Surveyföreningen

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium

Hur står det till med kvaliteten

maj

.

?

Hur hanterar och motverkar vi bortfallet i surveyundersökningar, särskilt när det
gäller svårnådda grupper?
Efter ett två år långt uppehåll på grund av pandemin bjuder Surveyföreningen äntligen in till
Kvalitetseminarium
.
Under lång tid har vi som arbetar inom surveyområdet brottats med sjunkande svarsandelar, ökade
datainsamlingskostnader och utmaningar när det gäller att hantera systematiska fel på grund av
bortfall. Detta är en verklighet inom såväl offentlig sektor som för privata aktörer, och gäller både
individ- och företagsundersökningar.
Särskilt utmanande är det att undersöka vissa grupper, till exempel unga vuxna, utrikes födda, eller
småföretag. Surveyföreningen vill därför belysa några exempel på undersökningar riktade till dessa, i
enkätsammanhang, vanligtvis ”svåra” grupper.
För att belysa detta område har vi bjudit in experter som under dagen kommer att presentera olika
exempel på bortfallshantering, bortfallsanalys och alternativa angreppssätt. Samtidigt ges du ett tillfälle
att få träffa likasinnade kollegor och experter på surveyområdet.
Likt tidigare år äger konferensen rum på Westmanska Palatset, Holländargatan

, Stockholm

Program
Tisdagen den

maj

, Klockan

:

– ca

:

Konferencier under dagen är Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, docent i
statsvetenskap och styrelseledamot i Surveyföreningen.
Samling och mingel – Registrering, kaffe och smörgås

:
.

–

.

Inledning och presentation av programmet.

.

–

.

Om bortfall i undersökningar: individuella och kontextfaktorer, Sebastian Lundmark,
fil. dr. i statsvetenskap, forskare vid SOM-Institutet, Göteborgs universitet

.

–

.

Surveymetoden i det andra Sverige – erfarenheter från en longitudinell studie i två
förorter i Göteborg, Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs
universitet

:

–

.

–

.

Lunch

.

–

.

Om bortfall och korrigering för underrapportering i Monitormätningar, Björn Trolldal
CAN

.

–

.

Statistikproduktionssystem (SP) . : användning av ”nya” datakällor och bibehållande
av kvaliteten i statistiken Thomas Laitila

.

–

.

Kaffe och mingel

.

–

.

Paneldiskussion.

.

.

Så här når vi unga – strategier för kvalitetssäkring, Anton Landehag, senior rådgivare,
och Linnea Claesson, senior analytiker, Demoskop

Avslutning

Anmälan: Anmälan skickas till sekrsurvey@gmail.com med uppgift om namn, företag/organisation,
ev. medlemskap (se avgifter nedan), fakturaadress (helst via e-post) samt uppgift om ev.
kostavvikelse.
I anmälningsavgiften ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe.
Tid:

Tisdag

Plats:

Westmanska Palatset Holländargatan * (Lokal: Bryggarkungen)

maj. Klockan

:

– ca

:

Avgift:
Medlemmar i Surveyföreningen eller vänföreningar

kronor exklusive moms

Vänföreningar: Statistikfrämjandet, ESOMAR, MIS, Swedish Insighters
Universitets-/högskolestuderande

kronor

inklusive moms

kronor exklusive moms

Övriga

Surveyföreningen är en av fyra statistikföreningar som ingår i Statistikfrämjandet. Om du inte redan är
medlem i Surveyföreningen notera om du vill bli det så sköter vi anmälan åt dig. Årsavgiften är
kronor till Statistikfrämjandet. Medlemskap i Surveyföreningen är kostnadsfritt. Din avgift till seminariet
blir då
kronor enligt ovan.
Har du frågor är du välkommen att kontakta föreningens sekreterare: sekrsurvey@gmail.com.
Antalet platser är begränsat, så anmäl dig gärna så snabbt som möjligt.
Sista anmälningsdag är

maj

