles inn benyttes av forskere fra hele verden til å belyse 
viktige samfunnsspørsmål i Europa. Vi kan ikke erstatte personer som er trukket ut med andre personer. Utvalget 
er trukket slik at det skal representere det norske samfunnet. Du er viktig for oss! 

Vi ivaretar personvernet 
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Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har 
svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk 
sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. 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 to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle opplysningene bli anonymisert. 

 

 

 



 
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovedansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for et levende demokrati. 

 

SSB er politisk og faglig uavhengig 
 
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) 
 
 
Din mening om samfunnsforhold er viktig 
Du er trukket ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkelsen. Nå i en kort periode reiser en 
av våre intervjuere til Bodø for å være tilgjengelig. Vi ønsker å kontakte deg for å avtale når det 
passer å gjennomføre et intervju.  

Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller på annet egnet sted, for eksempel på Stormen 
biblioteket. Ta kontakt med oss dersom du har behov for spesiell tilrettelegging for å delta, eller 
om du ønsker å avtale tidspunkt for intervju. 

Vi ønsker informasjon om hvordan vi kan komme i kontakt med deg 
Du kan sende oss en epost på esu2016@ssb.no eller ringe oss på 62 88 56 08. Send oss ditt 
telefonnummer slik at vår intervjuer får snakket med deg om når du har anledning til å bli med i 
undersøkelsen. 

På forhånd takk! 

 

Med vennlig hilsen 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerende direktør seksjonssjef 

 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo     
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Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
For å få vite mer om hvordan vi lever og hva vi er opptatt av i Norge, skal Statistisk sentralbyrå 
(SSB) og Norges forskningsråd gjennomføre Den europeiske samfunnsundersøkelsen. 
Spørsmålene dreier seg blant annet om mediebruk, meninger om politikk, klimaspørsmål, hvordan 
man selv vurderer sin velferd, egne verdier og noen spørsmål om egen livssituasjon.  

Din datter eller sønn er en av 3200 personer fra 15 år og oppover som er trukket tilfeldig fra 
folkeregisteret til å delta i undersøkelsen. Vi kan ikke erstatte din datter/sønn med en annen. For 
at undersøkelsen skal bli best mulig, er hennes/hans svar veldig viktige for oss. 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. 

Din datter eller sønn får også et eget informasjonsbrev fra oss. I løpet av kort tid vil en intervjuer 
fra SSB forsøke å kontakte datteren/sønnen din og gjøre en avtale om intervju. Hvis hun/han 
ønsker å bli intervjuet et annet sted enn hjemme, kan dette avtales med intervjueren. Alle som 
arbeider i SSB har taushetsplikt, og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva din datter/sønn har svart 
på spørsmålene. 
 
Svarene skal benyttes til å lage statistikk, og vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om 
enkeltpersoner. 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 din datter/sønn kan når som helst trekke seg 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 ønsker mer informasjon.  
 
Vi håper at din sønn eller datter har anledning til å være med i undersøkelsen! 

På forhånd takk! 

Med vennlig hilsen 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerende direktør seksjonssjef 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo     
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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) 
 
            

Den europeiske samfunnsundersøkinga 
For å få vite meir om korleis vi lever og kva vi er opptekne av i Noreg, skal Statistisk sentralbyrå 
(SSB) og Noregs forskingsråd gjennomføre Den europeiske samfunnsundersøkinga. Spørsmåla 
handlar blant anna om mediebruk, meiningar om politikk, klimaspørsmål, korleis ein vurderer eiga 
helse, eigne verdiar og nokre spørsmål om eigen livssituasjon. 

Dotter di/sonen din er ein av 3200 personar frå 15 år og oppover som er trekte tilfeldig frå 
folkeregisteret til å vere med i undersøkinga. Vi kan ikkje erstatte dottera di/son din med ein 
annan. For at undersøkinga skal bli best mogleg, er hennar/hans svar veldig viktige for oss. 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. 
 
Dottera di eller sonen din får og eit eiget informasjonsbrev frå oss. I løpet av kort tid vil ein 
intervjuar frå SSB søkje å komme i kontakt med dottera di/sonen din og gjere ei avtale om intervju. 
Dersom hun/han ynskjer å bli intervjua ein annan plass enn heime, kan dette avtalast med 
intervjuaren. Alle som arbeidar i SSB har taushetsplikt, og det vil aldri verte kjend utanfor SSB kva 
din dotter/son har svart på spørsmåla. 
 
Svara skal nyttast til å lage statistikk, og vi vil aldri offentleggjere opplysningar om enkeltpersonar. 
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 epost dersom du sjølv ønskjer å avtale tidspunkt for 
intervju. 

Vi håpar at dotter di/sonen din har anledning til å vere med i undersøkinga! 
 
På førehand takk! 

Med venleg helsing 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerande direktør seksjonssjef 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo 
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Oslo, «DATO» 
Saksbehandler: Cato Hernes Jensen 
Epost: esu2016@ssb.no  
Telefon 62 88 56 08 (kl. 9.00 - 21.00) 
 
 
Over halvparten av alle som er trukket ut deltar i denne undersøkelsen 
Du er trukket ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkelsen, og vi trenger din hjelp for å få 
nok svar i denne undersøkelsen.  
 
Over 80 intervjuere og 7 medarbeidere her på Statistisk sentralbyrå har arbeidet med denne 
undersøkelsen i hele høst og frem til vinteren. Nå håper vi at vi kan bli ferdig før året er omme. 

Vi ønsker å kontakte deg for å avtale når det passer å gjennomføre et intervju. 

Når intervjuet er gjennomført vil du få tilsendt et gavekort på 300 kroner. 

Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller på annet egnet sted. Ta kontakt med oss 
dersom du har behov for spesiell tilrettelegging for å delta, eller om du ønsker å avtale tidspunkt 
for intervju. 

Vi ønsker informasjon om hvordan vi kan komme i kontakt med deg 
Du kan sende oss en epost på esu2016@ssb.no eller ringe oss på 62 88 56 08. Send oss ditt 
telefonnummer slik at vår intervjuer får snakket med deg om når du har anledning til å bli med i 
undersøkelsen. 

På forhånd takk! 

 

Med vennlig hilsen 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerende direktør seksjonssjef 
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Over halvparten av alle som er trekt ut deltar i denne undersøkinga 
Du er trekt ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkinga, og vi treng din hjelp for å få nok 
svar i denne undersøkinga. 

Meir enn 80 intervjuarar og 7 medarbeidarar her på Statistisk sentralbyrå har arbeida med denne 
undersøkinga i heile haust og fram til vinteren. Nå håper vi at vi kan bli ferdig før året er omme. 

Vi ønskjer å kontakte deg for å avtale når det passar å gjennomføre eit intervju.  

Når intervjuet er gjennomført vil du få eit gåvekort på 300 kroner sendt til deg. 

Intervjuet kan gjennomførast heime hos deg eller på ein annan stad som intervjuaren og du blir 
samde om. Ta òg kontakt med oss om du har spesielle behov for tilrettelegging for å kunne vere 
med, eller om du ønskjer å avtale tidspunkt for intervju. 
 
Vi ønskjer informasjon om korleis vi kan komme i kontakt med deg 
Du kan sende oss ein epost på esu2016@ssb.no eller ringe oss på 62 88 56 08. Send oss ditt 
telefonnummer slik at vår intervjuar får snakka med deg om når du har høve til å bli med i 
undersøkinga 

På førehand takk! 

Med venleg helsing 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerande direktør seksjonssjef 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo 
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Invitasjon til deltakelse i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
Vi har tidligere kontaktet deg om deltakelse i Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Vi håper at 
tidspunktet passer deg bedre nå, og at du har mulighet til å delta når vi om kort tid kontakter deg 
for å gjøre en avtale om intervju. Vi er svært fleksible med hensyn til å finne et sted og et tidspunkt 
for intervju som passer for deg. Intervjuet vil ta om lag en time. 
 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen blir akkurat nå gjennomført i Norge og mer enn tjue 
andre europeiske land. Hensikten er å finne ut mer om hvordan vi lever og å sammenligne 
levesett i ulike land med hverandre. 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. Resultatene i undersøkelsen blir gjort tilgjengelig for alle og brukes 
av myndigheter og forskere verden over, samt blir offentliggjort blant annet i aviser og tv. 

Alle som er trukket ut til å delta 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.  
 
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, sende en 
epost eller spørre intervjueren som kontakter deg. 

På forhånd takk! 

 

Med vennlig hilsen 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerende direktør seksjonssjef 

 

 
Den europeiske samfunnsundersøkinga «IO_NR» 
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Invitasjon til deltaking i Den europeiske samfunnsundersøkinga 
Vi har tidlegare kontakta deg om deltaking i Den europeiske samfunnsundersøkinga. Vi håper at 
tidspunktet passar deg betre no, og at du kan delta når vi om kort tid kontaktar deg for å avtale tid 
for intervju. Vi er veldig fleksible med omsyn til å finne ei tid som passar for deg. Intervjuet vil ta 
om lag ein time. 
 
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 saker i samfunnet. Spørsmåla 
handlar blant anna om mediebruk, kva du meiner om politikk, klimaspørsmål, korleis du vurderer 
di eiga helse, dine verdiar og nokre spørsmål om di livssituasjon. 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 representerer ei større gruppe. Dersom det er mange som ikkje deltek, kan 
undersøkinga gi 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, sende ein epost eller spørje intervjuaren som kontaktar deg. 

 
På førehand takk! 

Med venleg helsing 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerande direktør seksjonssjef 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo 
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Invitasjon til deltakelse i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 
Vi har tidligere kontaktet deg om deltakelse i Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Vi håper at 
tidspunktet passer deg bedre nå, og at du har mulighet til å delta når vi om kort tid kontakter deg 
for å gjøre en avtale om intervju. Vi er svært fleksible med hensyn til å finne et sted og et tidspunkt 
for intervju som passer for deg. Intervjuet vil ta om lag en time. 
 
Den europeiske samfunnsundersøkelsen blir akkurat nå gjennomført i Norge og mer enn tjue 
andre europeiske land. Hensikten er å finne ut mer om hvordan vi lever og å sammenligne 
levesett i ulike land med hverandre. 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. Resultatene i undersøkelsen blir gjort tilgjengelig for alle og brukes 
av myndigheter og forskere verden over, samt blir offentliggjort blant annet i aviser og tv. 

Alle som er trukket ut til å delta 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.  
 
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, sende en 
epost eller spørre intervjueren som kontakter deg. 

På forhånd takk! 

 

Med vennlig hilsen 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerende direktør seksjonssjef 
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Invitasjon til deltaking i Den europeiske samfunnsundersøkinga 
Vi har tidlegare kontakta deg om deltaking i Den europeiske samfunnsundersøkinga. Vi håper at 
tidspunktet passar deg betre no, og at du kan delta når vi om kort tid kontaktar deg for å avtale tid 
for intervju. Vi er veldig fleksible med omsyn til å finne ei tid som passar for deg. Intervjuet vil ta 
om lag ein time. 
 
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 saker i samfunnet. Spørsmåla 
handlar blant anna om mediebruk, kva du meiner om politikk, klimaspørsmål, korleis du vurderer 
di eiga helse, dine verdiar og nokre spørsmål om di livssituasjon. 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 representerer ei større gruppe. Dersom det er mange som ikkje deltek, kan 
undersøkinga gi 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, sende ein epost eller spørje intervjuaren som kontaktar deg. 

 
På førehand takk! 

Med venleg helsing 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerande direktør seksjonssjef 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo 



 
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovedansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for et levende demokrati. 

 

SSB er politisk og faglig uavhengig 
 
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) 
 
 
Din mening om samfunnsforhold er viktig 
Du er trukket ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkelsen. Vi ønsker å kontakte deg for 
å avtale når det passer å gjennomføre et intervju.  

Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller på annet egnet sted. Ta kontakt med oss 
dersom du har behov for spesiell tilrettelegging for å delta, eller om du ønsker å avtale tidspunkt 
for intervju. 

Vi ønsker informasjon om hvordan vi kan komme i kontakt med deg 
Du kan sende oss en epost på esu2016@ssb.no eller ringe oss på 62 88 56 08. Send oss ditt 
telefonnummer slik at vår intervjuer får snakket med deg om når du har anledning til å bli med i 
undersøkelsen. 

På forhånd takk! 

 

Med vennlig hilsen 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerende direktør seksjonssjef 

 

 
  

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo     

mailto:esu2016@ssb.no


  
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovudansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for eit levande demokrati. 

 

SSB er politisk og fagleg uavhengig 
 
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) 
 
            

Din meining om samfunnsforhold er viktig 
Du er trekt ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkinga. Vi ønskjer å kontakte deg for å 
avtale når det passar å gjennomføre eit intervju. 

Intervjuet kan gjennomførast heime hos deg eller på ein annan stad som intervjuaren og du blir 
samde om. Ta òg kontakt med oss om du har spesielle behov for tilrettelegging for å kunne vere 
med, eller om du ønskjer å avtale tidspunkt for intervju. 
 
Vi ønskjer informasjon om korleis vi kan komme i kontakt med deg 
Du kan sende oss ein epost på esu2016@ssb.no eller ringe oss på 62 88 56 08. Send oss ditt 
telefonnummer slik at vår intervjuar får snakka med deg om når du har høve til å bli med i 
undersøkinga 

På førehand takk! 

Med venleg helsing 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerande direktør seksjonssjef 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo 

mailto:esu2016@ssb.no


 
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovedansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for et levende demokrati. 

 

SSB er politisk og faglig uavhengig 
 
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. 

Som en liten gave har vi lagt ved et Flaxlodd du kan benytte deg av. 
  
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 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo     



  
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovudansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for eit levande demokrati. 

 

SSB er politisk og fagleg uavhengig 
 
 

 
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 du vurderer di eiga helse, dine verdiar og nokre spørsmål om di 
livssituasjon. 
 
Som ei lita gåve har vi lagt ved eit Flaxlodd du kan nytte deg av. 

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 epost dersom du sjølv ønskjer å avtale tidspunkt for 
intervju. 

På førehand takk! 

Med venleg helsing 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerande direktør seksjonssjef 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo 



 
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovedansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for et levende demokrati. 

 

SSB er politisk og faglig uavhengig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, oktober 2016 
Saksbehandlar: 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 

 

 

 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo     



  
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovudansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for eit levande demokrati. 

 

SSB er politisk og fagleg uavhengig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, oktober 2016 
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 du vurderer 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 epost dersom du sjølv ønskjer å avtale tidspunkt for 
intervju. 

På førehand takk! 

Med venleg helsing 

  
Christine Meyer Bengt Oscar Lagerstrøm 
administrerande direktør seksjonssjef 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo 



 
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovedansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for et levende demokrati. 

 

SSB er politisk og faglig uavhengig 
 
 
Epost 1 
Emne: 
Din mening om samfunnsforhold er viktig 
Tekst: 
LOGO 

 
 
«NAVN» 
BOLIGNUMMER «BOLIGNR» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
 
Du er trukket ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkelsen. I denne undersøkelsen har til nå 1 416 
personer latt seg intervjue. Vi ønsker å kontakte deg for å avtale når det passer å gjennomføre et intervju. 
 
Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller på annet egnet sted. Ta kontakt med oss dersom du har 
behov for spesiell tilrettelegging for å delta, eller om du ønsker å avtale tidspunkt for intervju. 
 
Meld ifra til oss om hvordan vi kan komme i kontakt med deg 
Du kan sende oss en epost på esu2016@ssb.no eller ringe oss på 62 88 56 08. Send oss ditt telefonnummer 
slik at vår intervjuer får snakket med deg om når du har anledning til å bli med i undersøkelsen. 
 
Svar på denne eposten ved å trykke på lenken esu2016@ssb.no (her setter vi inn ionummer i 
emnefeltet eks Svar fra <navn> om ESU) eller velg svar i din epostleser. 
 
Med vennlig hilsen 
Statistisk sentralbyrå 
 
 
Epost: esu2016@ssb.no 
Telefon: 62 88 56 08 (mandag til fredag 9.00 til 21.00) 
 
ESU «IO_NR» 
 
 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo     
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Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
hovedansvaret for å lage offisiell statistikk 

om det norske samfunnet. 
 

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag 
og viktig for et levende demokrati. 

 

SSB er politisk og faglig uavhengig 
 
 
Epost 1 
Emne: 
Til nå har 1050 personer latt seg intervjue i Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen 
Tekst: 
LOGO 

 
 
«NAVN» 
BOLIGNUMMER «BOLIGNR» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
Nå vil vi gjerne intervjue deg  
 
Statistisk sentralbyrå har forsøkt å kontakte deg for å gjennomføre et intervju der vi vil gi deg en mulighet til 
å si din mening om ulike samfunnsforhold. 
 
Vi kan ikke erstatte deg med en annen 
 
For at vi skal få så pålitelige resultater som mulig er det viktig at alle som er trukket ut blir med. Du, 
«Navn», representerer en større gruppe i befolkningen.  
 
Har vi ditt riktige telefonnummer? 
Vi har forsøkt å kontakte deg på telefonnummer «TELEFON1», «TELEFON2» og «TELEFON3». Er dette 
riktig telefonnummer? 
 
Ta kontakt med oss  
Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du har annet telefonnummer vi kan nå deg på. 
 
Når passer det for deg å bli intervjuet? 
Du kan svare på denne eposten for å avtale tidspunkt for intervju. Du kan også si ifra på telefon hvordan en 
intervjuer kan få avtale med deg, ring oss på 62 88 56 08. 
 
Har du flyttet? 
Dersom du ikke lenger bor på adressen setter vi pris på om du kontakter oss på epost eller telefon og 
forteller oss det. 
 
Svar på denne eposten ved å trykke på lenken esu2016@ssb.no (her setter vi inn ionummer i 
emnefeltet eks Svar fra <navn> om ESU) eller velg svar i din epostleser. 
 
Med vennlig hilsen 
Statistisk sentralbyrå 
 
 
Epost: esu2016@ssb.no 
Telefon: 62 88 56 08 (mandag til fredag 9.00 til 20.00) 
 
ESU «IO_NR» 
 
 

Postadresse:   www.ssb.no Org.nr.: NO 971 526 920 MVA 
Postboks 8131 Dep      
0033 Oslo     

mailto:esu2016@ssb.no
mailto:esu2016@ssb.no


Manuskript epost2 for de som vi ikke har fått kontakt med 

Epost 

Tittel: Statistisk sentralbyrå takker alle for svar på web om vår dialog 

Hei 

Dette gjelder Den europeiske samfunnsundersøkelsen som du var trukket ut til. Undersøkelsen er 
ferdig. Vi har i denne oppfølgingen etter undersøkelsen fått svar fra mange om vår dialog om 
undersøkelsen. 

Vi ser at du ikke har hatt anledning til å svare og lurer bare på om du kan fortelle oss om du ble 
kontaktet av intervjuer. Det tar knappe to minutter å svare på nett. 

Du kan følge lenken rett til undersøkelsen. 

Lenke 
http://svar.ssb.no/dialog/dialog.aspx?Keyvalue=Brukernavn,Passord 
 
Dine svar på dette skjemaet om dialog vil bli behandlet med samme taushetsplikt som selve 
hovedundersøkelsen og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. 

 
Dersom du har spørsmål kan du kontakte vår svartjeneste på telefon 62 88 56 08 mellom 09:00 og 
21:00, eller du kan sende en epost til esu2016@ssb.no 

 

Med vennlig hilsen 
Cato Hernes Jensen 
Rådgiver 
Seksjon for personundersøkelser 
 
Dette gjelder 
http://svar.ssb.no/dialog/dialog.aspx?Keyvalue=Brukernavn,Passord 

 

mailto:esu2016@ssb.no


Hei. HELE NAVNET, du er trukket ut til å være med i Den europeiske samfunnsundersøkelsen som 
gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB). Jeg jobber som intervjuer i SSB og ønsker å gjøre en 
avtale om intervju når jeg ringer deg om kort tid. Du kan gjerne ringe meg om du har spørsmål eller 
ønsker å gjøre en avtale. Mvh FORNAVN ETTERNAVN, mobilnummer MMM MM MMM 
Hei. HEILE NAMNET, du er trekt ut til å vere med i Den europeiske samfunnsundersøkinga som 
gjennomførast av Statistisk sentralbyrå (SSB). Eg jobbar som intervjuar i SSB og ønskjer å gjere ein 
avtale om intervju når eg ringer deg om kort tid. Du kan gjerne ringe meg om du har spørsmål eller 
ønskjer å gjere ein avtale. Mvh FORNAMN ETTERNAMN, mobilnummer MMM MM MMM 



Skisse til kontakt med io for sjekk av kontakt og ikke-kontakt ESU 

 

Manuskript for de intervjuede 

Intervjuer presenterer seg og sier at han eller hun jobbet med Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen og at io har deltatt i den. 

Io pleier å bekrefte at de har 

Intervjuer sier at han eller hun har noen få spørsmål om deltagelsen i undersøkelsen og det vil bare 
ta et par minutter å svare. 

De fleste sier ja. 

 

 

Manuskript for de som nekter 

Epost 
Tittel: Undersøkelsen om europeiske samfunnsforhold er ferdig.  

Hei 

Jeg er Cato Hernes Jensen og er rådgiver i Statistisk sentralbyrå. For tiden arbeider jeg med Den 
europeiske samfunnsundersøkelsen som nå er fullført. I fjor takket du nei til å la deg bli intervjuet i 
denne undersøkelsen. Vi setter pris på at du fortalte oss at intervju ikke passet for deg. 
 
Nå som undersøkelsen er over har vi noen få spørsmål om din opplevelse av dialogen med oss om 
undersøkelsen. Vi lurer aller først på om du ble kontaktet av intervjuer. 

Vi setter pris på om du kan avsette to minutter til å svare på undersøkelsen på nett. Du kan følge 
lenken rett til undersøkelsen. 

Lenke 
http://svar.ssb.no/dialog/dialog.aspx?Keyvalue=Brukernavn,Passord 
 
Dine svar på dette skjemaet om vår kontakt med deg vil bli behandlet med samme taushetsplikt som 
selve hovedundersøkelsen og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har 
svart. 

 
Dersom du har spørsmål kan du kontakte vår svartjeneste på telefon 62 88 56 08 mellom 09:00 og 
21:00, eller du kan sende en epost til esu2016@ssb.no 

 

Med vennlig hilsen 
Cato Hernes Jensen 
Rådgiver 
Seksjon for personundersøkelser 
 

mailto:esu2016@ssb.no


Dette gjelder 
http://svar.ssb.no/dialog/dialog.aspx?Keyvalue=Brukernavn,Passord 

 

 

Manuskript for de som vi ikke har fått kontakt med 

Epost 

Tittel: Undersøkelsen om europeiske samfunnsforhold er ferdig. 

Hei 

Jeg er Cato Hernes Jensen og er rådgiver i Statistisk sentralbyrå. For tiden arbeider jeg med Den 
europeiske samfunnsundersøkelsen som nå er fullført. I fjor forsøkte vi å komme i kontakt med deg 
for å få et intervju i denne undersøkelsen. 
 
Nå som undersøkelsen er over har vi noen få spørsmål om din dialog med oss om undersøkelsen. I 
Norge bor vi spredt og vi vil vite om vi har nådd frem til alle. Vi lurer blant annet på om du ble 
kontaktet av intervjuer. 

Vi setter pris på om du kan avsette to minutter til å svare på undersøkelsen på nett. Du kan følge 
lenken rett til undersøkelsen. 

Lenke 
http://svar.ssb.no/dialog/dialog.aspx?Keyvalue=Brukernavn,Passord 
 
Dine svar på dette skjemaet om dialog vil bli behandlet med samme taushetsplikt som selve 
hovedundersøkelsen og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. 

 
Dersom du har spørsmål kan du kontakte vår svartjeneste på telefon 62 88 56 08 mellom 09:00 og 
21:00, eller du kan sende en epost til esu2016@ssb.no 

 

Med vennlig hilsen 
Cato Hernes Jensen 
Rådgiver 
Seksjon for personundersøkelser 
 
Dette gjelder 
http://svar.ssb.no/dialog/dialog.aspx?Keyvalue=Brukernavn,Passord 
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