


Förord 
 
Idén till den här studien föddes efter olika försök att hantera problemet med att få studenter att 
svara på elektroniska enkäter. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå Universitet 
har inom ramen för ett 3-årigt utvärderingsuppdrag återkommande mött och försökt hantera 
problemet med låg svarsfrekvens i webbaserade enkäter till högskolestudenter. Enkätstudierna 
har gjorts inom ramen för den utvärdering av studentnyttan som UCER genomför på uppdrag 
av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Sammanlagt har sju 
elektroniska enkäter skickats ut mellan åren 2003-2006. Enkäterna har använts som en av 
metoderna att utvärdera studentnyttan med IT-stödd distansutbildning inom Nätuniversitetet. 
Frågan om ”studentnyttan” är något som man kan tänka sig att studenter har ett direkt intresse 
av, så det handlar med andra ord om att svara på frågor som direkt berör studenter. Den sista 
webbaserade enkäten skickades ut till ett stort antal studenter vid Sveriges högskolor och 
universitet. Enkäten var aktiv i en månad, och efter två påminnelser var svarsfrekvensen inte 
högre än 6 procent. Efter en genomgång av tänkbara orsaker till den låga svarsfrekvensen 
väcktes stegvis tanken om att kartlägga hur man i andra sammanhang arbetat med webbaserade 
enkäter riktade till studerandegrupper och hur problemet med låg svarsfrekvens hanteras. 
Resultatet av denna kartläggning presenteras här. 
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Umeå, november 2006 
 



 1

Tillvägagångssätt för att höja svarsfrekvensen  
- en kartläggning av webbaserade 

enkätundersökningar  
 
 

Vid enkätundersökningar riktade till studenter ställs man ofta i situationer där tilltänkta 
studenter inte kan eller vill delta i undersökningen, och i lägen där studenter utelämnat 
enstaka frågor. I rapporten diskuteras möjligheter att nå ut med webbaserade enkäter till 
olika studerandegrupper och vad som kan göras för att hantera och reducera 
bortfallsproblematiken. Rapporten granskar ett antal utvärderingar där webbaserade 
enkäter använts och respondenterna varit studenter. Resultat visar att det är svårt att 
uppnå en tillfredsställande svarsfrekvens och att svarsprocenten sjunker då student-
populationen ökar. Olika sätt att reducera bortfall diskuteras och en rekommendation är 
att använda kompletterande tillvägagångssätt för att administrera webbaserade enkäter.  

 
 
Vid enkätundersökningar riktade till studenter ställs man ofta i situationer där studenter 
inte kan eller vill delta i undersökningen. Vanligt är också att uppgiftslämnaren utelämnar 
enskilda frågor. Oavsett bortfallets karaktär1 innebär det alltid en osäkerhet i 
undersökningen. Om studenterna som bidrar till bortfallet, på olika sätt avviker från dem 
som deltar, finns risken att vissa egenskaper hos den totala populationen blir felskattade. I 
allmänhet gäller regeln att ett större urval bättre återspeglar en populations egenskaper. 
Givet detta kan ett stort bortfall innebära att tillförlitligheten i undersökningsresultaten 
ifrågasätts. Ett annat skäl till varför bortfall är att betrakta som ett problem beror på att 
uppföljningsinsatser i regel är både tidskrävande och (därmed) dyrbara. Enligt Statistiska 
Centralbyrån bör bortfallsfrekvens ses som en kvalitetsindikator och bortfallsreducering 
som ett viktigt kvalitetsmål (SCB, 2000).  

Långa frågeformulär kombinerat med komplicerade instruktioner är vanliga orsaker till 
att studenten avbryter sitt uppgiftslämnande. Även svåra och omfattande enkätfrågor kan 
medföra en ökad risk för bortfall. Bortfall kan också uppstå internt på grund av fel i 
bearbetningen av data, exempelvis vid dataregistrering eller kodning. Enligt Miller (1991) 
tillhör det ovanligheterna att svarsfrekvensen i samband med traditionella postenkäter 
överstiger 50 %. Sedan tidpunkten för Millers observation har stora framstegs gjorts inom 
teknikutvecklingen. Nya vägar att distribuera och administrera enkäter har prövats, och 
teknikutvecklingen har bland annat inneburit nya möjligheter att utforma webbaserade 
enkäter, där kostnader för exempelvis tryck, utskick av svarspost och påminnelser kunnat 
reduceras avsevärt. Datainsamlandet kan idag genomföras under kortare tid jämfört med 
vid traditionella postenkäter. Utvecklade serversystem har gjort det möjligt att kryptera 
information vilket kan bidra till ökad administrationssäkerhet. Trots en rad uppenbara 
fördelar följer frågan vilka spår teknikutvecklingen satt när det gäller möjligheterna att 
reducera olika typer av bortfall i samband med genomförandet av webbaserade enkäter? Är 
det möjligt att med hjälp av ny teknik komma till rätta med de nämnda bortfallsorsakerna 
och redovisa en tillfredsställande svarsfrekvens, eller uppkommer samtidigt nya orsaker till 
bortfall? Inom utbildningsväsendet förefaller frågorna vara högt prioriterade och åtgärder 

                                                 
1 Bortfall för samtliga värden för ett observationsobjekt, exempelvis en individ eller ett arbetsställe, benämns 
ofta som objektbortfall eller externt bortfall. Saknas endast vissa värden, exempelvis en eller flera frågor, 
brukar man prata om partiellt eller internt bortfall. 
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för att komma till rätta med problematiken vid kursutvärderingar testas kontinuerligt vid 
svenska universitet och högskolor. Ett aktuellt exempel återfinns vid Luleå tekniska 
universitet där ett webbaserat kursutvärderingssystem med anpassade frågor nyligen prövats 
i syfte att höja svarsfrekvensen i samband med universitetets interna kursutvärderingar.  

I den här rapporten redovisas olika sätt att använda webbaserade enkäter tillsammans 
med åtgärder som vidtagits för att öka svarsfrekvensen. Till grund för beskrivningen ligger 
nio utvärderingsrapporter. Urvalet av utvärderingsrapporter baserades på kriterierna att 1) 
en elektronisk enkät hade använts i utvärderingen, 2) enkäten var riktad till högskole-
studerande och 3) uppgifter om antalet enkätutskick och svarsfrekvenser fanns att tillgå. 
Sammanlagt granskades ett tjugotal utvärderingsrapporter (Bilaga 1) utifrån dessa kriterier. 
Tabell 1 ger en överblick över antalet utskick och observerade svarsfrekvenser inom 
utvärderingarna som ligger till grund för den här kartläggningen.  
 
Tabell 1. Utvärderingar där webbaserade enkäter skickats till högskolestuderanden 

Utvärdering Utskick (n)    Observerad svarsfrekvens (n)  Svarsprocent 
A* 2794 172  6 
B* 2056 512  25 
C* 1755 512  29 
D* 1446 581  35 
E* 864 291  39 
F 4009 1645  41 
G* 1434 643 45 
H 60 41  68 
I* 20 18  90 

* Utvärderingen har genomförts av Centrum för utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå universitet2 
 
Av Tabell 1 framgår att antalet enkäter som skickats ut inom utvärderingarna varierar 
avsevärt – från ett tjugotal till drygt fyra tusen enkäter. Antalet registrerade svar varierar 
också från ett tjugotal till drygt femtonhundra svar. Tabellens högra kolumn visar att de 
högsta svarsnivåerna återfinns inom enkätundersökningarna med få utskick. Det bör redan 
här framhållas att det är svårt att ge ett generellt svar på vad som är en acceptabel 
bortfallsfrekvens. Ett bortfall på 10 % i en undersökning kan vara betydligt allvarligare än 
en på 20 % i en annan undersökning. Detta beror i första hand på hur stora skillnaderna är 
mellan de svarande och bortfallet med avseende på undersökningsvariablerna (SCB, 2000). 
Bortfallet måste även ställas i relation till övriga felkällor i undersökningen som exempelvis 
skevhet i urvalet eller felaktigheter i bearbetningen.   

I sökandet efter vad som kan förklara svarsfrekvensens variation redovisas 
utvärderingarnas genomförande i detalj. Redovisningen kretsar kring hur man inom de nio 
utvärderingarna hanterat kontaktuppgifter och enkätdistribution, enkätens tillgänglighet 
samt observerade svarsfrekvenser och genomförda bortfallsanalyser. Redovisningen bygger 
på uppgifter från publicerade projektrapporter. I originalrapporterna har enkätadministra-
tionen beskrivits i varierad omfattning och detalj. Originalrapporternas detaljrikedom åter-
speglas till viss del i denna redovisning. Utvärderingarna presenteras nedan i följd efter 
observerad svarsfrekvens (Jfr Tabell 1).  
 
 
 

                                                 
2 En majoritet av de granskade utvärderingarna har genomförts av Centrum för utvärderingsforskning vid 
Umeå universitet, UCER. Två av utvärderingarna som är inkluderade i denna undersökning har genomförts 
vid andra universitet. 
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A. Jämförelser mellan campus- och distansstuderande med IT-stöd (2006)   
Som ett delprojekt inom ramen för ett större projekt om värdet av nätbaserad utbildning, 
förbereddes en jämförande studie om campus- och distansstudenters erfarenheter av IT-
stödd undervisning och syn på högre utbildning. En webbaserad enkät distribuerades till 
2794 campusstuderande vid Sveriges högskolor och universitet. Undersökningen 
utformades så att kurs- och utbildningsansvariga hanterade den direkta kontakten med 
studenterna. Sammanlagt 90 utbildningar fanns med i det slumpmässiga urvalet. 
Utvärderarens kontakt med kursansvariga för utbildningarna sköttes via e-post. Vid den 
första kontakten introducerades projektets bakgrund och syfte. Kursansvariga ombads 
meddela om möjligheter att medverka fanns samt välja mellan alternativen att skicka en 
hypertextlänk direkt till studenterna via e-post eller att upprätta en hypertextlänk på en 
kurshemsida där studenterna kunde klicka sig vidare till enkäten. I båda alternativen till-
handahöll utvärderaren den aktuella enkätlänken. Kursansvariga ombads också meddela 
hur många studenter som fanns registrerade på den aktuella kursen. Efter kursansvarigas 
medgivande om medverkan distribuerades en första påminnelse. Tre veckor senare 
skickades en andra påminnelse med en sammanställning om vilka kurser som fanns 
representerade bland de hittills registrerade svaren. Om kursansvariga avvisade medverkan i 
studien, ombads de att meddela detta. Då enkäten varit aktiv i en månad, och två 
påminnelser skickats ut sammanställdes svarsfrekvenserna. Vid tidpunkten för samman-
ställningen hade 20 kursansvariga avböjt medverkan i studien. Uppgifter om antalet 
studenter inskrivna vid respektive utbildning hade lämnats av 29 kursansvariga. För 
utbildningar där dessa uppgifter saknades tillämpades ett medelvärde (40 studenter per 
kurs) för skattning av antalet registrerade studenter. Sammanlagt 172 studenter från 32 av 
utbildningarna hade besvarat enkäten. Resultatet motsvarar en total svarsfrekvens på 6 %.  

Den låga svarsfrekvensen kan delvis förklaras av att enkäten distribuerades via e-post till 
kursansvariga som i sin tur uppmanades att vidarebefordra en hypertextlänk till 
studenterna. Troligtvis medförde tillvägagångssättet att ett antal studenter föll bort redan i 
samband med att hypertextlänken skickades ut. Det handlade då om e-postadresser där 
kursansvariga inte kom fram, e-postadresser som existerade men som inte var i bruk och om 
adresser som var stängda för adresser som användaren inte godkänt. Hur många det 
handlade om är okänt. Den extremt låga svarsfrekvens ledde till att de registrerade svaren 
inte analyserades vidare. 
 
B. Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning (2004) 
Syftet med undersökningen var att beskriva förutsättningar för Nätuniversitetets arbete med 
att bedriva IT-stödd distansutbildning. Studien utformades som en intressentutvärdering, 
med fokus på tre nyckelgrupper; prefekter, kursansvariga för IT-stödd distansutbildning 
och studenter vid IT-stödda distansutbildningar. Utvärderingen inleddes i oktober 2003 
med en pilotstudie där ett antal prefekter, kursansvariga och studenter intervjuades för att 
testa frågor och samtidigt fånga synpunkter och frågeområden att inkludera i enkäten. En 
hypertextlänk till den webbaserade studentenkäten inklusive ett informationsbrev, skickades 
samma månad till de kursansvariga för vidarebefordran via e-post till studenterna. De 
kursansvariga ombads skicka en kvittens där det framgick hur många studenter enkäten 
skickats till. Därefter skickades brev till de 43 kursansvariga som i första omgången 
verifierat att de distribuerat enkäten till studenterna med uppmaning att påminna dessa om 
att besvara enkäten. Enkäten skickades till 84 prefekter, 95 kursansvariga och via 
kursansvariga till 2056 studenter, på 96 utvalda kurser. Svarsfrekvensen  bland studenterna 
var 25 % (512 svar).  
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Det identifierade bortfallet skedde i två led. Första ledet var ett bortfall av kurser, dvs. de 
kursansvariga vidarebefordrade inte följebrevet med enkätlänken till studenterna. Andra 
ledet bestod av ett bortfall bland de studenter som mottog enkäten utan att besvara den. Att 
svarsfrekvensen bland dessa studenter är något lägre vid vissa lärosäten kan bero på att 
kursansvariga lämnat otydlig information eller att studenterna missförstått instruktionerna. 
Några kursansvariga presenterade enkäten via ett forum eller en kurshemsida vilket kan ha 
inneburit att endast de studenter som var inne på forumet eller hemsidan fick tillgång till 
informationen. Studenterna kan dessutom ha upplevt det mer angeläget att fylla i en enkät 
som var personligen adresserad via e-post. Anledningar som kursansvariga själva angav var 
att många kurser redan hade avslutats och att det därmed var svårt att komma i kontakt 
med studenterna, eller att den kursansvarige hade saknat tillgång till e-postlistor.  
 
C. IT-stödd distansutbildning inom natur och teknik (2004) 
Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar studenter vid nätuniversitetets 
IT-stödda distansutbildningar inom naturvetenskap och teknik. Syftet var också att 
utvärdera studenternas erfarenheter och bedömningar av värdet och nyttan med den IT-
stödda distansutbildningen och olika typer av utbildningsstöd. Studien genomfördes med 
hjälp av en webbaserad enkät till studenter på nätuniversitetsutbildningar inom natur-
vetenskap och teknik under höstterminen 2004. Kontaktuppgifter hämtades från det 
registreringsmaterial som finns i Myndigheten för Sveriges nätuniversitets juridiska databas. 
Ett urval av utbildningar gjordes på grundval av fördelningen; naturvetenskap/teknik, antal 
poäng samt studietakt, i det totala utbudet. En målsättning var att alla de lärosäten som gav 
utbildning inom de aktuella ämnesområdena höstterminen 2004 skulle finnas 
representerade i studien. I databasen finns för varje utbildning namn på en kontaktperson 
angivet. Kontaktpersonerna kontaktades via e-post under höstterminens senare del. 
Enkätstudien genomfördes under höstterminens sista veckor. När sista svarsdatum hade 
passerat hade 512 studenter besvarat enkäten. Studiens totala svarsfrekvens var 29 %. 

Utifrån listorna med 1755 e-postadresser som var utgångspunkten, så föll en rad adresser 
bort. Det handlade om felaktiga e-postadresser, e-postadresser som existerade men som inte 
användes och om adresser som var stängda för alla utom de adresser som användaren 
godkänt. I 100 av fallen kom man inte i kontakt med användaren. Det är svårt att i efter-
hand avgöra hur många adresser som inte används respektive hur många studenter som 
stängt av sin e-post för inkommande post från ”obehöriga” avsändare. En del kursansvariga 
som förmedlade e-postadresserna uttryckte viss reservation för i vilken utsträckning 
studenterna faktiskt använde de e-postadresser som de tilldelats av lärosätet. Ett antal 
studenter hörde dessutom av sig för att meddela att de aldrig hade påbörjat kursen eller att 
de hade hoppat av kursen i ett mycket tidigt skede.  
 
D. IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård (2003) 
Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar den student som läser en av 
Nätuniversitetets IT-stödda distansutbildningar inom medicin och vård. Syftet var också att 
utvärdera IT-studenternas erfarenheter och bedömningar av värdet och nyttan med den IT-
stödda distansutbildningen och olika typer av utbildningsstöd. Kontaktuppgifter hämtades 
från Myndigheten för Sveriges nätuniversitets juridiska databas. Kontaktpersonerna för de 
olika utbildningarna kontaktades via e-post under höstterminens senare del. För 26 
kurser/program inkom e-postadresser direkt till studenterna. Det handlade om adresser till 
studenter som gett sitt tillstånd till att deras e-postadress lämnades ut. För ytterligare 38 
kurser/program skötte kursansvariga distributionen av den webbaserade enkäten. Detta kan 
ha skett på olika sätt, till exempel via e-post eller via en kurshemsida. Enkätstudien 
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genomfördes under höstterminens sista veckor. En del av de kortare kurser som startade 
under höstterminen 2003 var därför redan avslutade, vilket bland annat fick som 
konsekvens att det var svårt att nå de studenter som hade deltagit i kurserna. En stor del av 
de kontaktpersoner som kontaktades hörde aldrig av sig. Två påminnelser skickades med en 
veckas mellanrum. Vid sista svarsdatum hade 581 studenter besvarat enkäten. Resultatet 
motsvarar en svarsfrekvens på 35 %. Olika tillvägagångssätt användes alltså för att 
distribuera enkäten till de medverkande studenterna. Av de 423 studenter som fick enkäten 
direkt var det 210 studenter som besvarade den, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51 %. 
I den andra gruppen, där enkäten distribuerades via kursansvariga till studenterna, var 
antalet registrerade studenter på de 38 kurserna/programmen 1023 stycken. 321 av dessa 
studenter besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 31 %.  

Svarsfrekvensen i de båda grupperna skiljer sig alltså markant åt. Det fanns ett bortfall 
redan initialt som handlade dels om att ett antal studenter saknade e-post men också om 
studenter som inte hade medgivit att deras e-postadress fick lämnas ut. I antalet registrerade 
studenter fanns också en grupp som inte deltog i den kurs eller det program som de var 
registrerade på. Av de e-postadresser som inkom var några felaktiga, vilket innebar att 
enkäten inte nådde adressaten. Det största bortfallet berodde antagligen på e-postadresser 
som inte var i bruk. Även i den här gruppen kan det ha funnits ett antal studenter som vid 
enkätens genomförande var inaktiva. I de studentgrupper där enkäten förmedlades via en 
kurshemsida tillkom ett annat problem nämligen att det bland studenter som var aktiva vid 
tillfället för enkätstudiens genomförande, fanns en grupp som kanske inte uppmärksammat 
enkätlänken. Studenterna i denna grupp fick inte heller någon påminnelse om att fylla i 
enkäten, om inte den person som distribuerade enkäten påminde studenterna.  
 
E. Att lära säkert (2005)  
Studien behandlar IT-säkerheten inom Nätuniversitetet, och bygger på tre enkäter som 
skickades till studenter, lärare och IT-pedagoger. En förfrågan skickades till kursansvariga 
via e-post om de var villiga att medverka i studien och om de hade möjlighet att distribuera 
enkäten till studenterna. I ett andra steg skickades ett följebrev till alla studenter som var 
registrerade på de kurser och program som ingick i undersökningen. I elva av fallen 
skickades följebrevet via e-post och i två av fallen gjordes följebrevet och webbenkäten 
tillgängliga via den aktuella kursens informationsforum. Det totala antalet studenter som 
fanns med i enkätundersökningen var 896. 149 studenter var inte anträffbara via den adress 
som hade erhållits. Dels hade förteckningen över e-postadresser en viss övertäckning och 
innehöll adresser till studenter som inte längre var registrerade på distanskurser, dels gick 
det inte att nå vissa adresser på grund av tekniska problem. Troligtvis är antalet studenter 
som aldrig fick följebrevet högre än 149. De personer som blev utvalda fick allmän 
information om undersökningen och en hypertextlänk till webbenkäten. Två påminnelser 
skickades automatiskt till deltagarna om svar inte hade inkommit vissa bestämda datum. 
Sammanlagt mottogs 291 svar på studentenkäten. Resultatet motsvarar en svarsfrekvens på 
39 %.  
 
F. Student på Malmö högskola (2005) 
Som ett led i arbetet med att motverka etnisk och social snedrekrytering inom högskolan 
genomförde Malmö högskola en kartläggning av nyantagna studenters bakgrund. 
Undersökningen omfattade 4009 studenter antagna höstterminen 2005. Liknande studier 
genomfördes vid Malmö högskola åren 2001 och 2002. Inom ramen för det aktuella 
projektet användes för första gången en webbaserad enkät. Information om enkäten 
presenterades via högskolans webbsidor och personligen av personal inom respektive 
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område i samband med kursstart. För kontroll av svarsfrekvenser jämfördes antalet 
inskickade enkätsvar med uppgifter från LADOK. Uppgifterna gällde antalet registrerade 
studenter på program och fristående kurser. Enkäten publicerades på Malmö högskolas 
webbsidor mellan 1:a september och 15:e oktober, 2005. Uppgifter om påminnelser saknas. 
Enkäten skickades till sammanlagt 4009 studenter, 1645 enkätsvar registrerades. Resultatet 
motsvarar en svarsfrekvens på 41 %.  

Även om svarsfrekvensen kan tyckas låg totalt sett, bör man beakta att detta var första 
gången som studiestartsenkäten administrerades elektroniskt. I förhållande till andra 
webbaserade enkäter som tidigare genomförts vid Malmö högskolan är svarsfrekvensen 
förhållandevis hög. År 2002 administrerades samma enkät i pappersform och svars-
frekvensen var då cirka 50 %.   
 
G. Attityd- och erfarenhetsstudie (2005) 
Syftet med undersökningen var att beskriva förutsättningar för Nätuniversitetets arbete med 
att bedriva IT-stödd distansutbildning. En webbaserad enkät skickades till studentgrupper 
inom Nätuniversitetet hösten 2005. Kontaktuppgifter hämtades från det registrerings-
material som finns i Myndigheten för Sveriges nätuniversitets juridiska databas. 85 
kursansvariga vid lika många kurser kontaktades för att bistå med enkätdistributionen. Av 
dessa valde 47 kursansvariga att medverka. De kursansvariga fick välja mellan två 
distributionssätt; via e-post eller via en enkätlänk på en kurshemsida. 28 kursansvariga valde 
att skicka e-postadresser till studenterna så att utvärderarna kunde hantera utskicken, 
medan 19 kursansvariga valde att själva distribuera enkätenkäten. Enkäten skickades till 
sammanlagt 1910 studenter under december månad 2005. Av dessa 1910 studenter 
skickades enkäten via e-post till 920 studenter. 66 av e-postadresserna var felaktiga och ett 
tiotal studenter uppgav att de inte påbörjat eller hoppat av sin kurs i ett tidigt skede. Av de 
återstående 854 studenterna svarade 408 studenter (48 %). Via hypertextlänken fanns 
enkäten tillgänglig för 990 studenter. De kursansvariga ombads påminna sina studenter vid 
ett tillfälle och samtidigt informera om förlängd svarstid. Enkäten exponerades i två 
månader. I slutrapporten redovisas sammanlagt 643 studentsvar av 1434. Resultatet 
motsvarar 45 %.  

Bortfall kan ha skett i tre led. För det första avböjde 38 kursansvariga att medverka. I ett 
andra led då enkäten distribuerades kan bortfall ha skett i form av felaktiga e-postadresser 
och studenter som inte hade påbörjat kursen eller som hade hoppat av i ett tidigt skede, 
totalt 66 personer. För det tredje kan ett stort bortfall ha skett bland de studenter vars e-
postadresser varit korrekta, och som rimligen mottagit enkäten. Dessa uppmanades att ange 
skäl för utebliven medverkan. Endast 34 av de 483 studenter som inte besvarade enkäten 
uppgav skäl för detta. Främst handlade det om att de hade hoppat av kursen samt tidsbrist.  
 
H. Flexibelt lärande och specialpedagogik (2001) 
Syftet med undersökningen, som genomfördes av Institutet för utvärderingsforskning vid 
Mitthögskolan i Härnösand, var att studera hur den första distanshandledarutbildningen 
som genomförts i regi av Statens Institut för Handikappfrågor i skolan (SIH) fungerade och 
vilken kvalitet de producerade kurserna höll. Information om detta samlades in med hjälp 
av en elektronisk enkät riktad till deltagare inom tre kurser som producerats inom ramen 
för distanshandledarutbildningen. Enkäten skickades via e-post till 60 studenter via 
studenternas adresser som hämtades från kursens hemsida. Vid två tillfällen anslog 
kursledarna på kursens hemsida att enkäten hade skickats till studenterna. I 
projektrapporten saknas uppgifter om under hur lång tid enkäten funnits tillgänglig och 
hur många påminnelser som skickats till studenterna. Svarsfrekvensen i studien var 68 %.  
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Den relativt höga svarsfrekvensen kan i detta fall troligtvis förklaras av att enkätlänken 
distribuerades via e-postadresser och via en kurshemsida. Att enkätlänken exponerats på 
flera platser har sannolikt bidragit till ökad svarsfrekvens. Det är också rimligt att anta att 
enkäten varit öppen en längre tid och att några former av påminnelser har skickats ut, även 
om detta inte framgår av rapporten. Studerandegruppens förhållandevis lilla storlek kan 
också förklara den höga svarsfrekvensen. 
 
I. Utvärdering av en universitetskurs i palliativ vård (2003) 
Utvärderingen genomfördes inom ramen för utvecklingen av en universitetskurs i palliativ 
vård. Kursen utvecklades genom ett samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskap vid 
Umeå universitet och en motsvarande institution vid ett universitet i Ljubljana, Slovenien. 
Projektet utformades som ett småskaligt pilotprojekt med 20 deltagande studenter, 10 från 
varje land. I syfte att utvärdera student- och lärarerfarenheter från projektet tillämpades en 
webbaserad enkät. Enkäten behandlade deltagarnas förväntningar och attityder innan 
kursstart, synen på kursens utveckling, erfarenheter och åsikter om kursgenomförandet 
samt synpunkter om hur kursen kunde vidareutvecklas. Enkäten distribuerades till 
deltagarna via en hypertextlänk i ett gemensamt informationsbrev. Sammanlagt mottogs 18 
enkätsvar. Resultatet motsvarar en svarsfrekvens på 90 %. Två svar inlämnades aldrig; i det 
ena fallet berodde detta på tekniska faktorer.  

En viktig förklaring till att den här enkäten besvarades av de flesta studenter var att 
studenterna var informerade om att de ingick i ett gemensamt utvecklingsarbete. Därtill 
blev de svenska studenterna direkt informerade av utvärderaren vid en av kursens samman-
komster. Kursansvarigas direktkontakt med studenterna bidrog sannolikt också till den 
höga svarsfrekvensen.  
 
 
Sammanfattning och avslutande diskussion 
De låga svarsfrekvenserna i studie A (6 %), B (25 %), och C (29 %) kan förklaras av att 
enkätenkäten distribuerades via e-post till kursansvariga som i sin tur uppmanades att 
vidarebefordra en hypertextlänk till studenterna. Tillvägagångssättet medförde i flera fall att 
ett antal studenter aldrig fick tillgång till de aktuella enkäterna och därför föll bort redan i 
samband med att länken skickades ut. Orsakerna till detta var ofta felaktiga e-postadresser, 
e-postadresser som existerade men som inte användes och om adresser som var stängda för 
utomstående. Som komplement till e-postutskicken exponerades enkäten i studie D (35 %) 
också på en kurshemsida, vilket troligtvis bidrog till ökad svarsfrekvens. I studie E (39 %) 
och F (41 %) saknas ingående beskrivningar om enkätadministrationen, men studie F 
utmärker sig genom ett stort utskick (4009) och samtidigt en förhållandevis hög svars-
frekvens. En rimlig förklaring är att enkätinformationen presenterades via högskolans 
webbsidor och av personal inom respektive kursområde i samband med kursstart. Jämfört 
med några av de andra studiernas tillvägagångssätt, med riksomfattande spridning av 
enkäterna, är det också troligt att enkäten i studie F vid Malmö högskola kunde 
administreras på ett koncentrerat sätt med följd att högskolans personal haft god kännedom 
om enkätens genomförande.    

Även svarsfrekvenserna i studierna G (45 %), H (68 %) och I (90 %) kan förklaras av 
att utskicket av enkätlänken via e-postadresser kompletterats med information på en kurs-
hemsida. Att enkätlänken exponerats på flera platser har sannolikt bidragit till ökad 
svarsfrekvens. Vidare är det rimligt att vänta sig att enkäten varit öppen en längre tid och 
att några former av påminnelser har skickats ut, även om detta inte framgår av rapporten 
från studie H. Ett intressant tillvägagångssätt återfinns i studie I där studenterna i ett tidigt 
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skede informerades om att de ingick i ett gemensamt utvecklingsarbete. Studenterna 
informerades av utvärderaren vid en av kursens sammankomster. Direktkontakterna med 
de relativt få deltagarna på kursen främjade sannolikt den höga svarsfrekvensen. Kanske är 
just kombinationen av webbaserad teknik och inslag av ”traditionell” direktkontakt något 
som bör eftersträvas i samband med webbaserade enkätundersökningar? Det är en rimlig 
slutsats som kan dras utifrån de redovisade utvärderingarna. Resultaten pekar också på att 
mindre utvärderingar med färre deltagare lättare genererar högre svarsprocent, medan 
enkäter som riktas till större populationer i regel innebär proportionerligt lägre 
svarsfrekvenser. Som redovisningen också visat har man inom utvärderingarna stött på flera 
icke-traditionella orsaker till bortfallen. Ett tydligt (och återkommande) exempel är 
osäkerheten vad gäller e-postadressers aktualitet och svårigheterna att veta om mottagaren 
kontinuerligt nyttjar den e-postadress som uppgivits. Detta stärker rekommendationen om 
att använda kompletterande tillvägagångssätt för att administrera webbaserade enkäter. 
Frågan om vad som ska räknas som bortfall i en webbaserad enkät behöver dock diskuteras 
vidare. Ett handfast råd för att öka svarsfrekvenserna kan vara att använda e-postadresser 
som man med säkerhet vet att de studerande använder. Ett sätt att försäkra sig om detta är 
att genomföra ett test där studenten uppmanas att besvara frågorna om hon är eller har 
varit registrerad på kursen och om hon kan nås på den aktuella e-postadressen.   
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