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European Social Survey (ESS) är en undersökning om samhälleliga attityder, åsikter och beteenden 

i Europas länder   

Att skydda din personliga information är viktigt för oss. Den här broschyren beskriver vad vi gör med 

den information som vi samlar in och lagrar.  

 

Varför kontaktar vi dig? 

ESS har bett nationella myndigheter att ta fram representativa listor med möjliga deltagare baserat 

på slumpmässiga urval i Sveriges regioner.  

Om du är under 16 år vid intervjutillfället måste en förälder eller förmyndare godkänna ditt 

deltagande. Som förälder/förmyndare har du rätt att få titta på frågorna i enkäten på förhand.   

 

Ditt deltagande i ESS 

Under ESS-intervjun kommer du att få svara på ett antal frågor om dina åsikter och livshändelser, 

men också mer faktabaserade frågor.  Vi kommer att ställa frågor om politik, religion, medlemskap i 

fackföreningar och om dina åsikter kring samhällsfrågor. Dina svar från intervjun kommer att lagras 

elektroniskt.  

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du har möjlighet att själv bestämma vilka frågor du vill 

besvara, och du kan avbryta intervjun när som helst utan att ge någon förklaring.   

 

Om du beslutar dig för att inte delta 

Om du av någon anledning beslutar dig för att inte delta i ESS kommer vi att fråga dig om vad som är 

anledningen till detta, om det till exempel beror på språkliga hinder eller ohälsa/sjukdom.  Den här 

informationen hjälper oss att kontrollera om de som deltar i studien är representativa för 

befolkningen i stort. För information om din personliga integritet och dina rättigheter, se nedan. 

 

Vad händer med den insamlade informationen? 

❖ Vi kommer att behandla all information om dig strikt konfidentiellt och i enlighet med EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR) och nationella dataskyddslagar.  

❖ Endast IPSOS, som samlar in data, kommer att ha tillgång till dina kontaktuppgifter (t.ex. 

namn och adress).  

❖ När undersökningen är avslutad kommer Umeå Universitet att skicka ESS-data utan ditt 

namn eller dina kontaktuppgifter till ESS arkiv (NSD - Norwegian Centre for Research Data, 

Bergen, Norge) 

❖ Ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer att raderas när datamaterialet är publicerat 

och inte senare än juni 2020.  
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❖ Resterande delar av det insamlade datamaterialet kommer att sparas på en säker plats under 

en obestämd tidsperiod. Dessa data kommer att vara tillgängliga för vetenskapliga studier av 

forskare, studenter och andra som är intresserade av Européernas samhälleliga attityder.   

❖ Det finns en möjlighet, även om det är osannolikt, att viss information (till exempel 

medborgarskap, ålder, ursprungsland, yrke, härkomst och region) kan gå att kombinera på 

ett sätt som skulle identifiera dig. Detta är endast möjligt för de svar som inte publiceras. 

Tillgång till denna typ av data kommer bara att ges till forskare efter att deras ansökan blivit 

godkänd och avtal om konfidentialitet är på plats.  

❖ Resultatet från undersökningen kommer att publiceras på ESS hemsida innan maj 2020.  

❖ Vi kommer att anstränga oss så mycket som möjligt för att ingen deltagare ska kunna 

identifieras i undersökningens resultat eller i någon publikation som baseras på 

undersökningen.  

 

Dina rättigheter 

Så länge som vi kan identifiera dig i resultaten från ESS (intervjusvaren), har du rätt att bestrida 

användningen av dina personliga data, du har även rätt att få ta del av, dra tillbaka och radera någon 

information om dig. Du har även rätt att fråga oss om vilken information vi har om dig. När uppgifter 

som ditt namn och din adress har tagits bort kommer det inte längre gå att ta bort den information 

du gett oss. Du har även rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.  

 

Vem är ansvarig? 

European Social Survey Europeiska konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ESS ERIC) 

genomför undersökningen och är datasäkerhetsansvarig (Data Controller). Huvudkontoret finns i  

London, Storbritannien. 

Vilka organisationer är involverade?  

I Sverige är Mikael Hjerm vid Sociologiska institutionen vid Umeå Universitet, samt intervjuföretaget 

IPSOS ansvariga för rekryteringen av respondenter och genomförandet av undersökningen. Se 

www.cors.se för mer information om vilka som jobbar med undersökningen.  

CentERdata, Nederländerna, kommer att följa hur datainsamlingen fortskrider. De kommer inte att 

ha tillgång till din kontaktinformation. 

 

Vad ger oss rätt att samla in personliga data från dig?  

Den legala basen för ESS är att undersökningen är en uppgift som genomförs i allmänhetens intresse 

och som är nödvändig för forskning och arkiveringsändamål i enlighet med Dataskyddsförordningen 

och nationell lagstiftning.  
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Var kan jag läsa mer? 

För att läsa mer om undersökningen, besök www.cors.se och www.europeansocialsurvey.org 

Kontakt: 
Mikael Hjerm, Nationell koordinator ESS Sverige,  
E-post: mikael.hjerm@umu.se 
Telefon: 090 786 95 17 
 
Datasäkerhetsansvarige, ESS ERIC (Data Controller) 
E-post: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 
 
Nationell tillsynsmyndighet för datasäkerhet:  
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm 
Telefon: 08 657 61 00 
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 
 
UK Information Commission’s Office  
Adress:  Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow Cheshire 
SK9 5AF 
Telefon: 01625 545700 
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 

 

Fullständig information gällande integritet: www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 
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