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Behövs det en 

bok till? 



Exempel på kurser: 

 

Fundamentals of Survey Methodology 

Sampling Theory  

Data Collection Methods 

Applied Sampling/Methods of Survey Sampling 

Questionnaire Design and Evaluation 

Cognition, Communication, and Survey Measurement 

Design Seminar 

Survey Practicum: Data Analysis 

Survey Practicum: Data Collection 

Special Areas of Survey Methodology 

Directed Research 

Analysis of Complex Sample Survey Data 

Total Survey Error and Data Quality I 

Total Survey Error and Data Quality II 

Randomized and Nonrandomized Research Design 

Inference from Complex Samples 

Topics in Survey Methodology 

Practical Tools for Designing and Weighting Samples 

Applications of Statistical Modeling 

Survey Management 

Envisioning the Survey Interview of the Future 

Small Area Estimation 

Data Integration 

Advanced Seminars in Survey Methodology 

Michigan program 

in survey 

methodology  
 

 

 

 

  

Fyra inriktningar: 

• Survey metodology in 
statistical science 

• Survey methodology in 
social science 

• Marketing research 

• Public opinions  

 

 

 

 

  



Svenska utbildningar: 

Undersökningsmetodik 7,5 p Örebro (liknande i Umeå och Linköping) 

Kursen tar upp olika aktuella metoder vid arbetet med en statistisk undersökning. Det gäller planering, konstruktion 

av frågeformulär och kodning, insamling av datamaterial, kännedom om olika felkällor, bearbetning och analys samt 

rapportskrivning.   
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Undersökningsmetodik avancerad nivå 7,5 p Örebro  

Kursen ger en påbyggnad av en första kurs i urvalsmetodik på avancerad nivå. Innehållet fokuserar på 

skattningsproblemet under svarsbortfall och mätfelsproblematik.  

Urvalsmetodik 7,5 hp Handelshögskolan vid Örebro universitet 

Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå 7,5 hp Handelshögskolan vid Örebro universitet 

 

Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Enkät 5 hp Göteborgs universitet 
Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp) med minst 60 hp i ämnet pedagogik.  

 
Moderna avancerade analysmetoder för enkätvalidering 7,5 hp Högskolan Väst, Trollhättan  
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1. Visa ämnets bredd 

2. Skapa intresse för området 

3. Ge verktyg för bättre enkätstudier 
 

 

  

Tre mål med boken 
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“Ofta står det i enkätböcker att man måste 

specificera studiens syfte och frågeställningar 

innan man börjar konstruera frågorna. Men 

när inspirationen är som störst kan det också 

vara väldigt roligt att börja fundera på frågor.” 

 

 

  

Mål 2: Skapa intresse för området 
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Åtgärda en dubbel negation 

Göra en ledande fråga neutral 

Undvika en filterfråga 

 

 

 

  

Tydliga och konkreta exempel 

Mål 3: Ge verktyg för bättre 

enkätstudier 
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Varför respondenten i fokus? 

Låta respondenter att bli medskapare av 

värdefull, rättvisande information  

Återskapa förtroendet för 

enkätundersökningar 
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Bokens extra fokus 

• Motivation 

• Kommunikation 

• Kognitiva intervjuer 

• Etik 
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Mina favoritkapitel 

Etikkapitlet  

För att jag (förhoppningsvis) visar att etik handlar 

om mycket mer än datalagar 

 

Testningskapitlet  

För att det t.ex. beskriver konkret hur man gör 

kognitiva intervjuer 

 

 

  



Frågor i etikkapitlet 

• Hur hantera avbrutna webbenkäter? 

• Hur hantera människor som avslöjar brott eller 

ber om hjälp? 

• Hur kan jag leva upp till att “ingen enskild 

person ska kunna identifieras”? 

• Vad betyder autonomi i praktiken? 





Kognitiva intervjuer 

• Hur planera 

• Hur genomföra 

• Hur dokumentera 

• Hur tolka resultaten och åtgärda problem 
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… och hur man kan 

undvika den vanligaste 

fallgropen… 
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De svåraste avsnitten att skriva 

• Etikkapitlet  

För att Datainspektionen inte kan säga vad som gäller utan bara pröva i efterhand 

 

• Klassisk och modern testteori 

För att det behövs en hel bok för att täcka det och jag hade ambition att ha en sida 

 

• Urvalsavsnittet 

För att jag själv tycker att urval är skittråkigt 

 

• Från data till nytta 

För att det kan uppfattas så enkelt att det blir tramsigt 

 

  



Från data till nytta - exempel 

• Det är dumt att koda missing som 9 och räkna 

medelvärden  

 

• Att läsa rad- och kolumnprocent i en korstabell 

 

• Att granska sin datafil 

 

• Att kontrollera en nyskapad variabel 

 

  



Processen 
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• Maj 2013 Första orden 

• Aug 2013 Kontrakt med Studentlitteratur 

• Aug 2016 Skickade in slutmanus 

• Okt 2016 Faktagranskning 

• Nov - Jan  Revideringar, index, medgivanden 

• Feb 2017 Teknisk redaktion, layout, språkgranskning, omslag 

• Feb -  Apr  Revideringar 

• Maj 2017 Korrekturläsning 

• Juni 2017 Till tryck 

 

 

 

 

  



Fördelen när det tar lång tid:  

man hinner samla på sig material och 
exempel 
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