ESS 2002 Intervjuinstruktion.

Hur lever vi i Sverige och andra länder i Europa?

Hur lever invånarna i olika europeiska länder sina liv? Var är
rikedomen störst och fattigdomen minst? Hur ser familjelivet och
arbetet ut i olika länder? Vad anser man i olika viktiga samhällsfrågor
och tycker man att politiker och andra makthavare lyssnar på ens
åsikter? Vad anser man om jämlikhet i Sverige och i andra länder?
Det är några av de frågor som denna undersökning ska ge svar på.
Undersökningen genomförs samtidigt i ett 20-tal länder i Europa.
Resultaten från undersökningen kan ge svar på viktiga frågor om hur
våra samhällen fungerar och vilken sorts politik som skapar ”det goda samhället”.

Läs igenom broschyren så får du mer information.
Vår kund är Stefan Svallfors, Umeå universitet.

Interviewer instructions.doc
03-06-04 13.31

Du sänder själv ut IP-breven innehållande följande:
Broschyren
Missiv+
Missiv till målsman, se etiketten
2 st trisslotter
Ev. telefonbrev + svarskuvert

Enkäten ska du överlämna efter intervjun tillsammans med svarskuvert märkt ”enkätfunktionen”.
Det finns fyra olika enkäter, 2 av samma färg. Det som skiljer dem åt inom färgerna är att den ena
lämnas till männen och den andra lämnas till kvinnorna. Glöm inte att skriva dit uenr.
I den sista frågan i formuläret kommer det att finnas en anvisning till dig ang. enkäten. Ubnr och kön är
kopplat till frågan så det står vilken typ av enkät som är aktuell.
Men följande gäller:
Enkät Melon ESS A M
Enkät Melon ESS A K
Enkät Gul ESS B M
Enkät Gul ESS B K

Uenr med inledande 1, kön=man
Uenr med inledande 1, kön=kvinna
Uenr med inledande 2, kön=man
Uenr med inledande 2, kön=kvinna

UB delen
Antal gjorda kontaktförsök skall kodas som i AKU:
På ”Ny adressraden” finns fyra positioner;
1
2
3
4

1:a positionen anger du antal gjorda kontaktförsök på fm
2:a positionen anger du antal gjorda kontaktförsök på em
3:e positionen anger du antal gjorda kontaktförsök på kvällen
4:e positionen anger du antal gjorda kontaktförsök

SK-kod= tidsperiod på dagen för resultatet(fm=2, em=3, kv=4, helg=5) skall kodas som i AKU.
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Resultatkoder
Förutom de vanliga resultatkoderna skall följande bortfallsskoder användas:
70
71
72
73
74
75
76
77

Illa vald tidpunkt( t ex sjukt barn)
Förstår ej ämnet
Slöseri med tid
Slöseri med pengar
Ställt upp för många gånger
Litar inte på undersökningar
Tidigare dåliga erfarenheter av undersökningar
Partner/familj tillåter inte deltagande

Undersökningen är ”uppdelad i olika avsnitt:
Media
Stat o Politik
Livsfrågor, religion
Invandring
Organisationer
Arbetsliv
Hushåll

Sist kommer ett avsnitt som skall besvaras av dig efter intervjun.
I den första frågan finns det fyra svarsalternativ:
1.
2.
3.
4.

Direktintervju
Fylldes i av respondenten medan du var närvarande
Överlämnat till respondenten, för att samlas in av dig
Överlämnat tillrespondenten, för att skickas tillbaka med post.

Svarsalternativ 4 är det som vi har avtalat om. De andra alternativen görs bara undantagsvis.
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Bokning

Om up är under 17 år skall intervju bokas med målsman

Generellt
Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske man vill veta
vad som avses med ’i ditt bostadsområde’. Avsikten är dock i de flesta fall att IP själv ska
svara på frågan utifrån vad hon lägger in i ordet/meningen/uttrycket. Så, läs gärna om frågan och
meddela att hon ska svara på det sätt hon uppfattar frågan.
Frågebatteriet är indelat i block efter ämne. IP ska dock inte upplysas om detta, förutom i de
fall där det framgår av överbryggningsfaser i formuläret.
Alla yrkesfrågor skall ha AKU standard, de kommer att maskinellt kodas senare.
Med arbetsplats menas ett bestämt avgränsat område eller en bestämd adress där ett företag bedriver
stadigvarande verksamhet. Om företaget där up arbetar har flera arbetsplatser ska frågan avse just den
arbetsplats där up har sitt arbete.
På svarskorten är skalorna: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 men i DATI: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10.
Det utgör inget skillnad men jag vill observera dig på det då det är korrekt.
De ord i frågetexten som är skrivna med VERSALER skall betonas som om de vore understrukna.
Specifika frågor
A1-A4: Med den tid IP ägnar åt TV-tittande/radiolyssnande avse den tid hon aktivt tittar eller lyssnar.
Att t ex ha radion på i bakgrunden räknas inte.
B13: Att rösta blankt ska kodas som ’NEJ’
C2: Om IP frågar så gäller detta på fritiden, vilket inkluderar även under t ex lunchrasten och liknande
C9: Anser sig tillhöra och inte formellt medlemskap. De som är anslutna till t ex svenska kyrkan skall
endast svara ja om de anser sig tillhöra den.
D31 Med ”dessa” länder menas: deras hemland.
D44 Med ”spänningar” menas svagare form av motsättningar
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E1 –E12 Glöm inte fråga ”Är det något mer som passar?” om IP anger något av alternativen
på kortet. Sluta inte förrän IP säger att inget mer passar.
E38 88 om IP inte vet 99 Om IP inte vill svara. IP kan eventuellt svara även om hon inte är ansluten.
E40/41: Det spelar ingen roll om IP bytt arbete under perioden. Om IP nyligen börjar arbeta efter
frånvaro från arbetsmarknaden av en eller annan anledning får hon svara efter bästa förmåga.
F 402 och följande relationsfrågor. Syskon kodas som ”annan släkting”
F5: Det är IPs tolkning av viken ort hon bor i som är relevant. IVE skall alltså inte förtydliga denna
fråga.
F6/F34/F45/F51 : Högsta avslutade utbildning. D v s en gymnasiestuderande har som högsta
utbildning grundskola. De universitetsstuderande kan ange universitet utan examen under förutsättning
att de minst tagit någon poäng på universitetet.
F7: Anges i heltid (helår) inklusive grundskola. Ignorera avbrutna perioder kortare än ett akademiskt år.
F8a/F35a: Glöm inte att fråga om det är något mer som passar in.
F8b/F35b: Om IP inte är säker eller vet försök då att få reda på vilket av alternativen som bäst
beskriver situationen, d v s fråga igen.
Förtydligande av svarsalternativen: på F8a/b F35a/b
Förvärvsarbete...
Alla typer av förvärvsarbete. D v s som anställd, företagare eller annat samt deltid och tillfälliga
arbeten.
Ideellt arbete samt arbete där det inte finns några finansiella transaktioner är Exkluderade.
Personer som är borta från arbetet tillfälligt p.g.a. t ex sjukdom, semester, strejk, barnledighet mm
räknas som förvärvsarbetande under förutsättningen att de har ett arbete att återvända till när
’ledigheten’ är slut.
Personer vars anställningar är regelbundna men som endast får betalt delar av året. T ex ej fast anställda
lärare som inte erhåller betalning på sommarlovet men som ändock måste betraktas som anställda
räknas som förvärvsarbetande även om det inte arbetade de senaste sju dagarna.
Utbildning
Även om ledig senaste veckan
Inklusive individer som arbetade tillfälligt (extraknäckande) under senaste veckan.
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F12: Om IP har mer än ett jobb så gäller det jobbet som utförs största delen av tiden och om det är lika
så avses jobbet där lönen är högst.
F19 Om IP arbetar olika veckotider så är det snitttiden per vecka enligt avtalet som ska anges.
F30: ALLA inkomster ska inkluderas EFTER SKATT, t ex lön, barnbidrag, föräldrapenning,
arbetslöshetsersättning, sjukpenning, kapitalinkomster mm.
F32: Vilken typ av lån som helst (t ex banklån, från släkt/vänner).
F 45 Samma tillvägagångssätt som i ULF. Vi är intresserade av den person som IP växt upp med eller
bättre som IP anser haft mest inflytande på henne.
F50/56: Yrkena är bara exempel på yrken för att underlätta för IP att placera in fadern/modern i rätt
grupp.
F58: Detta gäller den legala/juridiska statusen gift. T ex ska sambos som aldrig varit gifta ange att de
aldrig varit gifta oavsett hur deras samboförhållande ser ut.

Om du har frågor kan du ringa mig, Birgitta Göransson 019-17 67 26.
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