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Till målsman 

Den europeiska socialundersökningen 2014 

Just nu genomförs en stor vetenskaplig undersökning om levnadsvillkor, hälsa, 
välbefinnande, tillit och demokrati i ca 30 länder i Europa. Syftet med 
undersökningen är att ge ökad kunskap om hur invånarna i olika europeiska länder 
lever sina liv och vad de tycker i viktiga samhällsfrågor. I Sverige genomförs 
undersökningen av Ipsos på uppdrag av Sociologiska institutionen vid Umeå 
universitet. 

I Sverige har 3 700 personer som är 15 år eller äldre blivit utvalda att delta i denna 
undersökning. Din son/dotter är en av dem. Eftersom din son/dotter ännu inte har 
fyllt 18 år adresseras detta brev till dig. Detta då målsman enligt lag har rätt att bli 
informerad om undersökningen. 

Ipsos behöver målsmans samtycke till intervju. Inom kort kommer en intervjuare 
från Ipsos att kontakta dig, för att få ditt muntliga samtycke till en personlig intervju 
med din son/dotter. 

Det är frivilligt att medverka i undersökningen, men för att få tillförlitliga resultat är 
det viktigt att alla utvalda personer är med. De frågor som ställs är inte svåra att svara 
på och de flesta tycker att frågorna är intressanta och givande. Som tack för 
medverkan får din son/dotter en biocheck efter genomförd intervju. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten publiceras endast i form 
av siffror i tabeller. Vad någon enskild person svarat framgår aldrig av tabellerna. 

Mer information om undersökningen finns i den bifogade broschyren eller på 
ess.ipsos.se. Du är även välkommen att kontakta Umeå universitet eller Ipsos om du 
vill ha mer information. 

Med vänlig hälsning, 

  

Mikael Hjerm   Johan Jyrwall  

Professor och undersökningsansvarig   Projektledare 

Umeå Universitet   Ipsos 

    



  2014-10-14 Sid 1 (1) 

 

 

 

 

 

Vi har försökt nå dig – Vädjan om kontakt 

Just nu genomförs den europeiska socialundersökningen i Sverige. Du är en av 
totalt 3.750 personer som via statistiska metoder valts ut för att delta i 
undersökningen. Vi har försökt att nå dig utan resultat. 

Det är av yttersta vikt att så många som möjligt av de utvalda intervjupersonerna 
deltar i studien för att hela befolkningens åsikter skall speglas i resultatet. 

Vi ber därför Dig att kontakta oss så att vi får veta om Du vill delta eller ej. Du 
kontaktar oss lättast på: christoffer.kallstrom@ipsos.com eller 0200-33 66 29.  

Vi kommer att fortsätta att försöka nå Dig men om Du har möjlighet att kontakta oss 
i förväg slipper vi besvära Dig i onödan. 

Vi hoppas få ditt förtroende att genomföra en intervju.  Vi anpassar oss efter Dig och 
gör intervjun på en tid och plats som Du själv bestämmer.  

Som en tack för din medverkan får du två Triss-lotter, eller en biocheck om du är 
under 18 år, efter genomförd intervju. 

Vi vill också påminna dig om att all information som lämnas av dig är 
sekretessbelagd enligt Sekretesslagen. Du är helt anonym och ingen kan utläsa vad 
just Du har svarat i det färdiga undersökningsresultatet.  

Du kan läsa mer om studien på http://ess.ipsos.se eller www.cors.se/ess samt  
www.europeansocialsurvey.org. 

Med vänlig hälsning, 

 

Mikael Hjerm     

Professor och undersökningsansvarig    

Umeå universitet 

mailto:christoffer.kallstrom@ipsos.com
http://ess.ipsos.se/
http://www.cors.se/ess
http://www.europeansocialsurvey.org/
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Vädjan om deltagande 

Du har för en tid sedan blivit kontaktad av en av våra intervjuare och tackat nej till 
deltagande i den Europeiska Socialundersökningen.  

Vi har full förståelse för ditt beslut men vill med detta brev personligen vädja till Dig 
att medverka i studien. Det är av yttersta vikt att så många som möjligt av de 
utvalda intervjupersonerna deltar i studien för att hela befolkningens åsikter ska 
speglas i resultatet. 

En av våra intervjuare kommer att kontakta Dig igen och vi hoppas få ditt förtroende 
att genomföra en intervju.  Vi anpassar oss efter Dig och gör intervjun på en tid och 
plats som Du själv bestämmer.  

Du kan även redan nu kontakta oss för att boka tid för intervju.                          
Kontakta Ipsos projektkoordinator Christoffer Källström, direkt via mail 
christoffer.kallstrom@ipsos.com eller på telefon 0200-33 66 29. 

Vi vill också påminna dig om att all information som lämnas av dig är 
sekretessbelagd enligt Sekretesslagen. Du är helt anonym och ingen kan utläsa vad 
just Du har svarat i det färdiga undersökningsresultatet.  

Du kan läsa mer om studien på http://ess.ipsos.se eller www.cors.se/ess samt  
www.europeansocialsurvey.org. 

Med vänlig hälsning, 

 

Mikael Hjerm     

Professor och undersökningsansvarig    

Umeå universitet 
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