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Saksbehandlere: Kari-Anne Lund 
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Avdeling for datafangst og metode 

 

 

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 hva du mener om helsevesenet, mediene, politikere og hvordan du opplever hverdagen. 
Undersøkelsen gjennomføres samtidig i over 20 europeiske land, og gjør det mulig å sammenligne 
landene med hverandre.  
 
Du er en av 2750 personer som er trukket tilfeldig fra folkeregisteret til å delta i undersøkelsen. Det er 
frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg og be om at opplysningene blir slettet. Vi kan 
derimot ikke erstatte deg med noen andre. For at undersøkelsen skal bli best mulig, er dine svar veldig 
viktige for oss. 
 
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. Alle som 
arbeider i SSB har taushetsplikt, og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva du har svart på spørsmålene. 
 
Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og SSB har 
utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet for å ivareta personvernet ditt. SSB vil aldri 
offentliggjøre eller formidle videre opplysninger om enkeltpersoner. Innen ett år etter datafangst vil alle 
opplysninger fra undersøkelsen bli slettet. 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. Alle som 
arbeider i SSB har taushetsplikt, og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva enkeltpersoner har svart på 
spørsmålene. Innen mai 2015 vil vi fjerne alle navn, adresser og personnummer fra datamaterialet. Du 
kan lese mer om personvern i brosjyren.  
 
Trenger du mer informasjon kan du ringe oss på telefon 800 83 028 eller sende en e-post til ess@ssb.no. 
Generelle spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til vårt personvernombud på telefon 21 09 
00 00 eller e-post personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi håper at du har anledning til å være med i undersøkelsen! 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
 

                
Olav Ljones  Bengt Oscar Lagerstrøm 
fungerende adm. direktør  seksjonssjef  
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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 kva du meiner om helsevesenet, media, politikarar og korleis du opplever kvardagen. 
Undersøkinga vert gjennomført på same tid i meir enn 20 europeiske land, og gjer det mogleg å 
samanlikne landa med kvarandre. 
 
Du er ein av 2750 personar som er trekte tilfeldig frå folkeregisteret til å vere med i undersøkinga. Det er 
frivillig å vere med, og du kan når som helst trekkje deg og be om at opplysingane vert sletta. Vi kan 
derimot ikkje erstatte deg med ein annan. For at undersøkinga skal bli best mogleg, er svara dine veldig 
viktige for oss. 
 
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. Alle som arbeider i SSB har teieplikt, og det vil aldri bli kjent utanfor SSB kva du har svart 
på spørsmåla. 
 
Undersøkinga gjennomførast i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og SSB har 
utnemnd eit eiga personvernombod godkjend av Datatilsynet for å ivareta personvernet til dei som 
svarar. SSB vil aldri offentliggjere eller formidle vidare opplysningar om enkeltpersonar. Innan eitt år 
etter datafangst vil alle opplysningar frå undersøkinga bli sletta. 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. 
Alle som arbeider i SSB har teieplikt, og det vil aldri bli kjent utanfor SSB kva du har svart på 
spørsmåla. Innan mai 2015 vil vi fjerne namn, adresser og personnummer frå datamaterialet. Du kan lese 
meir om personvern i brosjyren.  
 
Treng du meir informasjon, kan du vitje nettsida www.ssb.no/skjema/ess. Du kan òg ringje oss på 800 
83 028 eller sende ein e-post til ess@ssb.no. Spørsmål som gjeld personvern kan rettast til 
personvernombodet i SSB, telefon 21 09 00 00 eller e-post personverombudet@ssb.no. 
 
Vi håpar at dotter di/sonen din har anledning til å vere med i undersøkinga! 
 

 
Med vennleg helsing 
 

               
Olav Ljones   Bengt Oscar Lagerstrøm 
fungerande adm. direktør  seksjonssjef  
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Saksbehandlere: Kari-Anne Lund 
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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 hva du mener om helsevesenet, mediene, politikere og hvordan du opplever hverdagen. 
Undersøkelsen gjennomføres samtidig i over 20 europeiske land, og gjør det mulig å sammenligne 
landene med hverandre.  
 
Din datter eller sønn er en av 2750 personer fra 15 år og oppover som er trukket tilfeldig fra 
folkeregisteret til å delta i undersøkelsen. 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 din datter/sønn med en annen. For at 
undersøkelsen skal bli best mulig, er hennes/hans svar veldig viktige for oss. 
 
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. 
 
Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og SSB har 
utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet for å ivareta personvernet ditt. SSB vil aldri 
offentliggjøre eller formidle videre opplysninger om enkeltpersoner. Innen ett år etter datafangst vil alle 
opplysninger fra undersøkelsen bli slettet. 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. Alle som 
arbeider i SSB har taushetsplikt, og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva enkeltpersoner har svart på 
spørsmålene. Innen mai 2015 vil vi fjerne alle navn, adresser og personnummer fra datamaterialet. Du 
kan lese mer om personvern i brosjyren.  
 
Trenger du mer informasjon kan du ringe oss på telefon 800 83 028 eller sende en e-post til ess@ssb.no. 
Generelle spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til vårt personvernombud på telefon 21 09 
00 00 eller e-post personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi håper at din sønn eller datter har anledning til å være med i undersøkelsen! 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
 

                
Olav Ljones  Bengt Oscar Lagerstrøm 
fungerende adm. direktør  seksjonssjef  
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Sakshandsamarar: Kari-Anne Lund  
Telefon: 800 83 028 (08:00-21:00) 
Avdeling for datafangst og metode 

 

 

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 kva du meiner om helsevesenet, media, politikarar og korleis du opplever kvardagen. 
Undersøkinga vert gjennomført på same tid i meir enn 20 europeiske land, og gjer det mogleg å 
samanlikne landa med kvarandre. 
 
Dotter di/sonen din er ein av 2750 personar frå 15 år og oppover som er trekte tilfeldig frå 
folkeregisteret til å vere med i undersøkinga. Det er frivillig å vere med, og ein kan når som helst trekkje 
seg og be om at opplysningane vert sletta. Vi kan derimot ikkje erstatte dotter di/son din med ein annan. 
For at undersøkinga skal verte best mogleg, er hennar/hans svar veldig viktige for oss. 
 
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. 
 
Undersøkinga gjennomførast i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og SSB har 
utnemnd eit eiga personvernombod godkjend av Datatilsynet for å ivareta personvernet til dei som 
svarar. SSB vil aldri offentliggjere eller formidle vidare opplysningar om enkeltpersonar. Innan eitt år 
etter datafangst vil alle opplysningar frå undersøkinga bli sletta. 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. 
Alle som arbeider i SSB har teieplikt, og det vil aldri bli kjent utanfor SSB kva du har svart på 
spørsmåla. Innan mai 2015 vil vi fjerne namn, adresser og personnummer frå datamaterialet. Du kan lese 
meir om personvern i brosjyren.  
 
 
Treng du meir informasjon, kan du vitje nettsida www.ssb.no/skjema/ess. Du kan òg ringje oss på 800 
83 028 eller sende ein e-post til ess@ssb.no. Spørsmål som gjeld personvern kan rettast til 
personvernombodet i SSB, telefon 21 09 00 00 eller e-post personverombudet@ssb.no. 
 
Vi håpar at dotter di/sonen din har anledning til å vere med i undersøkinga! 
 

 
Med vennleg helsing 
 

               
Olav Ljones   Bengt Oscar Lagerstrøm 
fungerande adm. direktør  seksjonssjef  
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