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Surveyföreningen
inbjuder till

ÅRSKONFERENS
Fredagen den 23 mars 2018 i Örebro

Varmt välkommen till en dag med föredrag och samtal om
surveystatistik.
Det är ju valår i år och då tycker vi det är naturligt att inrikta
förmiddagen på politiska opinionsundersökningar.
Vi har i år valt temat RÄTT ELLER FEL. Förmiddagen inleds
med en presentation av bidraget som har fått
Surveyföreningens pris som årets bästa uppsats 2017. Elias
Markstedt, Göteborgs universitet, har i sin avhandling tagit
upp frågan om vi kan lita på resultaten som fås genom
vägning och hur man kan komma mer rätt genom att väga
rätt. Därefter berättar Mattias Strandberg, SMIF, hur man
hjälper sina medlemmar för att de ska göra rätt genom
bland annat befintliga guide-lines och kvalitetscertifiering.
Förmiddagen avslutas med att Åke Wissing visar exempel
på
svårigheterna
att
förklara
resultat
från
partisympatiundersökningar och att tolka rätt.
Konferensen är gratis och är öppen för alla som är
intresserade. Årsmötes-förhandlingarna riktar sig dock
enbart till Surveyföreningens medlemmar.

Program

Surveyföreningens årsmöte 2018-03-23
Örebro universitet
09:10 – 09:25 Morgonfika och mingel
09:25 – 09:30 Välkomsthälsning
Åke Wissing. Ordförande
09:30 – 10:00 Rätt och fel genom vägning – Vägning av politiska opinionsmätningar
Elias Markstedt. Göteborgs universitet. Årets uppsatsvinnare
10:00 – 10:30 Att göra rätt eller fel – Hur SMIF stöder medlemmarna i sitt kvalitetsarbete
Mattias Strandberg. Generalsekreterare i SMIF
10:30 – 11:00 Rätt eller fel vid tolkning av resultat – Hur tolkas partisympatiundersökningar
Åke Wissing. Wissing & Co Undersökningskonsult
11:00 – 12:00 Lunch på egen bekostnad (förslagsvis restaurang Forum eller Kraka)
12:00 – 14:00 Surveyföreningens årsmöte

Underlag till årsmötesförhandlingarna
Kommer att tillhandahållas på plats.
Plats
Årskonferensen äger rum i sal P262 – Prismahuset – Örebro universitet
Anmälan och frågor
Skicka anmälan (med namn och organisationstillhörighet) eller frågor till Jonas Ortman:
sekrsurvey@gmail.com.
Sista anmälningsdag
Måndagen den 19:e mars Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

