Den europeiska socialundersökningen 2018
Du har blivit utvald till att delta i en internationell undersökning som handlar om vad människor tycker
om en rad olika frågor som påverkar Sverige och Europas länder. Undersökningen genomförs samtidigt i
mer än 20 olika länder i Europa och hjälper oss att förstå vad människor tycker om viktiga
samhällsfrågor.
Undersökningen täcker en rad olika teman och ingen speciell förkunskap behövs för att svara på frågorna.
Du har blivit utvald från ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning med hjälp av statistiska metoder
för att säkerställa att undersökningen ger en representativ bild av Sveriges befolkning. Vi kan därför inte
ersätta dig med någon annan. Alla svar du ger oss kommer att behandlas strikt konfidentiellt och i
enlighet med EU:s datasäkerhetsförordning (GDPR). Mer information om detta finns i den bifogade
broschyren.
De flesta som deltar i studien tycker att det både är intressant och roligt och vi hoppas att du också
kommer att tycka det. Inom kort kommer en intervjuare från Ipsos att ta kontakt med dig och berätta mer
om studien. Tillsammans kan ni då komma överens om lämplig tid och plats för intervjun. Intervjun kan
göras hemma hos dig, men den kan också göras på annan plats.
Din medverkan är frivillig, men för att få tillförlitliga resultat är det viktigt att alla utvalda personer är
med.
Som tack, till dig som deltar, får du två trisslotter i samband med intervjun.
Mer information om undersökningen finns i den bifogade broschyren. Du är även välkommen att kontakta
Ipsos eller Umeå universitet om du vill ha mer information.

Christoffer Källström, Ipsos
0200-33 66 24
christoffer.kallstrom@ipsos.com

Mikael Hjerm, Umeå Universitet
mikael.hjerm@soc.umu.se
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Den europeiska socialundersökningen 2018
Du har blivit utvald till att delta i en internationell undersökning som handlar om vad människor
tycker om en rad olika frågor som påverkar Sverige och Europas länder. Undersökningen
genomförs samtidigt i mer än 20 olika länder i Europa och hjälper oss att förstå vad människor
tycker om viktiga samhällsfrågor.
En intervjuare har försökt att nå dig men har inte fått kontakt med dig. Din medverkan är frivillig,
men för att få tillförlitliga resultat är det viktigt att alla utvalda personer är med.
Vi vill nu komma i kontakt med dig för en intervju och, som tack till dig som deltar, erbjuder vi nu
Dig 500:- i form av ett SUPERPRESENTKORT som du får efter intervjun per epost. På
gogift.com kan du läsa var och hur du kan använda det. Du kan bland annat välja mellan kläder,
mat, elektronik eller en upplevelse från fler än 150 olika butikskedjor.
Vi kommer att kontakta dig per telefon men du kan även kontakta Ipsos direkt på 0200–33 66
24 eller mail: christoffer.kallstrom@ipsos.com för att anmäla ditt intresse eller tack nej till att
delta i årets studie.
Undersökningen täcker en rad olika teman och ingen speciell förkunskap behövs för att svara
på frågorna. Du har blivit utvald från ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning. Vi kan inte
ersätta dig med någon annan. Alla svar du ger oss kommer att behandlas strikt konfidentiellt
och i enlighet med EU:s datasäkerhetsförordning (GDPR).
De flesta som deltar i studien tycker att det både är intressant och roligt och vi hoppas att du
också kommer att tycka det. Inom kort kommer en intervjuare från Ipsos att ta kontakt med dig
och berätta mer om studien. Tillsammans kan ni då komma överens om lämplig tid och plats för
intervjun. Intervjun kan göras hemma hos dig, men den kan också göras på annan plats.
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Mer om ESS i Sverige
http://cors.se

Mer om ESS internationellt
www.europeansocialsurvey.org

Hej,
För en tid sedan blev du kontaktad av en våra intervjuare angående deltagande i den nionde
omgången av den Europeiska Socialundersökningen (ESS). Du avböjde då att medverka i
studien.
Vi vill med detta brev än en gång betona hur viktigt det är att undersökningen ger en rättvisande
bild av vad den svenska befolkningen tycker. För att det resultatet ska bli så rättvisande och bra
som möjligt är det avgörande att samtliga personer i urvalet verkligen deltar i undersökningen.
Därför vill vi nu fråga dig igen om du kan tänka dig att delta i ESS-undersökningen 2018.
För att visa vår uppskattning för din insats i ESS-undersökningen finns i detta brev en trisslott
som är din att behålla oavsett om du har möjlighet att delta eller inte.

Som tack, till dig som deltar, erbjuder vi nu Dig 500:- i form av ett
SUPERPRESENTKORT som du får per mail efter intervjun.
På gogift.com kan du läsa var och hur du kan använda det. Du kan bland annat välja mellan
kläder, mat, elektronik eller en upplevelse från fler än 150 olika butikskedjor.
Vi kommer att kontakta dig per telefon men du kan även kontakta Ipsos direkt på 0200–33 66
24 eller mail: christoffer.kallstrom@ipsos.com för att anmäla ditt intresse. Annars kommer en av
våra intervjuare kommer att kontakta dig igen och vi hoppas att vi får ditt förtroende att
genomföra en intervju.
Vi anpassar oss efter dig och gör intervjun på en tid och plats som du själv bestämmer. Alla
svar du ger oss kommer att behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med EU:s
datasäkerhetsförordning (GDPR). Mer information om detta finns i den bifogade broschyren.
Du får du gärna kontakta oss personligen. Vi svarar gärna på dina frågor.
Med vänliga hälsningar,
Christoffer Källström
Undersökningsledare
Ipsos AB
0200 – 33 66 24
christoffer.kallstrom@ipsos.com

Mikael Hjerm
Professor och undersökningsansvarig
Umeå universitet
Sociologiska institutionen
901 87 UMEÅ
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