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Du er garantert anonym
Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet, og
opplysningene vi samler inn vil bli behandlet etter
lovbestemte regler. Alle som arbeider for Statistisk
sentralbyrå har taushetsplikt, og det vil aldri bli kjent
utenfor Statistisk sentralbyrå hva enkeltpersoner har
svart. Andre brukere av materialet vil bare få tilgang til det
etter at absolutt alle opplysninger som kan identifisere
enkeltpersoner er fjernet.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Dersom du ønsker flere opplysninger om undersøkelsen eller
hva resultatene brukes til, kan du ringe oss gratis på
800 83 028. Intervjueren som tar kontakt med deg, kan også
svare på mange spørsmål.

Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå er Norges sentrale organ for ut-
arbeiding og spredning av statistikk. Gjennom inn-
samling og formidling av statistikk og analyser, bidrar Statistisk
sentralbyrå til at offentlig planlegging, samfunnsstyring og
forskning er basert på et best mulig faktagrunnlag.

Seksjon for intervjuundersøkelser
Seksjon for intervjuundersøkelser er ansvarlig for gjennom-
føringen av Statistisk sentralbyrås intervjuundersøkelser.
Vi samler inn opplysninger ved hjelp av besøksintervju,
telefonintervju eller skjema som sendes i posten.

Statistisk sentralbyrå
Seksjon for intervjuundersøkelser
Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 7
Web: www.ssb.no
Telefon:  21 09 46 67
Telefaks: 21 09 49 89

Den europeiske
samfunnsundersøkelsen



Er nordmenn mer fornøyd med styre og stell enn
svensker?

Diskuterer vi like mye politikk som Italienerne?

Er nordmenn i det store og hele mer tilfredse med
livet enn danskene?

Betyr religion mindre for nordmenn enn for
tyskere?

Hvor fornøyde er nordmenn med sin økonomiske
situasjon sammenlignet med andre europeere?

Hva kjennetegner nordmenns holdning til
innvandring sammenlignet med engelskmenn?

Synes nordmenn familien er mindre viktig enn
spanjolene?

Dette er bare noe av det man kan finne ut etter at
denne undersøkelsen er ferdig.

Nå kan du være med på å øke kunnskapen om det
norske samfunnet. Ta godt imot intervjueren fra
Statistisk sentralbyrå som om kort tid vil kontakte
deg. Benytt anledningen til å si hva du har på
hjertet.

Den europeiske samfunnsundersøkelsen
Statistisk sentralbyrå har fått i oppgave å gjennom-
føre den norske delen av den europeiske samfunns-
undersøkelsen.  Det generelle tema i undersøkelsen
er å speile de politiske og sosiale oppfatninger blant
europeere. Den europeiske samfunnsundersøkelsen
skal undersøke medborgerers holdninger og atferd
knyttet til en kjerne av politiske, sosiale og
økonomiske områder.

Hva skal undersøkelsen brukes til?
I tillegg til at forskere utgir bøker og artikler med
analyser fra undersøkelsen, blir resultatene gjort
tilgjengelig for allmennheten. Det betyr at masse-
mediene, lærebokforfattere, studenter og andre kan
bruke resultatene.

Hvorfor studere de europeiske samfunnene?
Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd .
Det er ikke en opinionsmåling av "tilfeldige populære"
tema i en stat, men har til hensikt å reflektere et felles
europeisk forskningsfokus, som muliggjør sammen-
ligninger mellom europeiske land. Vi hører hele tiden at
politikere og journalistene mener noe om det norske
samfunn, men i denne undersøkelsen er vi opptatt av hva
den vanlige kvinne og mann mener.

Slik gjennomføres undersøkelsen
Alle i utvalget blir ringt opp av en av Statistisk sentralbyrås
intervjuere. Intervjuerne ønsker å gjøre en avtale om
intervju. Sammen blir dere enige om tid og sted for
intervjuet. Intervjuet kan skje hjemme hos deg eller på en
cafè eller liknende. Intervjueren leser opp spørsmålene fra
en bærbar pc og registrerer svarene.

Hvorfor kontakter vi akkurat deg?
Vi kan ikke intervjue alle i hele Norge. Derfor kan vi trekke
vi et utvalg på 3215 personer fra folkeregisteret. Alle som
står i folkeregisteret har den samme sjansen til å bli
trukket ut. Disse 3215 personene danner et bilde av den
voksne befolkningen i Norge. Vi kan ikke erstatte en
som ikke svarer med en annen person!     Da er det
viktig at vi får svar fra like mange menn og kvinner, gamle
og unge, fra alle deler av landet. Hvis det er for mange
som ikke vil være med i enkelte av disse gruppene, vil
resultatene kunne gi et feilaktig bilde av den norske
befolkningen.

24 land deltar
Undersøkelsen gjennomføres samtidig i 24 land i Europa.

Belgia Lichteinstein Storbritannia
Danmark Nederland Sveits
Finland Norge Sverige
Frankrike Polen Tjekkia
Hellas Portugal Tyrkia
Irland Slovakia Tyskland
Israel Slovenia Ungarn
Italia Spania Østerike


