
 
 
 

Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2014 
 
Selskab for Surveyforskning uddeler hvert år en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopga-
ve (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element. Formålet med 
prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på stude-
rende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en større eksa-
mensopgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af sur-
veymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater samt formid-
lingen af surveyresultater. 
 
 
Begrundelse for tildeling af prisen for større eksamensopgave til Linda Ejlskov Jeppesen og 
Tatiana Bergstrøm 
 
Blandt mange gode besvarelser af surveyselskabet prisopgave for større eksamensopgave har besty-
relsen udvalgt en 9. semestersopgave i faget Videregående samfundsvidenskabelig metode, Aalborg 
Universitet. Opgaven er skrevet af Linda Ejlskov Jeppesen og Tatiana Bergstrøm og har titlen ”So-
cial kapitals betydning for jobtilfredshed. Et transnationalt perspektiv”. Opgaven har følgende pro-
blemformulering: Hvilken effekt har social kapital på individets jobtilfredshed og påvirker landets 
kultur effekten af social kapital?  

Der er tale om en grundig og kreativ multilevel analyse af social kapital i en række forskelige lande. 
I projektet er den statistiske analyse på en opfindsom måde baseret på to datasæt: et datasæt fra kul-
turforskeren Geert Hofstede der er sammenkoblet med data fra European Social Survey.  Forfatter-
ne er godt inde i multilevel-metoden og foretager en omhyggelig og nuanceret analyse. Deres stati-
stiske fremgangsmåde, herunder inddragelse af interaktioner og kontrolvariable på lande- og indi-
vidniveau, giver spændende resultater, og forfatterne forholder sig til datas kvalitet og diskuterer 
konsekvenser af mangler i data og forsørger at tage højde for sådanne mangler.  Der præsenteres og 
testes klare hypoteser og resultaterne præsenteres på overbevisende måde bl.a. som fittede regressi-
onslinjer for de 23 lande med random intercept og random slope analyser. 

Alt i alt er der tale om en spændende problemstilling, der indløses ved en idérig sammenkobling af 
data og som studeres ved hjælp af klare analyser og dygtigt og solidt statistisk håndværk. Det er en 
glæde at tildele denne opgave Selskab for surveyforsknings pris for den bedste større eksamensop-
gave for 2014. 


