Hva skjer med svarene dine?
Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og
nasjonale personvernlover. Det er kun Ipsos som vil ha tilgang til dine
kontaktopplysninger. Alle ansatte i Ipsos har taushetsplikt. Ditt navn og dine
kontaktopplysninger vil bli slettet etter at resultatene fra undersøkelsen er publisert,
og senest i juni 2020. Se nærmere beskrivelse av hvordan personvernet blir ivaretatt i
den vedlagte brosjyren «ESS ERIC Personvernerklæring».
Etter at undersøkelsen er ferdig blir anonyme data overført til Norsk senter for
forskningsdata i Bergen (NSD). De anonyme dataene blir gjort allment tilgjengelig for
forskere og andre interesserte. Du kan se hvordan svarene presenteres ved å gå inn på
undersøkelsens felles nettsider på: www.europeansocialsurvey.org

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

Vi ønsker å komme i kontakt med deg!

Du kan finne mer informasjon om undersøkelsen på vår nettside
ipsos.com/nb-no/ESS2018

Ipsos AS
Postboks 64 Skøyen, 0212 Oslo.
Besøksadresse: Karenslyst Allé 20
www.ipsos.com/nb-no
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Ta kontakt med oss ved å ringe +47 22 95 47 00 (08-16) eller sende en e-post til
david.gulstad@ipsos.com

Nå kan du være med å øke kunnskapen
om det norske samfunnet!

Ipsos ønsker å intervjue deg i
Den europeiske
samfunnsundersøkelsen 2018

Hele Europa deltar
Dette er niende runde av Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS) som gjennomføres
hvert annet år i mange europeiske land samtidig. Formålet med undersøkelsen er å samle
informasjon om holdninger, verdier og adferdsmønstre i de europeiske landene. Ved at
undersøkelsen foregår på samme måte i alle land, blir vi i stand til å studere forskjellene
mellom landene og se på endringene over tid.

Din deltagelse er viktig
Du er én av 3 300 personer som er trukket ut fra Folkeregisteret. Alle som er trukket ut til å
delta representerer en større gruppe og sammen representerer dere et speilbilde av
Norges befolkning. Dersom det er mange som ikke deltar, kan undersøkelsen gi misvisende
resultater. Din deltagelse sikrer kvaliteten på undersøkelsen. Det er viktig at det deltar
personer fra alle aldersgrupper, like mange kvinner og menn, samt personer som bor ulike
steder i landet. Derfor kan vi ikke erstatte deg med noen annen.

Intervjuere i Ipsos
Intervjuere som er ansatt i Ipsos har fått opplæring i intervjuteknikker. Alle våre
intervjuere har taushetsplikt. Intervjuerne er nøytrale til tema og i forhold til deg. Det er
lett å bli intervjuet av en intervjuer fra Ipsos.

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

Noen av resultatene fra undersøkelsen i 2016
Resultater fra 2016 viser at Norge ligger helt på toppen når det gjelder å
være tilfreds med den økonomiske situasjonen i landet. Deretter følger Sveits
og Tyskland. Minst fornøyd med økonomien var de som deltok fra Frankrike
og Italia.
Figuren under viser forskjellen mellom alle land som deltok i 2016 på en skala
der 0 betyr ekstremt misfornøyd og 10 betyr ekstremt fornøyd.
Tilfredshet med den økonomiske situasjonen i landet
0

Ditt møte med intervjueren fra Ipsos
Vi håper du tar godt imot intervjueren som kontakter deg om undersøkelsen. Ta gjerne
kontakt med oss på telefon eller e-post om du ønsker en bekreftelse på at intervjueren
jobber i Ipsos. Intervjuere fra Ipsos har alltid med seg identitetskort som viser at de er
ansatt hos oss.

Slik gjennomføres undersøkelsen
En intervjuer fra Ipsos vil snart kontakte deg for å avtale et intervju. Sammen blir dere
enige om tid og sted for intervjuet. Det kan være hjemme hos deg, på arbeidsplassen din,
på biblioteket, kafé eller på et annet egnet sted. Intervjuerne er svært fleksible med
hensyn til å finne sted og tidspunkt som passer best for deg. Intervjuet foregår ved at
intervjueren leser opp spørsmålene fra et nettbrett og registrerer svarene dine. Du får
utdelt svarkort med svaralternativ for å gjøre det enklere.

Du har mulighet til å si din mening
Den europeiske samfunnsundersøkelsen er en europeisk studie om grunnleggende verdier,
holdninger, adferd og ulike samfunnsforhold. Spørsmålene handler blant annet om:
• tillit til andre
• dine oppfatninger av det norske samfunnet
• hvordan du opplever din egen hverdag
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Frankrike
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