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0278 Oslo Norge 

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2018 (ESS) 

Vi har forsøkt å komme i kontakt med deg vedrørende deltagelse i ”Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen” som Ipsos gjennomfører på oppdrag for Norges forskningsråd. 

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg for å gjennomføre intervju. Som takk for deltakelsen vil du motta 
et gavekort på verdi 500 kr.  Vi ber deg høre av deg, enten på telefon 93 87 96 58 eller per epost: 
ESSNorway@ipsos.com. Du kan selvfølgelig kontakte oss hvis du har noen spørsmål. Intervjuet 
gjennomføres på den dag og tid som passer deg best.  

Du kan lese mer om studien på https://www.ipsos.com/nb-no/ESS2018 

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 eller sende en epost. 

Håper på positiv tilbakemelding! 

Med vennlig hilsen 

Cecilie Fosse 

Ipsos 

Prosjektleder 

https://www.ipsos.com/nb-no/ESS2018
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Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2018 (ESS) 

Vi har forsøkt å komme i kontakt med deg vedrørende deltagelse i ”Den europeiske 
samfunnsundersøkelsen” for et barn du er foresatt/verge for. Ipsos gjennomfører på oppdrag for Norges 
forskningsråd.  

Vi vil gjerne komme i kontakt med ditt barn for å gjennomføre intervju. Som takk for deltakelsen vil 
han/hun motta et gavekort på verdi 500 kr.  Vi ber deg høre av deg, enten på telefon 93 87 96 58 eller per 
epost: ESSNorway@ipsos.com. Du kan selvfølgelig kontakte oss hvis du har noen spørsmål. Intervjuet 
gjennomføres på den dag og tid som passer ditt barn best.  

Du kan lese mer om studien på https://www.ipsos.com/nb-no/ESS2018 

Vi kan ikke erstatte din datter/sønn 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 eller sende en epost. 

Håper på positiv tilbakemelding! 

Med vennlig hilsen 

Cecilie Fosse 

Ipsos 

Prosjektleder 

https://www.ipsos.com/nb-no/ESS2018
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Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2018 (ESS) 

Du er trukket ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkelsen som gjennomføres av Norges 
forskningsråd og Ipsos. Vi ønsker å kontakte deg for å avtale når det passer å gjennomføre et intervju. 

Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller 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: 
ESSNorway@ipsos.com eller ringe prosjektansvarlig David Gulstad på telefon: +47 996 41 700.  

Hensikten er å finne ut mer om hvordan vi lever og å sammenligne levesett i ulike land med hverandre. 
Spørsmålene dekker ulike temaer, og du trenger ingen spesiell forkunnskap for å svare på spørsmålene. 

Når intervjuet er gjennomført vil du få tilsendt et gavekort på 2 kinobilletter 

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. 

Med vennlig hilsen 

Ipsos 

David Gulstad 

Prosjektansvarlig 

mailto:ESSNorway@ipsos.com
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Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2018 (ESS) 

En du er foresatt/verge for er trukket ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkelsen som 
gjennomføres av Norges forskningsråd og Ipsos. Vi ønsker å kontakte deg for å avtale når det passer å 
gjennomføre et intervju med din sønn/datter.  

Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos dere eller 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: 
ESSNorway@ipsos.com eller ringe prosjektansvarlig David Gulstad på telefon: +47 996 41 700.  

Hensikten er å finne ut mer om hvordan vi lever og å sammenligne levesett i ulike land med hverandre. 
Spørsmålene dekker ulike temaer, og du trenger ingen spesiell forkunnskap for å svare på spørsmålene. 

Når intervjuet er gjennomført vil ditt barn få tilsendt et gavekort på 2 kinobilletter 

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. 

Med vennlig hilsen 

Ipsos 

David Gulstad 

Prosjektansvarlig 

mailto:ESSNorway@ipsos.com
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Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2018 (ESS) 

Du er trukket ut til å delta i den europeiske samfunnsundersøkelsen som gjennomføres av Norges 
forskningsråd og Ipsos. Vi ønsker å kontakte deg for å avtale når det passer å gjennomføre et intervju. 

Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller 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: 
ESSNorway@ipsos.com eller ringe prosjektansvarlig David Gulstad på telefon: +47 996 41 700.  

Hensikten er å finne ut mer om hvordan vi lever og å sammenligne levesett i ulike land med hverandre. 
Spørsmålene dekker ulike temaer, og du trenger ingen spesiell forkunnskap for å svare på spørsmålene. 

Når intervjuet er gjennomført vil du få tilsendt et gavekort på 250 kr. 

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. 

Med vennlig hilsen 

Ipsos 

David Gulstad 

Prosjektansvarlig 

mailto:ESSNorway@ipsos.com
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Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2018 (ESS) 

Vi har tidligere kontaktet deg om deltakelse i Den europeiske samfunnsundersøkelsen for et barn under 16 

år som du er foresatt/verge for. Undersøkelsen gjennomføres av Norges forskningsråd og Ipsos. Vi håper at 
tidspunktet passer barnet ditt bedre nå, og at det 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 din datter/sønn. 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 dekker ulike temaer, og du trenger ingen spesiell forkunnskap for å svare på 
spørsmålene. 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 aldersgrupper, alle deler av landet og like mange 
kvinner og menn. Vi kan ikke erstatte din datter/sønn med noen annen. 

Når intervjuet er gjennomført vil barnet ditt motta to gavekort på kinobilletter. 

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. 

Ta gjerne kontakt med oss;  

Mail: ESSNorway@ipsos.com eller prosjektleder David Gulstad på telefon: +47 996 41 700 

Med vennlig hilsen 

Ipsos 

David Gulstad 

Prosjektansvarlig 

mailto:ESSNorway@ipsos.com


PORTO

BETALT



Hei

For en tid siden kontaktet vi deg angående deltakelse i «Den Europeiske Samfunnsundersøkelsen». 

Da avslo du å være med i undersøkelsen. Vi vil med dette kortet enda en gang understreke 

viktigheten av at undersøkelsen gir et korrekt bilde av hva den norske befolkningen mener. For at 

resultatet skal bli så nøyaktig som mulig er det ønskelig at flest mulig i utvalget deltar i 

undersøkelsen. Derfor vil vi igjen spørre deg om du kan tenke deg å delta i ESS undersøkelsen. 

Du mottar et gavekort på 500 kr som takk for deltakelsen. 

Vi kommer til å kontakte deg per telefon men du kan også kontakte Ipsos direkte på 93 87 96 58 

eller mail: ESSNorway@ipsos.com. 

Med vennlig hilsen

Cecilie Fosse, Prosjektleder Ipsos 

mailto:ESSNorway@ipsos.com
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Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2018 (ESS) 

Vi har tidligere kontaktet deg om deltakelse i Den europeiske samfunnsundersøkelsen som gjennomføres 
av Norges forskningsråd og Ipsos. 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 dekker ulike temaer, og du trenger ingen spesiell forkunnskap for å svare på 
spørsmålene. 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. 

Når intervjuet er gjennomført vil du få tilsendt et gavekort på 500 kr som takk for innsatsen. 

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. 

Ta gjerne kontakt med oss: 

Mail: ESSNorway@ipsos.com eller prosjektansvarlig David Gulstad på telefon: +47 996 41 700 

Med vennlig hilsen 

Ipsos 

David Gulstad 

Prosjektansvarlig 

mailto:ESSNorway@ipsos.com


Hei

For en tid siden kontaktet vi deg angående ditt barns deltakelse i «Den Europeiske 

Samfunnsundersøkelsen». Da avslo du/dere å være med i undersøkelsen. Vi vil med dette kortet enda en 

gang understreke viktigheten av at undersøkelsen gir et korrekt bilde av hva den norske befolkningen 

mener. For at resultatet skal bli så nøyaktig som mulig er det ønskelig at flest mulig i utvalget deltar i 

undersøkelsen. Derfor vil vi igjen spørre om ditt barn kan tenke deg å delta i ESS undersøkelsen. Dere 

mottar et gavekort på 500 kr som takk for deltakelsen. 

Vi kommer til å kontakte deg per telefon men du kan også kontakte Ipsos direkte på 93 87 96 58 eller mail: 

ESSNorway@ipsos.com. 

Med vennlig hilsen

Cecilie Fosse, Prosjektleder Ipsos 

mailto:ESSNorway@ipsos.com


PORTO

BETALT
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