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Surveyföreningen
inbjuder till

ÅRSKONFERENS
Fredagen den 22 mars 2019 i Göteborg

Varmt välkommen till en dag med föredrag och samtal om
surveystatistik. På förmiddagens konferens har vi några
mycket intressanta talare och efter lunch hålls
Surveyföreningens årsmöte.
Vi inleder dagen med det traditionella Tore Dalenius-talet.
En som minns Tore och är väl förtrogen med hans
betydande insatser och inflytande i surveyvetenskapen är
Anders Holmberg, metodchef på Statistisk Sentralbyrå i
Oslo. Samtidigt som Anders är medveten om Tores höga
krav på vetenskaplighet och kvalitet kommer han att visa att
statistikproducenter i framtiden måste ha förmåga att
kombinera traditionella och okonventionella data när man
arbetar med surveyer.
Elina Lindgren är Fil.Dr. i statsvetenskap och medarbetare
vid SOM-institutet. Hon arbetar bland annat med
kontrollerade experiment kring det mycket svåra och
angelägna problemområdet frågekonstruktion. I en nyligen
genomförd studie har hon studerat hur respondenterna
tolkar och svarar på skalfrågor och vad användaren bör
tänka på när man ska tolka svaren. Vad ligger exempelvis
bakom svaren bland dem som har svarat mittenalternativet
på en skala.
Därefter kommer Axel Tandberg och Magnus Pettersson,
från ERM – Etiska Rådet för Marknadsundersökningar, att
presentera vad vi surveystatistiker bör tänka på ur ett etiskt
perspektiv. Utöver exempel på fällor och fel presenterar de
nyheter när det gäller bedömning av etisk hantering i
samband med surveyundersökningar.
Avslutningsvis presenteras Årets surveyuppsats.
Konferensen är gratis och är öppen för alla som är
intresserade. Årsmötes-förhandlingarna riktar sig främst till
Surveyföreningens medlemmar och endast medlemmar har
rösträtt.
Motioner kan lämnas från personliga medlemmar till styrelsen
minst en månad före årsmötet – dvs. senast 2019-02-22.

Program

Surveyföreningens årskonferens 2019-03-22
09:10 – 09:25 Morgonfika och mingel
09:25 – 09:30 Välkomsthälsning
Åke Wissing. Ordförande
09:30 – 10:00 Årets Tore Dalenius-talare – Anders Holmberg, Statistisk Sentralbyrå Oslo
Att komplettera traditionella surveydata med data från okonventionella datakällor
10:00 – 10:30 Att tolka skalfrågor – Elina Lindgren, Göteborgs universitet och SOM-institutet
Hur tolkar respondenten skalan och varför t.ex. mittenalternativet
10:30 – 11:00 Etik vid surveyundersökningar – Axel Tandberg/Magnus Pettersson, ERM
Att hantera etiska frågor samt nyheter som gäller etik vid surveyundersökningar
11:00 – 12:00 Lunch på egen hand (närliggande restauranger kommer att rekommenderas)
12:00 – 14:00 Surveyföreningens årsmöte

Underlag till årsmötesförhandlingarna
Kommer att tillhandahållas på plats.
Plats
Årskonferensen äger rum på Göteborgs universitet
Anmälan och frågor
Skicka anmälan till Ella Adem: sekrsurvey@gmail.com. Notera namn, telefonnummer och
organisationstillhörighet. Har du eventuella frågor kan du även kontakta Åke Wissing på
telefon: 0725 25 01 26 eller via mail: ake@wissing.se.

Sista anmälningsdag
Måndagen den 18:e mars Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

