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ESS 2018  

ESS, European Social Survey, startar nu för 9:e gången med huvudstudien. Redan under juni månad 

genomfördes ett 40-tal intervjuer för att testa intervjuinstrument och för att titta igenom frågorna, 

framförallt de nya modulerna, samt att kontrollera visningskorten. Undersökningen är en av de största 

komparativa surveyundersökningarna i världen och är ansedd som en av de viktigaste 

forskningsundersökningarna i Europa. I år kommer den att genomföras i 31 olika länder. Akademisk 

ansvarig i Sverige är Mikael Hjerm vid Umeå Universitet. 

 

Välkommen 

Vi vill nu välkomna dig till utbildningen i Stockholm. Du ansvarar själv för att boka dina tåg/bussbiljetter 

via resebyrån Resecity på telefon 0611 – 205 80. Ange Ipsos/ESS som referens. Resor ska bokas in så snart 

som möjligt för att vi ska få så bra priser som möjligt. Ipsos står för resan om du bokar via ovan 

telefonnummer. Väljer du annat färdmedel, tex bil står du för resa och parkering själv. Finns det inga 

fungerande kommunikationer så att du kan resa samma morgon, boka dagen innan och kontakta 

Christoffer så bokar Ipsos in övernattning.  

 

Utbildningsdag i Stockholm är den 28 augusti, på Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen, Stockholm. 

Adressen är Kungsholmsgatan 31. Vi börjar klockan kl 09:30 och det är viktigt att du är framme i tid. För 

dig som reser in med tåg tar det ca 10 minuter att gå från Centralstationen. 

 

Vi håller på fram till och med 17.00. Hemresor får bokas tidigast kl 17:30. 

 

Eventuellt boende och eventuella allergier som påverkar lunchen måste meddelas senast 8/8 så att Ipsos 

kan stämma av med hotellet.  

 

Restidsersättning utgår för de som har mer än 60 minuters enkelresa till utbildningsorten beräknad med 

kollektivtrafik. Traktamente utgår för de som har övernattning enl. skatteverkets regler. 

 

Viktigt under utbildningen är att vara väl förberedd och självklart att passa tider och vara uppmärksam 

så att du inte missar något som du behöver veta för ditt arbete.  
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Agenda utbildningen 

Under utbildningen kommer vi att ha lite olika block: 

• Välkomnande, agenda, ditt uppdrag 

• Rekrytering, missivbrev/ introbrev, bokning,  intervjuareffekter, standardisering, kontaktförsök 

och projektmål 

• Umeå universitets presentation 

• Under eftermiddagen kommer vi att dela in oss i grupper och ha olika stationer  

o Genomgång av intervjuprogrammet, urval & datorhantering 

o Rekrytering, bokning, vägrarkonvertering, intervjuareffekter, GIT och admin 

 

Självklart så har vi avbrott för fika och lunch under dagen. 

 

Viktigt under utbildningen är att passa tider och vara uppmärksam så att du inte missar något som du 

behöver veta för ditt arbete. På utbildningen kommer du att få låna den dator du ska använda under 

projekttiden. Du kommer även att få en del material som du ska ha med dig hem, en transportväska för 

datorn och en datorväska som du ska använda när du är ute på besöksintervjuerna. 

 

När du har genomfört din utbildning så kan du börja boka och genomföra intervjuer. Vårt minimikrav är 

tre stycken genomförda och inskickade intervjuer i snitt i veckan. 

 

När du kommer tillbaka från utbildningen är det viktigt att du kan börja arbeta på en gång. Tidigare 

omgångar av både ESS men även andra liknande studier visar att ju längre man väntar med att kontakta 

sina respondenter desto svårare är det att få till intervjuer. Under projektet har du sedan kontakt med en 

Supervisor från Ipsos ungefär en gång i veckan för att titta på hur arbetet fortskrider, bokningar, 

ombokningar och vägrare. 

 

 

Produktionsmål  

Totalt ska vi göra minst 1800 stycken intervjuer och det är viktigt att alla anstränger sig att så snabbt som 

möjligt få tag på alla sina respondenter så att om det behövs hjälp att söka telefonnummer eller anhöriga 

så kan detta arbete påbörjas så fort som möjligt.  

 

När du kommer hem från utbildningen kommer du att vara utrustad för att starta intervjuandet 

omgående. Veckan efter utbildning kommer vi från Ipsos att kontakta dig för att säkerställa att du har 

kommit igång och att det inte är några frågetecken. 
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Varje intervjuare tilldelas ett eget urval. Du ansvarar personligen för att genomföra intervjuer med de IP 

som ingår i ert urval. Kravet är att uppnå en svarsfrekvens på 50 %. Urvalen kommer att variera i storlek 

mellan olika regioner.  

 

Minst 15 kontaktförsök måste göras per telefon för varje respondent. De respondenter som saknar 

telefon skall kontaktas genom personliga besök. Det är viktigt att kontaktförsöken sprids ut över olika 

veckodagar och tider för att öka chanserna att nå IP. 

 

En viktig del av uppdraget är att korrekt dokumentera samtliga kontaktförsök i Ctrl-Case-programmet. 

Synkronisering av kontaktförsök/genomförda intervjuer skall ske dagligen. 

 

Fältperioden är fram till 31/12 men ju fortare vi blir klara desto bättre är det.  

 

Ersättning  

Din lön är 357,8:- per genomförd och inskickad intervju. Det är inklusive milersättning för 30km ToR (18.5/ 

mil kr), per intervju. Till detta kommer det semesterersättning. Ersättningen är fördelad enligt nedan: 

 

VAD TID SUMMA TOTALT 

Intervjutid 70 min 138,81   

Restid 30 min 54,5 
 

Bokning & adm 60 min 108,98 302,3 

Semesterersättning 12% 36,3 
 

   
338,6 :- 

Milersättning (ej skattepliktigt) 30 km 55,5 
 

Totalt     394,1:- 

 

Vid resor över 30 km ToR rapporterar du in milen du kört och du får milersättning för den överskjutande 

sträckan. Du har även vid resor över 30 km ToR timlön för den överskjutande restiden.  

 

Du skickar in din lönerapport en gång i månaden per mail och ska vara inne senast den 6: i påföljande 

månad. På din lönerapport ska ALLA intervjuer redovisas, dock behöver du inte skriva avstånd och tid på 

de under 30 km ToR. 

 

Resor över 80 KM ToR ska stämmas av med projektkoordinator på Ipsos. Övriga utlägg och kostnader ska 

godkännas av Ipsos i förväg. 

 

Startersättning på 500:- betalas ut när du genomfört 5 stycken intervjuer.  



                      4 av 4 
 

  

  

  

 
Ipsos Observer Sweden AB 
Härnösand:  Stockholm:  

Köpmangatan 1, S-871 30 Härnösand  Box 12236, S:t Göransgatan 63, S-102 26 Stockholm    

Phone 0046 (0) 611 34 97 20, Fax 0046 (0) 611 34 97 29 Phone 0046 (0) 8 562 780 00, Fax 0046 (0) 8 598 998 05 
     

Support & Frågor 

Projektledare är Christoffer Källström som nås i första hand på christoffer.kallstrom@ipsos.com men i 

mer brådskande ärenden på telefon  0611-34 97 30 (går även till mobil) 

 

Projektassistent är Henrik Sjödin som nås på henrik.sjodin@ipsos.com men i mer brådskande ärenden på 

telefon 0611—34 97 30 (går även till mobil) 

 

Projektassistent är Linda Högman som nås på linda.hogman@ipsos.com men i mer brådskande ärenden 

på telefon 0611—34 97 23 (går även till mobil) 

 

Epost brukar vara det mest effektiva sättet att nå fram eftersom vi står mycket i telefon på dagarna. 

 

Du kan även ringa någon av våra supervisors på F2F på  0611 – 34 97 28  

 

Lycka till! 

Christoffer, Henrik och Linda 

 

mailto:christoffer.kallstrom@ipsos.com
mailto:.sjodin@ipsos.com
mailto:linda.hogman@ipsos.com


Administrativa rutiner

• Kontaktförsök ska göras vid varje försök, även ej svar
• Minst tre genomförda intervjuer i snitt i veckan
• Synkronisering sker varje dag det läggs in kontaktförsök/ görs 

intervjuer
• Stämmer inte telefonnummer - Meddela Ipsos så hjälper vi
• Ratsit.se, birthday.se, hitta.se eller eniro.se



Lönerapport

• Rapporteringsperiod 1-31 varje månad.
• Alla genomförda intervjuer ska registreras, IP-nummer och datum
• Månad för månad, kan ej blanda
• Ska vara inskickat senast den 6:e i påföljande månad
• Skickas in elektroniskt via mail
• Utbetalning den 25 varje månad
• Fel ifylld eller ej inskickad kan leda till felaktig lön
• Filen finns på varje dator. Instruktion finns även i mappen.



1

Datorn /Surfplattan



DATORN

• Login in
ipsos

• På skrivbordet

─ Mapp med intervjuarmaterial

─ Supportikonen
─ Case-Ctrl klienten



3

CASE CTRL-Klienten



Ctrl Case - KLIENTEN

• Synkronisering

• Uppdaterad SMS-klient

• SMS-klienten byggde på gammal kod och arkitektur

• Nya systemet bygger på modern kod och är anpassad efter dagens behov

• Gör samma sak fast det ser lite annorlunda ut
• Visar respondent för respondent

• Olika sökfunktioner, filter

• Starta intervju
• Lägga in svar

• Lägga in kontaktförsök

• 1 server, flera möjligheter. PS, Android, IOS
• Rapporterar automatiskt till kund

• Snabbare, säkrare, mer möjlighet att uppdatera etc



Login



STARTSKÄRMEN



STARTSKÄRMEN



STARTSKÄRMEN



STARTSKÄRMEN

• Genomförda intervjuer
• Vägrare
• Ingen kontakt

• Kvar att boka in
• Bokningar
• Ej behöriga

• Hushålls-ID
• Postnummer
• Stad
• Namn



STARTSKÄRMEN



SÖKA PÅ RESPONDENTER

• Namn
• Adress
• Ort
• ID-nummer



Zoom



Agenda

• Dubbelklicka



STARTSKÄRMEN



ADRESSINFORMATION



IP INFORMATION



Historik



Anteckningar



Extra

• Funktioner vi inte vet hur vi ska använda de än. Använd inte denna sida.



Redigera adress



Om området

• Funktionen är flyttad, fanns i frågeformuläret innan

• Ska fylls i på så många som möjlig

• Genomförda intervjuer

• Personliga besök

• Lokal kännedom om man inte är där 



Om området



Om området



Frågor?



KONTAKTFÖRSÖK

• Under varje respondent

• Datum & tid

• Sätt att kontakta

• Resultat 

• ALLA kontaktförsök måste registreras

• Klicka på Registrera en kontakt

• Ny kontakt



REGISTRERA KONTAKTFÖRSÖK
• Välj datum och tid när kontaktförsöket ägde rum

• Välj ”Typ av kontakt:” telefon eller F2F



Resultat 
• Välj resultatet av kontakten i listan

• Kontakt med respondenten. När vi vet att vi pratar med rätt person  
• När vi pratar med make/make/sambo, barn, granne etc etc
• När ingen svarar eller öppnar dörren. Väljer men denna avslutas kontaktförsöket
• Används inte i Sverige eftersom vi har register. Har IP flyttat så uppdaterar vi bara adressen 

istället

• Du kan när som helst klicka på avbryt för att avbryta kontaktförsöket och gå tillbaka till 
listan

• Övrigt alternativ när inget annat passar



Kontakt

• Oavsett om man väljer kontakt med respondent eller någon annan så kommer samma 
alternativ upp

• Alternativ nr 7, 8, 9, 10 & 11 tar dig till sista sidan där du bara behöver spara 
kontaktförsöket. 

• Vi ska titta lite närmre på de andra som leder till olika sidor



BOKNING
• Då ska vi ange när intervjun är inbokad till



VÄGRARE

• Väl en eller flera som passar in

• Välj sedan spara/tillbaka för att avsluta kontaktförsöket



Responenten inte tillgänglig = Inte hemma förrän…

• Används när vi inte får kontakt med IP på en gång men ska återkomma



Kontakt med någon annan är respondenten

• Om vi får kontakt med någon annan än IP själv kommer 
vi till samma lista med resultat som om vi pratat med 
respondenten

• Välj sedan samma som om vi skulle pratat med IP själv



Starta intervju

• MEN
• Säkerhetsfråga. Är det rätt person?



Spara svaren

• Läs som det står

• Var neutral

• Läsa alla alternativ



STARTA INTERVJUN 2

• Är batteriet slut så stängs den av och då är 
det inget som är sparat och du måste börja 
om igen

• Datorn måste ALLTID vara ansluten 
med elkabel när du startar en intervju



SYNKONISERING 1

Tar emot nya respondenter

Måste vara uppkopplad mot nätet

Vad är det?

Skickar in kontaktförsök

Tar bort respondenter

Skickar in bokningar

Skickar in intervjuer

Vad krävs



SYNKONISERING 2

Klicka på de tre strecken

Måste vara uppkopplad

Hur gör man



SYNKONISERING - FELKODER

• 99/100 ej uppkopplad mot internet



Övning 1

• Sök efter respondent 999909

• Sök efter en respondent som heter Saga

• Ta bort sökning / återställ filter



Övning 2

• Sök på 999910,  lägg in ett kontaktförsök (dagens datum och tid)

• Ringer, frun svarar, mannen ej hemma. Ska återkommer dagen efter.

• Ringer, men inget svar

• Ringer och får tag på respondenten och gör en bokning nästa tisdag 
kl 10:00. Anteckna att det är bredvid den vita brevlådan.

• Samma IP, nytt kontaktförsök. Dagens datum och tid.



Övning 3

• Lägg in ett kontaktförsök (dagens datum och tid) på respondent 
999908 där

• Ringer, svarar och vägrar vara med pga ej intresse.

• Besöker personligen men ingen hemma



Övning 4

• Lägg in ett kontaktförsök (dagens datum och tid) på respondent 
999907 där

• Ringer då och respondenten vill inte vara med pga kortvarig sjukdom

• Ringer och ber dig återkomma den 15 september kl 15:00



Övning 5

• Sök efter 999910

• Starta intervju

• Ändra bokningen till dagen efter kl 17:00



Frågor?



1 © 2017 Ipsos.

Ipsos Total Operations 

ESS 2018



2 © 2017 Ipsos.

Ipsos Total Operations 



3 © 2017 Ipsos.

Ipsos Total Operations 

33333333

SEPTEMBER 2018 

3

INTERVJUTEKNIK, 
PLANERING OCH 
GENOMFÖRANDE
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Ipsos Total Operations Intervjuteknik - Planering och genomförande 

Registrera alla kontaktförsök samma dag
Synkronisera dagligen

Förberedelser inför intervjun
Allt material packat

Dator och laddare 

Planera

Meddela Ipsos om ni måste göra annat arbete längre tid/åka bort

Vara anträffbara
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Ipsos Total Operations Administrativa rutiner

Kontaktförsök ska göras vid varje försök, även ej svar
Minst tre genomförda intervjuer i snitt i veckan

Synkronisering sker varje dag det läggs in kontaktförsök/ 
görs intervjuer alt. 

Minst en gång per vecka

Ratsit.se, birthday.se, hitta.se eller eniro.se
Stämmer inte telefonnummer - Meddela Ipsos så hjälper vi

Får inte skicka någon personlig info över mail. All kommunikation sker via de ID-nummer 
som finns.
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Ipsos Total Operations Administrativa rutiner

Diskussion, dela erfarenheter
5 saker som är bra att göra/komma ihåg
5 saker man ska försöka undvika
Bokningstips
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Ipsos Total Operations Intervjuteknik - Planering och genomförande 

Innehållsförteckning/packlista 
1 st Projektinformation
10 st ESS introbrev, foldrar och GDPR-brev
1 st visningskort
Lap top / surfplatta + laddare
20 trisslotter
15 samtyckesdokument
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Ipsos Total Operations Lönerapport

• SKA VARA INSKICKAT SENAST DEN 6:E I PÅFÖLJANDE MÅNAD

• RAPPORTERINGSPERIOD 1-31 VARJE MÅNAD

• ALLA GENOMFÖRDA INTERVJUER SKA REGISTRERAS, IP-NUMMER OCH DATUM

• MÅNAD FÖR MÅNAD, KAN EJ BLANDA MÅNADER ELLER OLIKA PROJEKT PÅ 
SAMMA RAPPORT

• SKICKAS IN ELEKTRONISKT VIA MAIL. EJ PER POST.

• FEL IFYLLD ELLER EJ INSKICKAD KAN LEDA TILL FELAKTIG LÖN

• FILEN FINNS PÅ VARJE DATOR. INSTRUKTION FINNS ÄVEN I MAPPEN

• UTBETALNING DEN 25 VARJE MÅNAD

• LÖNESPEC HÄMTAS PÅ HTTPS://CAP3025.ITELLA.SE/EDOKUMENT/
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Ipsos Total Operations 

• NAMN & ANSTÄLLNINGSNUMMER
• DATUM FÖR GENOMFÖRANDE
• IP-NUMMER
• OM MER ÄN 30 KM TOR, SKRIV

- STRÄCKA, TOR TILL HEMMET
- RESTID, TOR TILL HEMMET

• OM DU GÖR FLER ÄN 1 INTERVJU UNDER EN DAG

- RESTIDEN, ANTECKNA DEN VERKLIGA, DVS HEMMETRESPRESPHEMMET
- STRÄCKA, HEMMETRESPHEMMET HEMMETRESPHEMMET

Lönerapport



10 © 2017 Ipsos.

Ipsos Total Operations Lönerapport

NAMN + ANSTNR

PROJEKTSPECIFIK

FORMLER – INTE SKRIVA TIMMAR, KM, ANTAL.

EN FLIK FÖR VARJE

MÅNAD

DATUM FÖR INTERVJUN

OM STRÄCKAN TOR OCH RETUR 
TILL INTERVJUN ÄR MER ÄN 30 KM

SKRIVER DU STRÄCKAN UNDER 
TOT KM OCH DEN TOTALA 
RESTIDEN UNDER TOT RESTID.

OM STRÄCKAN TOR OCH 
RETUR TILL INTERVJUN ÄR 
UNDER 30 KM SKA DU INTE 
SKRIVA NÅGON 
KÖRSTRÄCKA ELLER TID 
ALLS

EV UTLÄGG, TEX PARKERING SKRIVS 
UNDER UTLÄGG. OBS!

ORIGINALKVITTO MÅSTE SKICKAS IN

MÄRKT MED ANSTÄLLNINGS-
NUMMER, IPNUMMER OCH

INTERVJUDATUM
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Ipsos Total Operations 

INTERVJUTEKNIK
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Ipsos Total Operations 

“[u]niform wording of questions asked is 
perhaps the most fundamental and 
universally supported principle of 
standardized interviewing“, as it intends to 
reduce interviewer bias. “
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Ipsos Total Operations Intervjuareffekter

Vad är intervjuareffekt?
Intervjuarens påverkan på datakvalitéten

Bakomliggande faktorer kan påverka

Kön. Man/Man Kvinna/kvinna Man/Kvinna
Ålder. Gammal/Ung Gammal/Gammal /Ung/Ung
Socioekonomiska faktorer

Uppförande
Språk
Klädsel

Svårt att 
påverka

Går att 
påverka

Hur det påverkar, positivt eller negativt, vet vi inte
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Ipsos Total Operations Intervjuareffekter 2

Intervjuarens roll går inte att överskatta i hänsyn till datakvalité

Orden är noga utvalda för att mäta/fråga det man frågar om

Fel i datat kan komma från tre olika orsaker
1. Direkta fel av intervjuaren, tex omformulerar frågan
2. Resultat av att man i välmening hjälper respondenten 
med att tex förstå en fråga

Hur kan man minska effekterna?
Standardiserade intervjuer är en förutsättning för att få en bra datakvalité

Frågorna är konstruerade för att läsas som de står och med samma alternativ

3. Omedvetna orsaker
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Ipsos Total Operations Intervjuareffekter 3

Studier visar att intervjutiden sjunker avsevärt över fältperioden

Orsaken är främsta att intervjuarna blir mer bekväma med 
frågorna och läser de snabbare

Tiden man läser en fråga på påverkar inte slutdatat avsevärt så länge 
man läser allt och att respondenten förstår. 

Däremot om man tar genvägar och hoppar över/ snabbar på 
för mycket så sjunker kvalitén avsevärt 
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Ipsos Total Operations Intervjuareffekter 4

Intervjuareffekter existerar och är inget vi kan arbeta bort till 100%

Vi kan vara medvetna om vad som driver det och försöka minimera effekten

Objektivitet är nyckeln

Är mycket svårt att mäta och korrigera
Större problem med intervjuareffekter än med låg svarsfrekvens
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Ipsos Total Operations 

171717171717171717

INTERVJUTEKNIK
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Ipsos Total Operations Intervjuteknik 1 

Använd en trevlig ton
Tala långsamt och tydligt

Ha visningskorten klara (liggande framför IP)
Ta inte beslut i stället för den svarande

Om respondenter inte kan besluta om 
svarsalternativ eller inte förstår frågan:

Upprepa hela frågan och repetera alla svarsalternativ

Läs aldrig upp ”vet ej” eller ”vill ej svara” som alternativ!
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Ipsos Total Operations Intervjuteknik 2 

På flervalsfrågor är det viktigt att få med alla lämpliga alternativ.
ESS kräver att vi probar alla flervals frågor. 

Ni ska fortsätta fråga inget mer/annat tills dess att respondenten är säker på 
att det inte finns fler alternativ som passar in. (IP ska säga nej, inga fler)

Proba för att få fler svar på flervals frågor
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Ipsos Total Operations Intervjuteknik 4 

Läs frågorna ord för ord. Frågorna måste läsas exakt enligt texten på skärmen

Improvisera INTE! 

Byt inte ut ord eller hoppa över ord. 

Frågornas längd mäts

Avvikelser följs upp
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Ipsos Total Operations Intervjuteknik 3  

Proba=korta fraser för att få mer info från IP om de givna svaren inte passar in 
på de befintliga alternativ:

Pausa (ge IP tid att tänka)
Upprepa hela frågan
“Kan du berätta vad du menar med det?”
“Kan du berätta lite mer?”

“Finns det fler anledningar?”
“Vad tycker du?”

“Vilket alternativ skulle du anse vara närmast?”
“Vad är din bästa uppskattning?”
“Kan du vara lite mer specifik?”
“Kan du ge mig din bästa gissning?”
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Ipsos Total Operations Kardinalregler

Säg vem du är

Sök rätt person

Läs som det står

Var neutral

Reglerna är till för att minimera fel på vägen och för att ge varje 
anställd enkla regler att förhålla sig till. Gör vi det blir projekten 
en framgång och vi kan leverera bra intervjudata till våra kunder.
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Ipsos Total Operations 

Tips från coachen
• ISTÄLLET FÖR ATT TA ETT NEJ, FRÅGA OM DU FÅR ÅTERKOMMA
• ÖVA GÄRNA PÅ NÅGON HEMMA INNAN DU RINGER FÖRSTA SAMTALET
• SPRID KONTAKTFÖRSÖKEN ÖVER OLIKA TIDER OCH VECKODAGAR.
• SPRID KONTAKTFÖRSÖKEN ÖVER EN LÄNGRE TIDSPERIOD, MINST 2 VECKOR.
• VEM RINGER JAG OCH NÄR? VILKEN TID PASSAR JUST DEN PERSONEN RÄTT?
• PENSIONÄRER PÅ MORGONEN
• BARNFAMILJER EFTER 20.00
• ALLA PÅ SÖNDAGAR
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Diskussion!
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ESS 2018 MAIN
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A STRONG PRESENCE IN 89 COUNTRIES
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FRANSKÄGT PRIVAT FÖRETAG. ÄGS OCH DRIVS 
AV RESEARCHERS 

FINNS I 90 LÄNDER, SAMMANLAGT 17000 
ANSTÄLLDA

3 STÖRSTA UNDERSÖKNINGSFÖRETAGET I 
VÄRLDEN

2 KONTOR I SVERIGE
Stockholm, huvudkontor
Härnösand, fältkontor och CATI-central
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Ipsos Total Operations AGENDA

Intro
1

Admin

2 3

654

GDPR

Kontaktförsök

Intervjuarteknik, GIT

Testintervju
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – WAVE 9 2018

ESS är världens ledande komparativa surveyundersökning 

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

Undersökningen styrs av forskare och är politiskt oberoende

Har genomförts vartannat år sedan 2002 i ca 30 länder i Europa

ESS är också rankat som ett av Europas 30 viktigaste forskningsprojekt alla 
kategorier av EU-kommissionen och European Science Foundation

Fick 2006 Descartespriset
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – WAVE 9 2018

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

Undersökningsspråk: Svenska

Urval: Snowbowling / Freefind enligt kvotschema

Antal intervjuer: Minst 3 i veckan

Datainsamlingsmetod: Face-to-face intervjuer (CAPI)

Intervjulängd: ca 70 minuter

Deadline: 31/12 2018
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – DITT UPPDRAG

Rekrytera och boka respondenter – via telefon och besök

Registrera alla kontaktförsök

Genomföra intervjuer, minst 56 % svarsfrekvens 

I uppdraget ingår även genomföra nödvändig administration och 
rapportering

Lönerapport är inskickad senast 6:e i varje månad

Synkronisering av kontaktförsök/genomförda intervjuer skall ske dagligen
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – PROJEKTTEAMET

Christoffer Källström – Projektledare/ Fältansvarig

Henrik Sjödin - Projektkoordinator

Linda Högman - Projektkoordinator

Ing-Marie Svensson - Extraresurs

Joacim Bülow - IT
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – URVAL 1

Total 4082 i urvalet. Riksrepresentation

Slumpmässigt urval. 15 år och skriven i Sverige
Alla datorer har mellan 20 - 48 hushåll
Varje intervjuare är ansvarig att kontakta sitt urval

Telefonnummer  finns  i SMS-klienten

Prata i en trevlig ton
Presentera dig med namn och att du ringer ifrån Ipsos men på 
uppdrag av Umeå Universitet
Respondenter som ej är myndiga kontaktas centralt därför de behövs 
tillstånd från föräldrarna. De som rekryteras läggs ut på en lokal intervjuare
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – URVAL 2

Individurval – endast den person som finns i SMS-klienten får/ska 
intervjuas

Undersökningsspråket är svenska. Resp måste kunna/förstå svenska
50% deltagande

Missivbrev med folder och GDPR-brev går ut v35

Minst 20 kontaktförsök på de som inte svarar

Märker du att du inte får svar. Pröva att ringa andra tider på dygnet och från ett 
annat nummer.
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – TIPS IFRÅN COACHEN

Istället för att ta ett nej, fråga om du får återkomma

Öva gärna på någon hemma innan du ringer första samtalet
Vem ringer jag och när. Vilken tid passar just den 
personen rätt?

Alla på söndagar

När görs bokningar?

Under tidigare omgångar gjordes bokningarna 25% förmiddag, 25% 
eftermiddag och 50% efter kl 17.00
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MÅL

© 2017 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary 
information and may not be disclosed or reproduced without the prior written 
consent of Ipsos.
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – MÅL
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – MÅL

Svarsfrekvens/genomförda intervjuer
Minst 50 % svarsfrekvens = 1850 intervjuer
Minst 3 genomförda intervjuer/vecka per intervjuare.
Hela urvalet skall vara genomringt andra veckan.

Kontaktförsök
Minst 20 kontaktförsök per telefon.
God spridning av kontaktförsök, veckodagar, tider.
Minst 4 personliga kontaktförsök – vid ej svar eller telefon saknas.

• Non-contacts
– Max 0 %
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – SAMMANFATTNING

ESS är en vetenskaplig undersökning med höga krav på kvalité och 
genomförande.

Jämförbarhet är viktigt = standardisering av frågor.

Standardisering är viktigt för att minska intervjuareffekter.

Utbildning är det viktigaste verktyget för att minska intervjuareffekter! 

Gruppindelning
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GDPR

© 2017 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary 
information and may not be disclosed or reproduced without the prior written 
consent of Ipsos.
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2. GDPR
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Goda
Dagliga
Projekt
Rutiner

G
D
P
R

1. ARKIVERA
2. EU-TRANSFER
3. DATABEHANDLINGSAVTAL
4. MINIMERA PII
5. SAMTYCKE
6. KOPPLINGSNYCKLAR
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THE EUROPEAN EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
(GDPR)

Gäller i hela EU sedan den 25 maj

Gäller alla data som går att koppla till en individ

I ESS gäller det

Namn, adress, födelsedata

Deras svar

Olika länder kan tillämpa det lite annorlunda

Hänvisa till Ipsos om du får några frågor

Får inte skicka någon personlig info över mail. All kommunikation sker via de ID-
nummer som finns.
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THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY – GDPR

Slumpmässig utvald

Umeå Universitet äger urvalet

Ipsos har ett personbiträdesavtal
Vill någon blir strykt måste vi göra det

Följebrev är skickat med GDPR-brev

IP måste uttryckligen säga det. Vi behöver/ska inte fråga 

Svaren sparas lokalt, på vår server, avpersonifierad data tas bort innan det 
skickas till Umeå

Samtycke: 
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Diskussion!
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