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Sammanfattning 
Under 1970- och 1980-talet blev enkätundersökningar och andra typer av un-
dersökningar allt vanligare och antalet undersökningsföretag ökade markant. På 
1970-talet var det också dags för en ny metodteknik att göra intåg på markna-
den, nämligen telefonintervjuer. Denna metod blev snabbt populär och är idag 
tillsammans med postenkät den vanligaste metoden vid enkätundersökningar. 
Genom den tekniska utvecklingen de senaste tio åren har vi fått ännu en ny 
och populär metod, nämligen Internetenkäter. Denna metod är dock relativt ny 
så det finns fortfarande mycket att lära om den och det finns många frågor 
man ställer sig. 

Huvudfrågorna i denna uppsats är om det finns några signifikanta skillnader 
mellan olika metoder i kvantitativa undersökningar, om det finns projekt där 
Internetenkäter passar bättre eller sämre än andra metoder samt vad man bör 
tänka på när Internetenkäter väljs som metod i en undersökning. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka vilka skillnader det finns mellan Internetenkäter och 
andra typer av enkäter samt om det finns studier där Internetenkäter pas-
sar/inte passar som val av metod. 

Undersökningen utfördes genom en litteraturstudie som kompletterades med 
intervjuer och telefonintervjuer med ett antal undersökningsföretag. Intervju-
erna utfördes inte genom standardiserade frågor utan genom en frågemall för 
att på sådant sätt bli mer öppna och flexibla. Denna metod gav ett bra stöd till 
undersökningen och till uppsatsen som helhet. 

Bland de resultat som uppsatsen utvisar kan bland annat nämnas att det vid va-
let av metod vid en undersökning är mycket viktigt att metoden speglar och 
stöder undersökningens syfte. Det är med andra ord viktigt att en metod inte 
används bara för att den är ny och aktuell. Andra viktiga faktorer vid valet av 
metod är tid och budget. Exempelvis så fungerar Internet och telefon bra som 
metod när man har ont om tid, eftersom man vid dessa metoder snabbt kan få 
ett resultat och slipper vänta på att tryckning av enkäter och missivbrev skall 
utföras eller att posten skall levereras. Vid postala enkäter, intervjuenkäter och i 
vissa fall även vid telefonenkäter måste också enkätens resultat kodas in i ett 
datasystem för att sedan kunna analyseras. 

Det finns många saker att tänka på vid valet av Internet som metod men vid 
rätt förutsättningar är det ett mycket bra val och jag tror att metoden kommer 
att öka i popularitet under den kommande tio års perioden. 
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Abstract 
During the 1970s and the 1980s, surveys and other types of research became 
more usual and the number of research companies grew fast. In the 1970s it 
was time for a new method to be introduced; namely telephone interviews. 
This method became rapidly popular and is today the most common method 
in survey research together with mail surveys. Throw the technical develop-
ment the last ten years even a new method has been introduces; namely Inter-
net surveys. This method is still relatively new and there is because of this still a 
lot to learn from this method and there are also a lot of questions to be asked. 

The main questions in this thesis is if there are any significant differences be-
tween different methods in quantitative research, if there are projects where 
Internet surveys is a better choice than other methods and what you should 
think about when choosing Internet as a method. The purpose for this thesis is 
to examine the differences between Internet surveys and other survey methods 
and also if there are studies where Internet surveys is the correct/wrong 
method to choose. 

This research was done throw a literature study which was supplemented with 
interviews and telephone interviews with a number of research companies. The 
interviews were done without standardized questions which made the inter-
views more opened and flexible. This method gave me a great support for the 
research and the final thesis. 

Among the research results from my study I can mention that when choosing 
method for a research it is very important that the method reflects and sup-
ports the purpose of the research. It is also important that a method is not 
used just because it is new and in question. Other important factors when 
choosing method is time and budget. For example Internet and telephone 
works great as methods when you lack time, because you may quickly get a re-
sult without having to wait for survey printouts or mail delivery. At mail sur-
veys, interview surveys and in some cases telephone surveys you have to punch 
the survey results into a computer system for a later analysis. 

There are also many things to think about then choosing Internet as method 
but with the right conditions it is a very good choice and I believe that the 
method will grow in popularity the next ten years. 
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 Inledning 

1 Inledning 
I inledningen av denna uppsats kommer jag bland annat belysa de problem jag avser att undersöka, rap-
portens inriktning samt rapportens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Under den andra halvan av 1900-talet blev enkätundersökningar, främst inom forskning, 
allt vanligare, mycket tack vare den snabba tekniska utvecklingen som underlättade arbetet 
med undersökningarna. Enkätundersökningar som oftast genomförs genom olika urval av 
landets befolkning blev i Sverige vanliga på 1950-talet och har sedan dess bland annat varit 
en del av statistiska centralbyråns verksamhet. De första undersökningar som utfördes lö-
pande var arbetskraftsundersökningarna som började föras i början av 1960-talet. Under 
detta årtionde började även enkätundersökningar genomföras på uppdragsbasis samt ensta-
ka enkätundersökningar av engångskaraktär. (Bergman & Wärneryd, 1982) 

Under 1970- och 1980-talet blev enkätundersökningar och andra typer av undersökningar 
allt vanligare och antalet undersökningsföretag ökade markant. Det blev nu också allt vanli-
gare att enskilda företag genomförde enkätundersökningar och inte bara statliga institut. På 
1970-talet var det också dags för en ny metodteknik att göra intåg på marknaden, nämligen 
telefonintervjuer. Denna metod blev snabbt populär och är idag tillsammans med posten-
kät den vanligaste metoden vid enkätundersökningar. (Bergman & Wärneryd, 1982; Dill-
man, 2000) 

Den tekniska utvecklingen har fortsatt under 1990- och 2000-talet vilket bland annat med-
fört snabbare inläsning och analys av data. Det har med dagens teknik även kommit nya 
enkätmetoder som e-postenkäter och Internetenkäter, vilka blir allt mer populära. Genom 
dessa metoder behöver inga respondenter ringas upp, inga brev behöver skickas ut och 
ingen data behöver läsas in, allt finns redan i ett datasystem. Det har blivit billigare och enk-
lare att skicka ut påminnelser till respondenterna och det har blivit enklare för responden-
terna att bevara enkäterna eftersom inga telefonsamtal görs och genom att inga brev behö-
ver postas. (Dillman, 2000) 

Enligt Dillman (2000) har många nya tekniker inom enkätutveckling kommit till för att det 
är just tekniskt möjligt samt som ett försök att reducera kostnader. Genom årtionden har 
ett stort skäl för den snabba utvecklingen av nya tekniker varit att minska kostnaderna. 
Detta har i många fall varit viktigare än att försöka minska de problem som kan uppstå 
med enkäter i form av statistiska fel och liknande. Intervjuer via telefon började exempelvis 
användas, just för att det var en mycket billigare metod än att intervjua personer face-to-face.  
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 Inledning 

Att försöka bekämpa problemen med metoden blev en stor utmaning. Vinsten som gjordes 
genom att gå över till telefonintervjuer kan dock inte mätas med den vinst ett företag kan 
göra genom att gå över till Internetenkäter eller andra tekniska innovationer. Exempelvis så 
kostar en postenkät på 1000 respondenter dubbelt så mycket att distribuera som en på 500, 
medan en Internetenkät kostar lika mycket även om antalet respondenter fördubblas1. 
Självklart är det även viktigt att ta in aspekter för hur man får respondenterna att besvara 
enkäten samt hur man får rätt respondenter att svara, exemplet ovan är endast kopplat till 
kostnaden för distributionen. 

1.2 Problemdiskussion 
Man kan dock fråga sig om de enligt Dillman (2000) nya, snabbare och i vissa fall mer kost-
nadseffektiva metoderna vid enkäter är bättre eller sämre än mer traditionella sätt att utföra 
undersökningar på, samt om de i slutändan verkligen blir billigare. Kan det möjligtvis finnas 
risker med att vi går över allt mer till att lita på att alla respondenter klarar av att besvara 
enkäter via datorer och kan detta göra att en enkäts resultat blir mindre tillförlitligt rent sta-
tistiskt? Finns kanske även möjligheten att virus och säkerhetsluckor gör att allmänheten är 
mindre benägna att besvara en enkät på Internet eller blir personer, av exempelvis bekväm-
lighetsskäl, mer villiga att besvara enkäter via Internet jämfört med att besvara en enkät via 
telefon eller post? 

Det kan även finnas vissa viktiga frågeställningar vid Internetenkäter som hur data lagras, 
om en respondents svar kan spåras och så vidare. Hur ser undersökningsföretagen på den-
na förändring, är den välkommen eller finns det en skepsis mot den nya tekniken och har 
företagen verkligen den rätta kompetensen? Kan det finnas enkäter där Internet passar 
bättre och andra där en postenkät är ett bättre alternativ? Kan valet av metod påverkas av 
vilka som är undersökningens respondenter? 

Ja, det finns en mängd olika frågor att ställa sig inom detta ämne, jag har dock valt nedan-
stående punkter som huvudfrågor i denna uppsats: 

• Finns det några signifikanta skillnader mellan olika metoder man bör tänka på vid 
val av metod, vid en enkät? 

• Finns det projekt där Internetenkäter passar bättre och finns det projekt där de pas-
sar sämre, jämfört med postenkäter och telefonenkäter? 

• Vad bör man tänka på vid valet av Internet som metod vid en enkät? 

                                                 
1 Det är dock i detta sammanhang viktigt att tänka på att det finns de system för Internetenkäter som kostar 

mer när antalet respondenter ökar och att arbetet med att sammanställa resultaten naturligtvis ökar något 
med ett större urval. 
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1.3 Inriktning och perspektiv 
Tanken med rapporten är naturligtvis att någonting nytt skall kunna presenteras, ett resultat 
som kan bidra med någonting viktigt och intressant. Det finns redan mycket forskning 
inom allmän metodteori samt om kvantitativa metoder som postala enkäter och telefonen-
käter. Det finns dock fortfarande ytterst lite forskning om Internetenkäter och andra nya 
tekniker. Problemet med den tekniska utvecklingen är att forskningen inte riktigt hinner 
med innan ytterligare förändringar kommit och den forskning som finns är därför något 
gammal. Jag anser därför att det finns ett stort intresse att utveckla området runt använ-
dandet av Internetenkäter samt hur dessa förhåller sig mot mer traditionella metoder, där 
det också finns gott om teori. 

Ytterligare en anledning till att ämnet som sådant är öppet för ny forskning är att använ-
dandet av Internetenkäter är något som ökar i Sverige och kommer att fortsätta att öka ge-
nom att fler får tillgång till Internet genom olika former av bredband. Det finns helt klart 
fördelar och nackdelar med denna relativt nya metod som många inte känner till men har 
nytta av att veta. Jag tror dock att det samtidigt finns god kunskap hos företag som använt 
Internetenkäter under en längre tid som kan utgöra en bra grund för ny teori. Jag anser där-
för att det finns utrymme för forskning inom ämnet och att jag har något att bidra med. 

Rapporten skrivs i huvudsak för en akademisk publik men även undersökningsföretag och 
företag som utvecklar och säljer system för Internetenkäter kan ha intresse i rapportens in-
nehåll. På grund av denna inriktning är de främsta intressenterna istället forskare, studenter 
och andra med intresse för Internetenkäter ur en akademisk synvinkel. 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skillnader det finns mellan Internetenkäter och 
andra typer av enkäter samt om det finns studier där Internetenkäter passar/inte passar 
som val av metod. 
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1.5 Disposition 
I Tabell 1-1 presenteras rapportens disposition med en kort beskrivning av innehållet i de 
olika kapitlen. Kapitel 2 och 3 innehåller en introduktion till enkäter i allmänhet samt in-
formation om olika typer av enkäter för att skapa en ökad förståelse för skillnaderna mellan 
de olika metoderna. I kapitel 4 presenteras sedan uppsatsens metodkapitel där jag beskriver 
vilken metod jag använt mig av i undersökningen. Från metodkapitlet går sedan uppsatsen 
över i kapitel 5 och 6 som innehåller undersökningens empiriska data respektive analys av 
den samma. 

Empiri och analys mynnar sedan ut i kapitel 7 som innehåller studiens resultat, där jag 
kopplar samman analysen med uppsatsens huvudfrågor och besvarar syftet. Slutligen pre-
senteras i kapitel 8 en slutdiskussion med erfarenheter från studien samt förslag på vidare 
studier. 

Tabell 1-1 Beskrivning av rapportens olika delar. 

Kapitel Beskrivning 

2. Metodteori En presentation av olika delar inom metodteori som grundläggande informa-
tion om enkäter samt olika typer av enkäter, som postenkät och Internetenkät. 

3. Statistisk inferensteori En presentation av olika delar inom statistisk inferensteori som exempelvis hur 
urvalet vid en statistisk undersökning kan gå till samt vikten av att känna till an-
ledningen till bortfall. 

4. Metod I metodkapitlet beskrivs angreppssätt och undersökningsmetod. 

5. Empiri Här presenteras resultatet från den empiriska studien. 

6. Analys & Tolkning I detta kapitel tolkas och analyseras resultatet av den empiriska studien. 

7. Resultat & Slutsatser I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat och slutsatser. 

8. Slutdiskussion Slutligen kommer jag att diskutera runt erfarenheter från studien samt även ge 
några förslag på vidare studier med koppling till vad som undersökts i denna 
uppsats. 
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2 Metodteori 
I detta och nästkommande kapitel kommer jag att förklara centrala begrepp som används genomgående i 
arbetet och som knyter an till uppsatsens problemdiskussion och syfte som behandlades i kapitel 1. Mycket 
tid har lagts ner på att få en bra inblick i hur arbetet med enkäter går till samt att försöka reda ut olika 
insamlingsformer. I detta kapitel kommer frågor rörande metodteori att beröras och förklaras. 

2.1 Enkätens grunder 
Följande citat är hämtat från Befring (1994) och beskriver en grundläggande definition av 
vad en enkät är. 

Metodologiskt sett är enkäten ett specialfall av intervjumetodiken. Det rör sig om en kollektiv in-
tervju där ett standardiserat frågeformulär presenteras för många personer samtidigt. Här är kra-
ven stränga på systematik och struktur, både vad gäller uppbyggnaden av frågor och svarsalterna-
tiv. 

Till skillnad från intervjuer är enligt Ejvegård (1996) enkäter en betydligt enklare, billigare 
och mindre tidskrävande metod att samla in data på. Genom enkäten når man fler respon-
denter och svaren är enklare att bearbeta och sammanställa, men det krävs också mycket 
kunskap och tid för att göra en bra enkät. I följande underkapitel följer grundläggande in-
formation om enkäter, hur en enkät kan utformas samt vilka fällor man bör undvika vid 
arbetet med en enkät. 

2.1.1 Enkätutformning 
I alla enkätundersökningar av kvantitativ typ är det viktigt med hög svarsfrekvens men 
ännu viktigare är att svaren är av hög kvalitet. Med detta menas att respondenten verkligen 
förstått frågan och svarat på det som avsetts. Det finns inga direkta regler vid utformandet 
av en enkät men det finns fällor som går att undvika. Enligt Bourque & Fielder (1995) finns 
det två mindre men vanliga fel som ofta görs när en enkät skall utformas, vilka beskrivs 
nedan. 

Det första felet som forskaren gör är att han/hon i enkätinstruktionen skriver hur lång tid 
enkäten tar att besvara, respondenten har dock förmodligen redan lagt ner den angivna ti-
den innan texten om tidsangivelsen läses. Det är om angivelsen skall finnas med viktigt att 
den anger den totala tiden det tar att besvara enkäten inklusive allt sidoarbete som att häm-
ta, öppna och posta enkäten. Om det tar längre tid blir respondenten lätt negativt inställd 
till enkäten, det är enligt Bourque & Fielder (1995) därför bättre att avlägsna tidsangivelsen 
helt. 
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Det andra felet som Bourque & Fielder (1995) anger är att många försöker få enkäten att se 
så kort ut som möjligt, exempelvis så minskar man typsnittet eller tar bort information för 
att enkäten inte skall ta mer plats än två A4-sidor. Detta kan göra att enkäten ser rörig ut el-
ler att vissa frågor blir omöjliga att besvara för att tillräcklig bakgrundsinformation till frå-
gan saknas. Det är därför enligt Bourque & Fielder (1995) viktigt att formateringen av en-
käten hjälper respondenten att förstå den som helhet och besvara frågorna. Detta kan 
bland annat göras genom att ordentligt med utrymme lämnas mellan frågorna, att frågorna 
kategoriseras på ett bra sätt samt att informationen till varje fråga är tydlig. Till skillnad från 
Bourque & Fielder (1995) menar Punch (2003) att det egentligen inte finns några direkta 
regler för utformningen av en enkät men att det är viktigt att frågorna kommer i fokus och 
att utformningen anpassas till målgruppen.  

En lång enkät kan enligt Kylén (1994) innebära ett visst motstånd, särskilt om det inte finns 
något egenintresse för enkäten för den som svarar. Vidare skriver författaren att det inte 
bör ta längre tid än 30 minuter att besvara en enkät, om inte respondenten har ett eget in-
tresse i enkäten för då kan det få ta längre tid. Till skillnad från Bourque & Fielder (1995) 
skriver Kylén (1994) att enkätens antal sidor har mycket stor betydelse för hur responden-
ten ställer sig till att besvara den samma. Kylén (1994) anger också att om texten förmins-
kas och läggs i två spalter ryms frågorna i enkäten på ett färre antal sidor, vilket inte Bour-
que & Fielder (1995) riktigt håller med om. Jag antar att skillnaden mellan författarna beror 
på att de arbetar med lite olika typer av enkäter och tror vidare att typen av enkät samt 
komplexiteten i frågorna är avgörande för vilken teknik man använder sig av. 

En kvalitativ studie med intervjuer är enkel att förbereda till skillnad mot en kvantitativ en-
kät som kräver mycket tid för konstruktion och utprövning. Arbetet med enkäten består 
enligt Kylén (1994) av fyra steg vilka beskrivs nedan. 

Steg 1 består i att göra ett första utkast som innebär att ett antal frågor som täcker området 
utformas, svarsalternativ kan bygga på standarder eller svar som kommit fram i intervjuer. 
Det kan vara bra att även testa frågorna i alternativa frågetyper för att se om de passar bätt-
re som någon annan typ. Låt sedan några personer som motsvarar kunskapen hos normal-
respondenten besvara frågorna. Intervjua dem sedan om hur de tycker enkäten var att be-
svara, om det finns några tydliga brister eller något som bör förtydligas. 

I steg 2 byggs sedan en första version av enkäten efter synpunkterna i steg 1, inklusive in-
gresser och följebrev så att den ser ut ungefär som den är tänkt att göra när den skickas 
iväg till respondenterna. Låt nu några ur den aktuella målgruppen besvara enkäten och mät 
deras svarstid. Intervjua sedan personerna på samma sätt som de som besvarade enkäten i 
steg 1 men diskutera även förslaget på ingresser och följebrev. Nu är grunden i enkäten klar 
och det är dags att göra en första bearbetning för att se om resultatet blir det tänkta, det 
kan även vara bra att testa olika korstabuleringar. Bygg även upp mallar och kalkylblad i det 
dataprogram som sedan kommer användas. 

Vid steg 3 kan nu en andra testversion av enkäten göras genom att utnyttja erfarenheterna 
från steg 2 och förbättra eventuella brister. Är det endast några få brister så blir detta tro-
ligtvis den slutliga versionen annars är det bara att upprepa steg 2 och 3 tills enkäten är till-
räckligt bra. 

I steg 4 har vi nu en slutlig version av enkäten som skickas ut till vår målgrupp. Planera nu 
klart den slutliga bearbetningen så att enkäterna kan bearbetas så snart svaren kommer in.  
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Detta var naturligtvis bara en enkel mall för hur man kan gå tillväga när en enkät skall kon-
strueras. Det är viktigt att tänka på att det är stor skillnad på att konstruera en lång enkät 
jämfört med en kort eller att bearbeta en enkät som skall besvaras av 1000 personer jämfört 
med en som skall besvaras av 10. Det är dock enligt bland annat Fink (1995c) viktigt att all-
tid tänka på att frågorna inte hafsas ihop och att svarsalternativen analyseras ordentligt. 

2.1.2 Frågeutformning 
Precis som vid den totala enkäten är det viktigt att varje fråga är tydlig och precis. Det kan 
enligt Fowler (1995) vara väldigt svårt att skriva bra formulerade frågor till personer med 
olika bakgrund. Beroende på vilken målgrupp enkäten har skrivs frågorna på olika sätt, har 
däremot respondenterna en varierande ålder, sysselsättning och bakgrund är det extra vik-
tigt att frågorna är skrivna för detta ändamål. Det är vidare viktigt att frågorna verkligen ger 
svar på det som är tänkt. 

Vid en intervju eller telefonintervju kan en skicklig intervjuare kompensera en dåligt ställd 
fråga med att omformulera frågan eller komma med kompletterande information. Vid en 
post- eller Internetenkät är detta inte möjligt utan hur frågan formuleras är extra viktigt. 
Enligt bland annat Andrews (2003) finns det flera saker som en enkätmakare bör tänka på 
vid utformandet av en fråga, se Tabell 2-1. 

Tabell 2-1 Saker att tänka på vid frågeutformning (baserad på Trost (1994), Mangione (1995) och Andrews 
(2003)). 

Att tänka på Beskrivning 

En fråga per fråga Det är viktigt att varje fråga endast frågar efter en sak och inte i själva 
verket är flera frågor i en vilket kan göra respondenten villrådig. Är 
båda frågorna viktiga är det bättre att istället ställa två frågor. 

Exempel: Vilka förväntningar och mål har du på kursen? 

Använd vanligt språk Använd inte slang, konstiga ord eller ordspråk i en enkätfråga. 

Negationer Negationer, det vill säga frågor som Innhåller ord som ”inte” hör inte 
hemma i en enkät då de kan förvirra respondenten. 

Exempel: Har du inte läst företagsekonomi på högskolan? 

Långa frågeformuleringar Långa frågeformuleringar gör det svårt för respondenten att komma 
ihåg hur frågan verkligen löd när den lästs klart. Var kort och koncis. 

Var konsekvent Det är viktigt för förtroendet att man är konsekvent i hur frågorna 
ställs samt vilka ord som används. Skall exempelvis jag eller vi, Ni eller 
Du, Ditt eller Ert användas. 

Blanda inte skeenden med tillstånd Eftersom skeenden och tillstånd är två olika saker bör de skiljas åt. I 
exemplet nedan bör orden ”vara student” bytas ut mot ordet ”studera”.

Exempel: Vilka skillnader anser du det är mellan att jobba och att vara 
student. 

Betänk sättningstekniska aspekter Var konsekvent i hur frågor och svarsalternativ placeras samt hur stora 
mellanrum som används mellan de samma. 
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Värdeladdade ord Eftersom värdeladdade ord lätt kan påverka respondenten bör de und-
vikas. 

Krångliga ord Det är viktigt för att respondenten inte skall bli osäker på vad som me-
nas att inga krångliga ord, diffusa ord eller fackuttryck används i en frå-
geformulering. Självklart kan fackuttryck användas om respondenterna 
är insatta i ämnet som behandlas. 

Känsliga frågor Anledningen till att känsliga frågor bör undvikas är att det kan vara nå-
got som respondenten skäms för och därför inte besvarar sanningsen-
ligt. Exempel på känsliga frågor är ålder, antalet vänner och ensamhet. 
Det går ofta att få de svaren man tänkt sig genom att ställa frågan an-
norlunda eller att bryta upp frågan i flera frågor. 

 

Som sagt kan en fråga ställas på många olika sätt och de kan också vara av olika typer, det 
finns enligt Kylén (1994) tre huvudtyper av frågor: 

• Öppna frågor 

• Frågor med fasta alternativ 

• Frågor med skalor 

Enligt Fink (1995b) kan en öppen fråga kännetecknas av att respondenten besvarar frågan 
med egna ord vilket ger stor frihet men ställer samtidigt höga krav på formulering. Finns 
det fasta alternativ blir frågan mycket enklare att sammanställa än om frågan kan ha vilket 
svar som helst. Det kan också finnas de som hoppar över öppna frågor eller skriver väldigt 
lite medan andra skriver mycket och länge. Fink (1995b) menar att ett sätt att i en enkät be-
rätta för respondenten hur långa svar som förväntas är antalet vågräta streck där svaren 
skrivs. Förväntas enstaka ord, exempelvis ålder eller födelseort, finns endast ett streck och 
förväntas längre svar är strecken exempelvis fem till antalet. En kort öppen fråga kan vara 
numerisk, det vill säga endast avsedd för siffror eller avsedd för alla typer av tecken, det är 
dock endast Internetenkäter där det är möjligt att skilja dessa frågor åt. Fink (1995b) menar 
att enkäter för kvalitativa undersökningar främst innehåller öppna frågor och då i första 
hand långa öppna frågor där respondenten kan ange sin syn på saker och ting. 

Frågor med fasta svarsalternativ är enligt Trost (1994) tillsammans med skalfrågor den van-
ligaste frågetypen vid en enkätundersökning och går fortare att besvara genom att respon-
denten bara behöver sätta ett eller flera kryss. Denna frågetyp är enligt Fink (1995b) samti-
digt svårare att utforma eftersom svaren är kända från början, men de är enklare att sam-
manställa. Det finns dock en mängd olika varianter på frågor med fasta svarsalternativ, här 
följer några exempel som baseras på Kylén (1994), Trost (1986), Trost (1994) och Fink 
(1995b). 

• Envalsfråga, ja-nej. Här förväntas endast svaren ja eller nej. 

• Envalsfråga, färdig gruppering med lika stora skalsteg, exempelvis ålder i jämn 
gruppering. 
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• Envalsfråga, färdig gruppering med intressanta ej jämna skalsteg, exempelvis ålder i 
ojämn gruppering. 

• Flervalsfråga som gör det möjligt att välja en eller flera alternativ, exempelvis en 
fråga där respondenten ska välja upp till fyra fördefinierade intressen. 

• Rangordningsfråga där ett antal alternativ skall rangordnas, ett exempel på en fråga 
kan vara att rangordna ett antal intressen från ett till tio. 

Den enligt Kylén (1994) tredje vanligaste frågetypen är som sagt frågor med skalor som till-
lika frågetypen beskriven ovan har fasta alternativ. Skillnaden är att textalternativen här 
istället representeras av skalor och att frågorna sammanställs med hjälp av siffror. Det rör 
sig främst om attitydfrågor där respondenten skall ange hur bra eller dåligt någonting är. 
Visuellt för respondenten kan skalorna antingen presenteras med hjälp av siffror och/eller 
text som beskriver högt/lågt, bra/dåligt, eller liknande. Det andra valet som finns för en-
kätmakaren är om en udda eller jämn skala skall användas. Den jämna tvingar responden-
ten att ta ställning medan den udda ger möjligheten att säga varken eller. 

Belson (1986) menar att det är viktigt att avgöra ordningen på svarslaternativ då detta kan 
avgöra antalet svar per alternativ. Författaren menar att det finns tendenser som visar på att 
frågealternativ som är placerade högt upp får fler svar än de som är längre ner, eller 
tvärtom när det gäller en uppläst enkät. Belson har genom sin forskning påvisat dessa 
tendenser vid både upplästa enkäter face-to-face samt vid enkäter där respondenten själv 
anger sitt svar på ett svarskort. De frågor som berörs i detta resonemang är 
skattningsskalor på 5 till 6 steg. Det finns dock även de forskare som kommit fram till det 
motsatta. Bland annat har Kalton, et al. (1978) inte funnit några belägg för Belsons 
resonemang vid frågor med få svarsalternativ. Författarna nämner dock att de kan se 
liknande effekter som Belson (1986) vid skattningssklor på fler steg. Forskarna är dock 
överrens om att dessa effekter minskar vid postenkäter eller andra enkäter där 
respondenten själv fyller i sitt svar. Den forksning jag fått tag på är runt tjugo år gammal så 
tendenserna kan ha förändrats genom åren, forskarna tar dock upp en intressant 
problematik som kan finnas kvar i viss omfattning. 

2.1.3 Missivbrev 
När enkäten är färdig och på väg för tryck är det dags att ta fram ett missivbrev som skall 
bifogas enkäten. Ett missivbrev används endast vid postenkäter och Internetenkäter. Vid 
postenkäter består missivbrevet av ett bifogat brev i pappersformat eller som första del i 
enkätformuläret medan det vid Internetenkäter i de flesta fall skickas som ett e-post till re-
spondenterna, där även en länk till enkäten finns med. 

Missivbrevet är enligt Trost (1994) väldigt viktigt eftersom det är den information som av-
gör om respondenten är villig att svara på enkäten eller inte. Texten skall innefatta mycket 
information på liten plats eftersom ett för långt brev blir jobbigt att läsa. Missivbrevet är en 
stor del av det som skall motivera respondenten att läsa klart texten, besvara alla frågor och 
vid postenkät, posta enkäten. 
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Det finns enligt Bourque & Fielder (1995) vissa saker som alltid bör vara med i ett missivb-
rev. Det viktigaste är naturligtvis att syftet med studien presenteras och förklaras på ett 
översiktligt och kortfattat sätt samt vilka som står bakom studien. Det är också enligt för-
fattaren viktigt att det finns tydlig information om hur man som respondent tar kontakt 
med organisationen bakom studien samt undersökningsföretaget, om ett sådant används. 
Förklara också på ett lättförståeligt sätt för respondenterna hur de valts ut och vilken ur-
valsmetod som använts. Information om hur enkäten besvaras och skickas in samt vilket 
datum enkäten skall vara besvarad och inskickad bör också finnas med. Om påminnelser 
används bör även dessa förklaras. 

Det är till synes mycket information som skall presenteras med få ord men i de flesta fall 
behövs inte särskilt mycket information för att motivera respondenten att svara. Det är en-
ligt Trost (1994) mycket viktigt att man i missivbrevet inte går in på detaljer och att brevet 
inte blir långrandigt och tjatigt. Författaren menar att brevet vid postenkäter inte får 
överskrida en a4-sida eller en skärmsida vid Internetenkäter samt att det helst bör vara 
ännu kortare. 

2.2 Olika insamlingsformer 
En enkät kan se ut och spridas på olika sätt, det kan röra sig om exempelvis post-, telefon 
eller Internetenkät samt olika varianter på dessa. Enkäter används sällan i kvalitativa under-
sökningar och ser i dessa fall annorlunda ut genom att frågorna i större utsträckning är 
öppna, här tar jag endast upp kvantitativa enkäter. Det som skiljer de olika typerna åt är 
främst distributionen av enkäten och sammanställningen av data. Arbetet med enkäten in-
nan distribution samt bearbetningen av data är däremot lika. Enligt Groves, et al. (2004) 
utgår alla insamlingsformer ifrån de tre typerna post, telefon och face-to-face. Genom åren 
har det funnits många olika tekniker som kommit och försvunnit eller vidareutvecklats, se 
Figur 2-1 för evolutionen inom insamlingsformer för enkäter. Här kan vi bland annat se att 
CSAQ-metoder2 som diskett och e-post fått ge plats för webben och telefonmetoderna 
CATI3 och TDE4 fått se sig utkonkurrerade av IVR5. 

                                                 
2 CSAQ är en förkortning för computerized self-administered questionnaries vilket på svenska kan översättas 

med datoriserade självadministrerande enkäter (Groves, et al., 2004). 

3 CATI är en förkortning för Computer-Assisted Telephone Interviewing (Lavrakas, 1993; Frey & Mertens 
Oishi, 1995). 

4 TDE är en förkortning för Touch-Tone Data Entry (Dillman, 2000). 

5 IVR är en förkortning för Interactive Voice Response (Dillman, 2000). 
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Figur 2-1 Evolutionen för tekniker inom metoder för enkäter (baserad på Groves, et al. (2004)). 

 

Trots alla olika typer är de idag vanligaste metoderna vid enkätundersökningar postenkät, 
intervjuenkät, telefonenkät och Internetenkät, se Tabell 2-2 för dessa olika typers styrkor 
och svagheter. Förutom dessa metoder kommer jag i detta kapitel även närmare beskriva 
de två CAI-metoderna6 TDE och IVR som är två tekniker vid telefonenkäter, vilket även 
kan ses i figuren ovan. Jag har gjort valet av insamlingsformer för att det skall vara enkelt 
att påvisa skillnader och likheter mellan dem och utefter detta bland annat analysera Inter-
netenkätens användningsområden. På grund av detta, samt att det är en variant på intervju-
enkät, har jag bland annat valt att utelämna enkäter som besvaras i grupp, så kallade grupp-
enkäter. Även övriga tekniker i ovanstående figur kommer att utelämnas då det inte skiljer 
mycket mellan dessa och de nämnda huvudmetoderna och därmed inte tillför något nämn-
värt gentemot Internetenkäter. 

                                                 
6 CAI är en förkortning för Computer-Assisted Interviewing vilket på svenska kan översättas med intervjuer 

med datorstöd (Groves, et al., 2004). 
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Tabell 2-2 Sammanställning av olika metoder och dess karakteristika (baserad på Bergman & Wärneryd 
(1982), Rosengren & Arvidsson (1992) och Dillman (2000)). 

Insamlingsmetod Postenkät  Intervjuenkät Telefonenkät Internetenkät 

Kontroll över svarssituationen Dålig Mycket bra Bra Mindre bra 

Möjlighet till individuell anpassning Dålig Mycket bra Bra Dålig 

Frihet i utformning av frågan Mindre bra Mycket bra Mindre bra Bra 

Upplevd anonymitet hos respondenten Bra Dålig Mindre bra Bra 

Risk för intervjupåverkan Mycket bra Dålig Mindre bra Mycket bra 

Stora undersökningar Mycket bra Dålig Mindre bra  Mycket bra 

Ekonomiska aspekter Mindre bra Dålig Bra Mycket bra 

Tidsaspekter Mindre bra Dålig Bra Mycket bra 

 

2.2.1 Postenkät 
En postenkät är enligt Trost (1986) en enkät som distribueras via posten, antingen som in-
tern försändelse på undersökningsföretaget eller via vanliga postdistributionen. Arbetsord-
ningen vid en postenkät kan skilja sig lite åt beroende på enkätens storlek och projektets 
budget men ser enligt Trost (1994) i stort sett likadan ut. 

Kostnaden för en postenkät beror främst på urvalets storlek, antal påminnelser, om svars-
kort7 används eller ej samt om present och/eller tackbrev ska skickas ut, ett exempel på en 
kostnadskalkyl visas i Tabell 2-3. Som vi kan se är det många saker som en enkätmakare 
bör ta hänsyn till vid planering av budget i en postenkät, kostnaden är även beroende av 
antalet respondenter. 

                                                 
7 Ett svarskort är ett kort med svarandens namn som skickas skiljt från den ifyllda enkäten för att svarande 

och enkät inte ska kopplas samman samt för att påminnelser inte ska skickas ut till de som redan besvarat 
enkäten. (Trost, 1994) 
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Tabell 2-3 Exempel på en kostnadskalkyl vid en postenkät (baserad på Trost, 1986; 1994). 

 Kostnad 
kronor 

Arbetstid 
tim, dygn, 
mån 

Sammanträden med uppdragsgivare   

Konstruktion av frågor, diskussion av dem, sammanställning till ett formulär   

Utformning av missivbrev, diskussion av det   

Utformning av påminnelser av olika slag, av svarskort och tackkort   

Tryckning av formulär, missivbrev och kort   

Urvalsdragning och etikettframställning i tillräcklig utsträckning   

Kuvert för utsändning av enkäter, påminnelser, tackkort samt för den besva-
rade enkäten 

  

Porto för utsändning av enkäter, påminnelser, tackkort samt för den besvarade 
enkäten 

  

Eventuella belöningar till dem som svarat   

Eventuella påminnelser per telefon   

Kostnader för administration av utskick och registrering av svarare, inklusive 
sociala avgifter 

  

Kostnader för inläsning av data, inklusive sociala avgifter   

Kostnader för ny eller förbättrad dator eller datorprogram för formulärkon-
struktion eller statistikbehandling 

  

Eventuella resekostnader   

Kostnader för assistent för databearbetning, tabellframställningar och andra 
sektreterargöromål 

  

Pappers- och tryckkostnader för rapporter   

Diverse andra kontorskostnader   

Lokalkostnader   

Eventuell kostnad för tillstånd från Datainspektionen   

Andra eventuella påslag   

Reservpost för felkalkyler   

Moms   

Summa   
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När enkäten är färdig och urvalet är klart definierat skall formuläret tryckas tillsammans 
med adressetiketterna till respondenterna. Det skall även till ett missivbrev som innehåller 
information om studien och som bifogas utskicket av enkäten. Sen har vi påminnelsekort, 
svarskort och tackkort som också skall utformats och tryckas. Kuvert, svarskuvert och por-
to måste också köpas in och förberedas. Det kan nu även vara bra att förbereda datainläs-
ningen som skall ske när enkäterna kommer tillbaka ifyllda så att ingen tid går till spillo. Det 
är också viktigt att se till så att angivet telefonnummer i missivbrevet är bemannat så att de 
som ringer, får den hjälp de behöver. (Mangione, 1995) 

När nu enkäterna skickats iväg så är det snart dags för den första påminnelsen, antalet på-
minnelser som skall göras beror på enkätens budget och vikten av att få in så många som 
möjligt. Anledningen till påminnelsen är inte påtryckning utan skall ses som ett sätt att mo-
tivera respondenten att svara samt att förklara vikten av att formuläret besvaras snarast. 
Det normala är enligt Trost (1994) att två till fyra påminnelser skickas ut. Med vilka mellan-
rum påminnelserna skall sändas ut verkar vara lite olika och Trost (1994) nämner en vecka 
medan Mangione (1995) anger att två veckor skall ses som ett riktmärke. När alla tänkta 
påminnelser är utsända kan man även exempelvis utföra en sista påminnelse genom telefon 
och på det sättet få in ytterligare några svar. Vid stora undersökningar är det inte möjligt att 
göra en telefonundersökning på alla återstående respondenter och då görs förslagsvis ett 
urval på de återstående. 

Efter påminnelserna skickas tackkort och eventuell belöning ut till respondenterna som be-
svarat enkäten. Dessa saker är naturligtvis en kostnad och även här går åsikterna isär, Trost 
(1994) tycker att man alltid skall skicka ut tackkort medan exempelvis Fink (1995f) anger att 
detta är en stor kostnad och att det går att göra det på andra sätt. Tackkort eller belöningar 
skickas sällan ut vid andra typer av enkäter så det borde enligt Fink (1995f) räcka med ett 
tack i missivbrevet eller i lokaltidningen. Enligt Trost (1994) är en belöning något som 
minskat mer och mer eftersom det inte finns någon budget till att ge något annat än en li-
ten obetydlig sak, det kan därför vara bättre att avstå eller att exempelvis skänka en slant till 
något välgörande ändamål.  

Åsikterna om detta med belöningar verkar gå isär och det är möjligt att det är olika syn på 
detta i olika länder. Bland annat så skriver Lee (2002) följande: 

When you write the survey, keep the questions simple, but be very specific. Also, including a "re-
ward" for completing the survey - a promotional product or coupon of some sort - is a good way to 
increase participation. 

Fink (1995f) menar också att på grund av en stram budget så brukar belöningar komma I 
sista hand, det är andra saker som är viktigare. Författaren menar dock att vissa grupper, 
exempelvis ungdomar, triggas mer av en belöning än att bidra till undersökningen. På 
grund av detta kan det ibland finnas anledning till att ge bort enklare saker som Lee (2002) 
nämner. Fink (1995f) och Trost (1994) anser dock att belöningar i de flesta fall är förkast-
ligt och en onödig utgift. 

När resultatet lästs in och bearbetats samt rapporten är klar och tryckt är det enligt Trost 
(1994) bra att än en gång använda sig av massmedia för att få ut lite statistik om studien till 
respondenterna. En annan metod som används mer och mer och som jag varit med om i 
en enkät jag nyligen deltog i är att resultatet presenteras på en hemsida där det finns ned-
laddningsbart. 

 14



 Metodteori 

2.2.2 Intervjuenkät 
En intervju är ett samtal mellan två eller flera personer där intervjuaren vill ha fram vissa 
uppgifter från respondenterna. Det som skiljer en intervjuenkät från andra former av inter-
vjuer är att intervjuaren har en enkät som skall besvaras av respondenten. Denna metod är 
enligt Frey & Mertens Oishi (1995) en kostsam metod eftersom den kräver ett flertal inter-
vjuare som åker ut till företag, organisationer, butiker eller liknande och genomför intervju-
erna. Författarna anger vidare att höga kostnader för löner, restid och reskostnad är något 
som är av stor nackdel för denna metod. Dillman (2000) anger att det är på grund av detta 
och genom andra nya metoders intåg som gjort att enkäter via intervju minskat, särskilt vid 
stora urval. Även Groves, et al. (2004) menar att detta är den dyraste metoden och anger att 
den följs av telefonintervjuer, postala enkäter och Internetenkäter, där den sistnämnda me-
toden är den billigaste. 

Urvalet från populationen är vid denna metod svårare att bestämma särskilt vid fall där 
man som intervjuare haffar personer på stan eller i en butik för att ställa några frågor. I des-
sa fall är det bestämt vilken typ av personer som är intressanta och för att få in personer 
från olika grupper kanske intervjuaren besöker stan eller butiken vid olika tidpunkter och 
dagar för att få en så spridd målgrupp som möjligt. Fowler (2002) menar dock att risken 
med att urvalet lätt blir statistiskt missvisande ändå kvarstår. Groves, et al. (2004) pekar på 
vikten att hitta rätt intervjuare för jobbet eftersom det är mycket svårt att få människor att 
ställa upp på enkäter av allmän natur som också är vanligast vid denna metod. Det är där-
för enligt författarna av största vikt att intervjuaren är professionell och social eftersom det 
annars finns risk för ett undermåligt undersökningsresultat. 

Denna enkätmetod kan också enligt Lavrakas (1993) innebära problem med reliabiliteten 
genom att flera intervjuare genomför intervjuerna och omedvetet kan ställa frågorna på oli-
ka sätt till olika personer. I vissa fall kanske en respondent vill ha en förklaring på en fråga 
vilket intervjuaren är snäll och ger vilket i sin tur kan innebära problem eftersom respon-
denten i detta fall då får mer information och kanske uppfattar frågan på ett annat sätt än 
en annan respondent. Det är enligt Lavrakas (1993) större risk för statistiska mätfel vid 
denna typ av enkät jämfört med exempelvis Internetenkät och postenkät. Även Groves, et 
al. (2004) och Biemer & Lyberg (2003) menar att det finns mycket forskning som talar för 
att intervjuare kan påverka utgången av en undersökning negativt. De menar också att frå-
gorna har stor inverkan på hur bra intervjuaren kan göra sitt jobb. 

Att intervjuaren är viktig är underförstått men att erfarenheten och utbildningen är av abso-
lut största vikt är kanske inte lika självklart. Fowler & Mangione (1990) menar att det är 
stor skillnad mellan hur en nybörjare och en med expertträning intervjuar. Enligt deras 
forskning skiljer det mycket åt mellan intervjuare som har gått en dags träning och en som 
gått tio dagars träning i intervjuteknik. Det som skiljer är bland annat hur frågorna ställs, in-
tervjuarens beteende gentemot respondenten samt vad som spelas in på band. Groves, et 
al. (2004) menar också att utbildning och erfarenhet är något som har stor inverkan på hur 
intervjuaren arbetar och hur pålitligt resultatet i slutändan blir. 

Enligt flera författare finns det många nackdelar med på plats intervjuer men naturligtvis 
finns det även en del fördelar. Frey & Mertens Oishi (1995) menar att enkätintervjuer face-
to-face har färre begränsningar vad gäller frågors längd och typ än enkäter via telefon. En 
annan fördel jämfört med telefonenkäter som nämns av författarna är att det går att förkla-
ra och beskriva frågor med bilder. 
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Vid intervjuer är det enligt Groves, et al. (2004) ännu viktigare än annars hur frågorna är 
uppbyggda samt vilka frågetyper som finns med i enkäten. Enligt författarna får inte frågor 
eller svarsalternativ vara långa eftersom det kan vara svårt att ta till sig en lång fråga. Enligt 
Belson (1986) är det också viktigt att inte antalet svarsalternativ är för många eftersom det 
då är enklast att komma ihåg de sist nämnda. Om man besvarar en enkät själv så är det ju 
enkelt att gå tillbaka och se men det är svårare när de blir upplästa, även om man kan be 
om att få dem upplästa på nytt. Även Groves, et al. (2004) nämner att svarsalternativen inte 
bör vara för många vid intervjuer. 

Vad gäller typen av frågor så bör det enligt Fink (1995b) inte finnas för många öppna frå-
gor eftersom det kan vara svårt för den som intervjuar att få med allt som sägs utan att 
bandspelare används. Fink (1995b) menar också att frågorna som ställs bör vara enkla att 
besvara och sammanställa vilket bland annat inkluderar få svarsalternativ. Därför passar 
bland annat ja och nej frågor eller flervalsfrågor med få alternativ bra. 

2.2.3 Telefonenkät 
En telefonenkät är en typ av intervjuenkät med skillnaden att den istället för face-to-face sker 
via telefon. Fördelen med telefonenkäter jämfört med intervjuenkäter är enligt Lavrakas 
(1993) möjligheten att intervjua fler personer på en kortare tid och till en lägre kostnad, 
dock återstår fortfarande reliabilitetsproblemen. På senare tid har det kommit tekniska 
hjälpmedel som underlättar och snabbar upp intervjuprocessen. Fortfarande sitter dock 
vissa intervjuare och antecknar respondenternas svar på papper men många har gått över 
till att istället använda sig av olika typer av datasystem. Olika system fungerar enligt Lavra-
kas (1993) på olika sätt men grunden är att svaren läggs in i datorn direkt och eftersom 
sammanställning och analys ändå kommer att ske där tillslut så sparar intervjuaren mycket 
tid. Datasystem som hjälper intervjuare vid telefonenkäter brukar enligt Frey & Mertens 
Oishi (1995) kallas för CATI och kan se ut på många olika sätt. Vissa större system innehål-
ler en urvalsfunktion som automatiskt presenterar vilken person som skall ringas upp och 
vissa system ringer även automatiskt upp nästa respondent i listan. 

Enligt Frey & Mertens Oishi (1995) finns det vissa begränsningar med hur frågor ställs via 
telefon eftersom det bland annat inte är möjligt med en visuell förklaring. Via telefon är 
man som respondent också beroende av minnet och då bör inte frågorna vara för långa el-
ler svarsalternativen för många, vilket Lavrakas (1993) anser är en begränsning. På grund av 
detta menar författaren att man inte bör använda sig av öppna frågor i allt för stor ut-
sträckning. Frey & Mertens Oishi (1995) menar att det viktigaste att tänka på när man kon-
struerar frågor till telefonintervjuer är att göra dem så okomplicerade som möjligt utan att 
förlora i datakvalitet. De menar slutligen att det är viktigt att hålla frågorna så enkla och 
korta som möjligt så att respondenten har möjligheten att ge snabba svar. I annat fall finns 
risken att svaren allt som oftast blir vet ej eller liknande.  

Om man jämför enkät via telefon och post så menar Lavrakas (1993) att det via telefon är 
möjligt att ha flera spår efter exempelvis ja eller nej på en fråga. Anledningen till detta är att 
det är intervjuaren som styr frågorna och inte respondenten som bestämmer vilka frågor 
som skall besvaras. Även Frey & Mertens Oishi (1995) menar att detta är en stor fördel 
med telefonenkäter. 
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Enligt Groves, et al. (2004) kan telefon också användas för att komplettera en face-to-face en-
kät för att på sådant sätt kunna ha ett större urval. Författaren menar att olika metoder är 
bra för olika saker men om man har en undersökning som underlättas genom att man 
kombinerar flera metoder så bör inte detta ses som något problem. Författarna menar dock 
samtidigt att det är viktigt att man noga analyserar valen av metod och inser de eventuella 
nackdelar som en blandning av metoder kan innebära. Groves, et al. (2004) menar också att 
det är viktigt att tänka på att en respondent kan uppfatta frågor olika via olika metoder. På 
grund av detta menar författarna att man inte bör blanda metoder som är helt olika var-
andra. Exempelvis bör man normalt inte blanda telefon med postenkät eller face-to-face med 
en Internetenkät. Författarna menar dock att en postal enkät kan kombineras med en In-
ternetenkät till de som har tillgång till Internet och likaså kan en face-to-face undersökning 
kompletteras med telefonintervjuer. 

2.2.4 TDE och IVR 
TDE är enligt Groves, et al. (2004) en telefonbaserad teknik där en respondent besvarar 
förinspelade frågor genom telefonens knappsats. Frågorna ställs på automatik efter det att 
en telefonist värvat en respondent eller att en respondent ringt ett visst telefonnummer. Ef-
tersom telefonnumret som rings är publikt är det viktigt att det finns en svarskod som re-
spondenten anger för att visa på att han/hon är behörig och inte besvarat enkäten sedan ti-
digare. Tekniken är enligt Dillman (2000) inte särskilt utbredd, mycket på grund av att be-
hovet inte funnits, att den har tydliga begränsningar samt respondenters ovilja att besvara 
frågor från en förinspelad röst. 

IVR är enligt Dillman (2000) en vidareutveckling av TDE och fungerar på liknande sätt 
med den stora skillnaden att svaren även kan besvaras verbalt när det behövs. Svaren spelas 
in på ett band och tolkas i efterhand av en dator. Denna teknik har enligt författaren större 
möjlighet än föregångaren att slå igenom på grund av den ökade flexibiliteten i systemet. 

TDE och IVR fungerar på följande sätt, när en person ringer eller blir kopplad till systemet 
svarar en förinspelad röst som kortfattat berättar om enkäten, samt hur tekniken fungerar. 
Respondenten blir tillfrågad att trycka på en bestämd tangent för att avgöra om en korrekt 
telefon används, det vill säga en telefon med tonval. Om knapptryckningen inte registrerats 
efter ett visst antal sekunder upprepas uppmaningen och fungerar det fortfarande inte av-
slutas samtalet. Registreras en korrekt knapptryckning presenteras fråga efter fråga med 
valbara alternativ och vilka knapptryckningar som hörs ihop med vilket alternativ. Uppfat-
tas inte frågan kan den hela tiden upprepas genom att respondenten trycker på exempelvis 
*. När enkäten är färdigbesvarad tackas respondenten för hjälpen och samtalet avslutas. 
(Dillman, 2000) 

Enligt Dillman (2000) är IVR och TDE väldigt begränsade jämfört med exempelvis Inter-
netenkäter. Detta gäller särskilt när enkäter är långa, innehåller många olika frågetyper, krä-
ver inläsning av siffror från långa listor av svarsalternativ eller kräver svar i form av bokstä-
ver istället för siffror. Tekniken fungerar dock bra om enkäten är kort och ska nå en stor 
mängd personer. Författaren menar också att frågorna som ställs bör ha få svarsalternativ 
samt att den typ av fråga som passar bäst är skalfrågor eftersom telefonen används för att 
knappa in svaret. Man bör enligt författaren också vara mycket försiktig med att använda 
öppna frågor på grund av oviljan hos respondenter att tala med en maskin. 
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2.2.5 Internetenkät 
På senare tid har Internetenkäter blivit allt mer populära samtidigt som de blivit bättre, sta-
bilare och säkrare. Det finns idag en mängd olika system med olika funktionalitet och till 
olika pris. De flesta system är så kallade ASP-tjänster8 och kan köpas som abonnemang 
med en viss kostnad per månad eller per enkät. Till små enkäter lönar det sig sällan att an-
vända Internetenkäter eftersom kostnaden i de flesta fall är lika stor oberoende av antalet 
respondenter. I vissa fall ingår en automatgenererad rapport medan man i andra fall får en 
lista med data som sedan läses in i ett statistikprogram som exempelvis SPSS eller StatView. 

Arbetet med en Internetenkät skiljer sig något jämfört med andra metoder. När valet av sy-
stem gjorts skall frågorna utformas och läggas in i systemet. I de flesta system finns alla ty-
per av frågor att tillgå, exempelvis flervalsfrågor, skalfrågor och öppna frågor. Vissa system 
presenterar alla frågorna på en sida medan andra presenterar fråga för fråga. Detta tycker 
vissa är en smaksak men är i verkligheten mycket med än så. En kort enkät kan med fördel 
presenteras på en enda sida. Däremot finns det stora fördelar med att presentera enkäten 
fråga för fråga. Det är dock viktigt att i detta fall tänka på att det finns en frågeindikator 
som berättar var någonstans i enkäten man befinner sig. Annars finns risken att responden-
ten avbryter svarandet innan enkäten är färdigt ifylld. En stor fördel med att presentera en 
fråga per sida är att svaret kan sparas i databasen mellan varje fråga. Skulle något tekniskt 
fel uppstå har svaren redan sparats och inget har gått förlorat. Det finns i vissa system ock-
så möjlighet att komma tillbaka till enkäten och fortsätta att besvara den där man tidigare 
befann sig när felet uppstod. 

Om enkäten har ytterligare frågor om respondenten exempelvis svarat ja på en fråga men 
som inte skall besvaras om nej valts, är det vid postenkäter omöjligt att hindra responden-
ten från att både svara nej samt de övriga frågorna. Vid en Internetenkät är det möjligt att 
känna av svaret på frågan och hoppa över nästkommande frågor och gå direkt på nästa 
korrekta fråga. Dillman (2000) menar att detta minskar risken för fel och interna bortfall. 

Om endast ett alternativ skall kryssas för vid en fråga är det möjligt att vid en postenkät sät-
ta flera kryss och på detta sätt tvinga projektteamet att ignorera frågan eftersom de inte vet 
vilket av alternativen som avsågs. Samma sak gäller naturligtvis de flesta typer av frågor, ex-
empelvis om en rangordning görs på ett oriktigt sätt. Vid Internetenkäter är det dock möj-
ligt att ha en validering av frågans svar vilket gör att det inte går att fylla i fel antal alterna-
tiv, eller att göra fel vid rangordningar. 

Enligt Dillman (2000) är även enkätens layout något som är mycket positivt med Internet-
enkäter eftersom enkäten kan utformas på många olika sätt och med olika färger vilket 
ekonomiskt sätt inte är möjligt vid postenkäter. Layouten är enligt författaren viktigare än 
många tror just för att en tråkig enkät kan minska intresset att besvara den samma medan 
en snygg och lättförståelig enkät gör att svarsfrekvensen kan öka. Författaren nämner också 
att det finns goda möjligheter att lägga in bilder och filmsekvenser i en Internetenkät, vilket 
inte är möjligt vid postala enkäter, åtminstone inte filmer. 

                                                 
8 ASP är en förkortning för Application Service Provider vilket är en systemleverantör som erbjuder tjänster 

för uthyrning av programvara. En ASP förmedlar IT-baserade affärslösningar via ett nätverk eller via en 
webbsida på Internet. Systemet hyrs ut genom ett abonnemang. Benämningen ASP är relativt ny men lik-
nande tjänster har funnits tidigare då exempelvis outsourcing av informationssystem förekommit. (De 
Looff, 1997) 
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Dillman (2000) nämner att det finns en stor nackdel med Internetenkäter vilket är att 
många saknar Internetuppkoppling och e-postadress. Boken är dock publicerad år 2000 
och hans exempel är från 1998 vilket gör att vi kan bortse från påståendet då utvecklingen 
har gått fort fram de senaste åren, detta gäller dock inte alla länder. En nackdel kan dock 
vara att det idag skickas mycket skräppost vilket gör att många kan se ett e-postmeddelande 
om en Internetundersökning som ett massutskick och därmed ta bort det. Det är därför 
mycket viktigt att missivbrevet, det vill säga e-postmeddelandet är tydligt formulerat. 

En stor fördel med Internetenkäter är att utskicken sker automatiskt i datasystemet vilket 
gör att kostnaden inte blir högre bara för att undersökningen har ett större urval. Vissa fö-
retag som tillhandahåller system för Internetenkäter tar visserligen olika mycket betalt be-
roende på urvalets storlek men det rör sig inte om så stora skillnader att det jämfört med 
porto eller telefonkostnader skulle bli dyrare. Dillman (2000) anger att Internetenkäter är 
ett mycket ekonomiskt alternativ till post- och telefonenkäter, se Tabell 2-4 för ett exempel 
på en kostnadsanalys och jämför med exemplet för postenkäter i Tabell 2-3. Även Groves, 
et al. (2004) menar att Internetenkäter är det billigaste alternativet vid de flesta undersök-
ningar. Författarna menar dock att de allra minsta enkäterna med få respondenter kan på 
grund av den fasta kostnaden för datasystemet bli billigare med någon annan metod. 

Tabell 2-4 Exempel på en kostnadskalkyl vid en Internetenkät (baserad på Dillman, 2000). 

 Kostnad 
kronor 

Arbetstid 
tim, dygn, 
mån 

Sammanträden med uppdragsgivare   

Konstruktion av frågor, diskussion av dem, sammanställning till ett formulär   

Utformning av missivbrev, diskussion av det   

Utformning av påminnelser, endast texten behöver utformas   

Kostnad för Internetenkätsystemet   

Urvalsdragning, om detta inte ske automatiskt i systemet   

Eventuella belöningar till dem som svarat   

Eventuella påminnelser per telefon   

Kostnader för ny eller förbättrad dator eller datorprogram för formulärkon-
struktion eller statistikbehandling 

  

Kostnader för assistent för databearbetning, tabellframställningar och andra 
sektreterargöromål 

  

Pappers- och tryckkostnader för rapporter   

Diverse andra kontorskostnader   

Lokalkostnader   

Eventuell kostnad för tillstånd från Datainspektionen   
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Andra eventuella påslag   

Reservpost för felkalkyler   

Moms   

Summa   

 

2.3 Validitet och reliabilitet 
När resultatet är sammanställt och analyserat bör undersökning och resultat granskas kri-
tiskt, det vill säga en uppföljning av undersökningen bör följa. I denna uppföljning skall en-
ligt Bell (2000) bland annat tillförlitligheten och giltigheten testas. 

Tillförlitlighet eller reliabilitet som det ofta benämns är ett mått på i vilken utsträckning 
som en studie ger samma resultat vid olika tillfällen men under samma omständigheter. För 
att uppnå en hög reliabilitet skall samma svar på en konkret fråga uppkomma vid olika situ-
ationer och detta testas genom olika skalor. Det finns enligt Litwin (1995) olika metoder 
för att testa reliabiliteten i resultatet och dessa är test-retest, alternativa formuleringar och 
split-half. Test-retest är den vanligaste metoden och innebär att man gör samma test en tid ef-
ter första tillfället för att se om man får samma resultat då. Vid alternativa formuleringar 
skapas enligt författaren några frågor med samma innebörd men med olika formulering 
och sedan jämförs resultaten. I metoden split-half delas frågorna vid ett test in i två delar 
som matchar varandra, poängen eller svaren som man får jämförs sedan emellan delarna. 

Ett enligt Bell (2000) något mer komplicerat begrepp är validitet, det vill säga giltighet. Med 
validiteten mäter vi om en fråga gör det den är tänkt att göra, det vill säga om den mäter el-
ler beskriver det som var avsett. Om en fråga inte är tillförlitlig är den heller inte giltig, men 
den behöver, vilket Bell (2000) anger, inte vara giltig bara för att den har en hög tillförlitlig-
het. En fråga kan ju faktiskt ge samma svar vid olika tillfällen utan att mäta det som avses. 
Litwin (1995) nämner ett exempel att om en fråga skall mäta smärta så skall den också mäta 
smärta och inte ångest. Det är enligt författaren en komplicerad process att faktiskt mäta en 
frågas validitet och det finns en mängd olika sätt vilka jag inte går in på här. 

Validitet och reliabilitet är enligt bland annat Litwin (1995) någonting mycket centralt i un-
dersökningar och då främst i statistiska undersökningar, det är dessa begrepp som avgör 
hur tillförlitligt och giltigt ett resultat från en undersökning är. Även Punch (2003) poängte-
rar vikten av både validitet och reliabilitet och att enkätmakaren tänker på detta när enkäten 
utformas. Det är enligt författaren av största vikt att resultatet representerar det som var 
tänkt från början och att undersökningens respondenter skulle svara på samma sätt om de 
fick samma frågor igen  
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3 Statistisk inferensteori 
Nu när metodteorin är genomgången har det blivit dags att titta närmare på teorin bakom statistiska un-
dersökningar. Jag kommer dock inte beröra statistiska mätinstrument eller liknande. 

3.1 Statistisk undersökning 
Andersen & Gamdrup (1994) anger att utgångspunkten med en statistisk undersökning är 
att det som studeras skall vara mätbart samt att resultaten från undersökningen presenteras 
i siffror. De nämner även att kvantifiering av ett problem är en fråga om graden av preci-
sion vid själva observationen samt att vill man ha mer precisa undersökningar måste pro-
blemet mätas objektivt. Utgångspunkten för detta tänkande är ofta det naturvetenskapliga 
forskningsidealet och man kan också enligt författarna säga att tänkandet klart inspirerats 
av positivismens9 grundtankar. 

Som alla projekt består en statistisk undersökning av ett antal delmoment eller faser. Enligt 
bland annat Bäck & Halvarson (1992) finns det några grundläggande delmoment i ett pro-
jektarbete som exempelvis en statistisk undersökning, dessa visas i Figur 3-1. 

Beslut om att starta ett projekt

Förstudie för att testa hypotes och syfte

Inledande idé till en undersökning

Uppföljning

Undersökningens genomförande

Planering av tid, organisation och budget

Slutformulering av mål och syfte

 

Figur 3-1 En projektmodell för en statistisk undersökning (baserad på Bäck & Halvarson (1992) och Bell 
(2000)). 

 

                                                 
9 Positivismen är en utvecklingsteori inom samhällsvetenskapen med grunder i naturvetenskapen (Andersson, 

1981). En av positivismens huvudteser är att det som utforskas skall kunna mätas och verifieras (Lundahl & 
Skärvad, 1992). 
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I följande underkapitel tar jag upp viktiga sekvenser och centrala begrepp som ingår i en 
statistisk undersökning. 

3.1.1 Förstudie 
För att komma rätt från början i en undersökning är det viktigt att det utförs en bra förstu-
die, enligt Bäck & Halvarson (1992) är detta något som många fuskar med eftersom tids-
ramarna ofta är väldigt snålt tilltagna. En undersöknings resultat är tänkt att berätta något 
nytt för det företag eller den organisation som står bakom undersökningen. Bäck & Halvar-
son (1992) anger dock att det är alltför ofta som en undersökning dras igång utan en till-
räcklig föranalys samt att syftet med undersökningen är vagt formulerad vilket kan leda till 
resultat som inte går att använda. Författarna nämner även att det är mycket viktigt att man 
tänker efter ordentligt före och utreder olika undersökningsmetoder, enkätmetoder och ur-
valsmetoder. Man kan genom att göra ett bra förarbete i förlängningen spara tid och peng-
ar, det finns då också bättre möjligheter till att undersökningens resultat blir det tänkta. 

Själva förstudien kan ses som ett projekt i sig, ett projekt vars resultat skall ange om ett an-
nat projekt skall påbörjas eller inte. Winter (1992) menar att det är viktigt att i förstudien gå 
igenom alla tänkbara aspekter som kan påverka studien, exempelvis population, enkätme-
tod och eventuella problem som kan tänkas uppkomma. När man har alla data på bordet 
avgörs det om studien överhuvudtaget behövs. Bestäms det att studien skall utföras så 
finns det redan en hel del arbete nerlagt och man kan komma igång relativt snabbt. 

3.1.2 Population 
Att bestämma en undersöknings population är olika svårt beroende på undersökningens 
syfte. Trost (1994) anger att det vid telefonintervjuer är vanligt att telefonkatalogen används 
som population och urval och att efternamnen exempelvis delas upp mellan intervjuarna. 
Detta är ett snabbt sätt att välja population men i många fall inte särskilt bra eftersom 
många telefonnummer hör till firmor och inte privatpersoner samt att man missar de som 
har skyddat nummer. Intervjuaren vet heller inte vem i hushållet som svarar och om 
han/hon verkligen är rätt person för undersökningen, det finns med andra ord bättre me-
toder, men det har naturligtvis att göra med undersökningens syfte. 

Är syftet att utföra en attitydundersökning hos ett särskilt företags anställda så tycks popu-
lationen vara relativt enkel att definiera. Vid exempelvis en attitydundersökning för en ny 
livsmedelsprodukt är populationen däremot mycket svårare att bestämma. Det är enligt 
Trost (1994) viktigt att ställa sig själv ett antal frågor för att klargöra detta, det första är att 
avgöra vilken del av befolkningen som är intressant att ha med i undersökningen. Vid ex-
emplet med attitydundersökningen på ett företag är den första populationen företagets an-
ställda och vid det andra exemplet kan det vara hela Sveriges befolkning.  

Det är nu viktigt att avgöra om det verkligen är hela gruppen man vill vända sig till. Vid at-
titydundersökningen på företaget kanske det bara är heltidsanställda som är intressanta att 
ha med eller heltidsanställda och deltidsanställda som arbetar mer än halvtid. De kanske 
också skall ha varit anställda i mer än sex månader för att ha möjlighet att besvara frågorna. 
När detta är definierat är populationen för undersökningen klar, det är däremot något svå-
rare att bestämma populationen för livsmedelsundersökningen. 
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I denna undersökning har vi från början Sveriges befolkning som population, men är det 
exempelvis möjligt att genomföra undersökningen på personer under 10 år eller personer 
över 80? Troligtvis inte, det är då bättre att sätta en gräns på 18-65 år, eller ännu bättre att 
använda födelseår eftersom personer kan vara 17 eller 18 men vara födda samma år. Vi bör 
också ställa oss frågan om bara svenskfödda skall medverka eller även invandrade svenskar. 
I detta fall är båda grupperna intressanta, men kanske inte den grupp invandrade svenskar 
som inte kan svenska, hur avgör man detta? Kanske enklast genom att endast välja de som 
är svenskfödda. Trost (1994) anger dock att detta kan vara ett dumt val och att det i många 
fall kan vara bättre att istället ta med alla svenska medborgare. Vi har nu en grundläggande 
population som är klar att använda, gruppen i denna andra undersökning är dock alldeles 
för omfattande och vi behöver därför göra ett urval. 

3.1.3 Urval 
Med urval menas att vi väljer ut en del av populationen som kommer medverka i under-
sökningen, detta eftersom det inte finns någon möjlighet att skicka ut enkäter till hela po-
pulationen. Vid sammanställningen av en statistisk undersökning vill man, enligt bland an-
nat Buglear (2005), oftast använda data för att uttala sig om hela populationen, exempelvis 
50 procent av Sveriges befolkning vill gå med i EMU, även fast endast en del har tillfrågats. 
För att detta skall vara möjligt krävs det att man har ett representativt urval vilket enligt 
Buglear (2005) och Fink (1995e) betyder att urvalet skall representera hela populationen 
och fungera som en miniatyr av densamma. Det finns, vilket bland annat Lavrakas (1993) 
nämner, två grundtyper av urval, sannolikhetsurval10 och icke sannolikhetsurval11. 

Vid sannolikhetsurval väljs urvalet helt slumpmässigt utifrån olika metoder, se Tabell 3-1. 
Fördelen med sannolikhetsurval är att man som Fowler (2002) nämner, enkelt kan motive-
ra urvalet utifrån en statistisk synvinkel, vilket också gör att resultatet inte blir statistiskt 
missvisande. Nackdelen är dock att det krävs mycket kunskap för att göra urvalet på ett 
korrekt sätt och det är lätt att missa viktiga aspekter. Det kan också enligt Mangione (1995) 
kräva mycket tid och stora resurser att göra ett helt korrekt urval. Det är dock enligt Eriks-
son (1978) inte säkert att sannolikhetsurval alltid ger ett bättre resultat än om en annan ur-
valsform används, det beror enligt författaren på den unika undersökningen. 

I Tabell 3-1 beskrivs bland annat urvalsmetoden obundet sannolikhetsurval vilket enligt 
Körner & Wahlgren (2000) är den enklaste men inte nödvändigtvis den vanligaste metoden 
för slumpmässigt urval. Även Kalton (1983) menar att metoden är den enklaste men långt 
ifrån den vanligast förekommande för sannolikhetsurval. Metoden innebär att man slump-
mässigt utifrån hela populationen drar ett antal personer som skall vara med i undersök-
ningen. Körner & Wahlgren (2000) menar att detta urval då kan ses som populationen i 
miniatyr och utgör en bra grund för en statistisk undersökning. Peterson (1979) menar att 
denna metod är bra när man inte vet någonting om populationens struktur. Författaren 
menar också samtidigt att man ofta har någon form av bakgrundsinformation som kan ut-
nyttjas för att få en bättre precision i skattningarna och att andra urvalsmetoder då kan vara 
att föredra. 

                                                 
10 Sannolikhetsurval kallas på svenska också för slumpmässigt urval. 

11 Icke sannolikhetsurval kallas på svenska också för icke-slumpmässigt urval. 

 23



 Statistisk inferensteori 

 

Tabell 3-1 Metoder för sannolikhetsurval (baserad på Mangione (1995), Fink (1995e) och Trost (1994)). 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Obundet sannolikhetsurval 

Den enklaste formen av sannolik-
hetsurval. Vanligast låter man idag 
en dator sköta valet genom att 
slumpmässigt välja ut ett bestämt 
antal personer. 

Relativt enkel att utföra. 

Alla i populationen har lika stor 
chans att bli vald. 

Personer som tillhör en intressant 
undergrupp har proportionellt sätt 
inte tillräckligt stora chanser att bli 
valda. 

Bundet sannolikhetsurval 

Systematiskt urval där var n:te 
väljs, exempelvis var femte eller 
tolfte, beroende på populationens 
och urvalets storlek.  

Lätthanterlig metod där ursprung-
liga namnlistor används som ram. 

Liknande som obundet sannolik-
hetsurval om startpunkten i listan 
väljs slumpmässigt. 

Man måste hålla koll på eventuella 
mönster i listans sortering så urva-
let inte blir snedvridet. 

Stratifierat urval 

Populationen grupperas in i olika 
grupper som är intressanta för un-
dersökningen, exempelvis män och 
kvinnor, gamla och unga eller rö-
kare och icke-rökare. Används när 
en viss del av populationen bör 
överrepresenteras. 

Möjligheter att genomföra analys 
på undergrupper. 

Variationerna mellan olika urval är 
lägre vid denna metod än vid andra 
sannolikhetsurval vilket gör att det 
finns bättre möjligheter till att ur-
valet liknar populationen. 

Man måste beräkna urvalsstorlek 
på varje undergrupp. 

Kan vara tidsödande och kostsamt 
att implementera om många un-
dergrupper krävs. 

Klusterurval 

Påminner om stratifierat urval med 
skillnaden att de olika grupperna 
eller klustren är fler till antalet.  

En relativt lätthanterlig och be-
kväm metod där existerande grup-
per används som kluster. 

Kan vara tidsödande och kostsamt 
att implementera om många un-
dergrupper krävs. 

Flerstegsurval 

Ett klusterurval som görs i flera 
steg där man efter det första klus-
terurvalet fortsätter att göra urval 
på det första. 

En flexibel urvalsmetod med 
många möjligheter. 

Krånglig metod jämfört med andra 
metoder. 

Kräver stora resurser. 

 

En fråga man alltid bör ställa sig, även vid användandet av sannolikhetsurval är om urvalet 
är representativt för hela populationen. Körner & Wahlgren (2000) poängterar att det är 
viktigt att alla individer i populationen har samma möjlighet att bli vald och att ingen som 
inte ingår i populationen kan bli vald. En annan viktig sak som man måste veta är om resul-
tatet skulle ha blivit det samma om andra personer i populationen varit med i urvalet istäl-
let, det vill säga om de som inte är med i urvalet skulle ha svarat samma sak. Det är därför 
enligt Kalton (1983) viktigt att alltid analysera ett urval och inte godta det bara för att det är 
slumpmässigt valt. Jag har bland annat själv läst en rapport från en undersökning där urva-
let av konsumenter för en viss vara var helt slumpmässigt, men när urvalet var utfört visade 
det säg att urvalet inte var helt representativt för populationen. Projektgruppen höll dock 
väldigt hårt vid det slumpmässiga även om det visade sig ge ett snävt resultat. Bland annat 
anger även Balnaves & Caputi (2001) att det viktigaste alltid är att resultatet blir korrekt och 
inte missvisande på grund av ett felaktigt urval. 
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Vid icke sannolikhetsurval är respondenterna utvalda för att de är representativa i en viss 
gruppering eller för att de tillhör en grupp som blivit vald för att det varit bekvämt, se 
Tabell 3-2 för olika metoder för icke sannolikhetsurval. Denna typ av urval kräver enligt 
Fowler (2002) i de flesta fall mindre arbete än vid sannolikhetsurval men ger inte samma 
statistiska noggrannhet i urvalet. I undersökningar där det kan vara svårt att definiera ett 
urval eller då det är svårt att få respondenterna att medverka är en icke sannolikhetsmetod 
bättre. Detta eftersom man här kan få hjälp av andra respondenter eller göra diverse grup-
peringar för att få en bra svarsfrekvens. Fink (1995e) anger dock att det vid statistiska un-
dersökningar är vanligast att en slumpmässig metod används för att avgöra urvalet. 

Tabell 3-2 Metoder för icke sannolikhetsurval (baserad på Mangione (1995), Fink (1995e) och Trost (1994)). 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Kvoturval 

Tanken med denna metod är att få 
ett urval av personer, enheter eller 
hushåll som är representativt för 
hur populationen ser ut. 

Urvalet baseras på undergrupper-
nas proportioner i den totala popu-
lationen.  

En bra och praktisk metod om det 
finns pålitlig data om hur propor-
tionerna i populationen ser ut. 

För att få korrekt proportion på 
grupperna krävs det att all data är 
up-to-date. 

Urvalet blir endast representativt i 
de grupperingar man använder, ex-
empelvis ålder och kön. Det finns 
dock många andra saker som också 
bör räknas in och då blir urvals-
processen mycket komplicerad. 

Bekvämlighetsurval 

Använder sig av de personer som 
är tillgängliga, exempelvis sprider 
enkäter i skolor, på företag, etc. 
och hoppas på så många svar som 
möjligt. 

En praktisk metod eftersom man 
litar på lätt tillgängliga responden-
ter som studenter på ett universitet 
eller patienter på ett sjukhus. 

Det känns mer frivilligt att svara på 
en enkät som ligger i en hög än om 
den är postad direkt hem till nå-
gon. 

Hög tryckkostnad om enkäterna är 
i pappersformat eller stor negativ 
publicitet om många enkäter skick-
as ut via e-post. 

Denna metod leder i de flesta fall 
till ett stort bortfall. 

Strategiskt urval 

Liknar i kvantitativa studier kvot-
urval. Tanken med denna metod är 
att det skall bli variation i svaren. 
Man väljer ut ett antal variabler 
som är av teoretisk betydelse, ex-
empelvis kön och ålder och delar 
upp urvalet i de olika grupperna 
som uppstår. 

En bra metod om variablerna som 
används kan dela upp populatio-
nen på ett bra sätt. 

Urvalet är i denna metod i statistik 
mening inte representativt gångbar 
för populationen. 

Väljs många variabler blir det lätt 
krångligt. 

Snöbollsurval 

En variant av bekvämlighetsurval 
där respondenterna i studien iden-
tifierar nya respondenter.  

Användbar när urval ur en popula-
tion är svår eller opraktisk att 
genomföra. 

Kan göra det enklare att få re-
spondenterna att ställa upp. 

Är en bra metod vid kvalitativa 
studier. 

Rekommendationer kan ge ett en-
sidigt urval. 

Man har liten eller ingen kontroll 
över vilka som tillslut hamnar i ur-
valet. 

Är inte särskilt tillämpbar vid enkä-
ter. 
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En annan stor fråga inom urval förutom vilken metod som skall användas är hur stort ur-
valet skall vara. Detta är naturligtvis en mycket viktig fråga men inte den enklaste att besva-
ra. En tumregel är dock enligt Trost (1994) att ju större urvalet är desto större är sannolik-
heten att man får ett för populationen representativt urval. Det finns dock andra aspekter 
för urvalets storlek och det är omständigheter som undersökningens budget och tidsram. 
Eriksson (1978) nämner till skillnad från Trost (1994) att storleken på urvalet inte har något 
med representativiteten att göra utan att det istället alltid är själva metoden som avgör det-
ta. Det finns även undersökningar, så kallade totalundersökningar, där hela populationen är 
med i studien. Exempel på en sådan studie är det första exemplet jag nämnde tidigare, atti-
tydundersökning på ett företag, men det finns även större undersökningar där denna metod 
tillämpas. Detta är dock i de flesta fall allt för kostsamt och ger enligt Trost (1994) inte all-
tid bättre precision eftersom andra mätproblem ofta tillkommer. 

Regeln är att det inte finns några regler utan att det är individuellt i varje projekt hur stort 
urval som kan tillämpas eller om hela populationen skall användas. Det är dock enligt Sie-
ber (1992) viktigt att urvalet blir korrekt eftersom undersökningen annars kan blir miss-
visande och därmed även kan förstöra för annan forskning. 

3.1.4 Massmedia 
Enligt Trost (1994) bör man i de flesta fall av större undersökningar ta kontakt med mass-
media och berätta att en undersökning är på gång och vad den handlar om samt vikten av 
hög svarsfrekvens. Detta gäller både undersökningar på lokal nivå och de som är rikstäck-
ande. Anledningen är att massmedia ofta är intresserade att känna till undersökningar som 
kan vara av intresse för dess läsarkrets samt att det är bättre att förekomma än att före-
kommas, risken kan i annat fall vara att de tror man har något att dölja. Om något negativt 
skrivs om studien eller att det ryktas om att det är något skumt kan det enligt Trost (1994) 
innebära katastrofala effekter. 

Det finns andra fördelar med att kontakta massmedia än att få goodwill och det är att re-
spondenterna kan läsa om studien och höra talas om den innan den påbörjats. Detta kan 
öka viljan att besvara enkäten och i slutändan även minska bortfallet. Enligt Trost (1994) 
finns det ofta en stor misstänksamhet mot massmedia och journalister, som att om de får 
reda på studien kommer den garanterat bli hårt kritiskt granskad och negativt omskriven. 
Trost (1994) anger också att han själv alltid utnyttjar massmedia i sina egna studier och ser 
dem som goda samarbetspartners. Hjälper man dem med att tillhandahålla information om 
vad som händer så hjälper de till och ger studien en bra draghjälp. 

3.1.5 Bortfall 
Det är väldigt sällan som man får en hundraprocentig svarsfrekvens, utan det blir oftast ett 
mindre eller större bortfall. Moser & Kalton (1971) menar att ett bortfall alltid innebär 
problem, eftersom sannolikheten är stor för att de respondenter som inte besvarar enkäten 
skiljer sig från dem som svarat. Bell (2000) anser att detta inte bara är sannolikt utan att det 
även har bevisats av erfarenheten från andra studier. Scott (1961) menar dock att om bort-
fallet är lägre än tio procent så spelar det ingen roll om de som inte besvarat enkäten skiljer 
sig från dem som gjort det. Författaren skriver också att ett stort bortfall dock kan innebära 
att resultatet blir skevt. 
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Det samma nämner Punch (2003) som menar att en svarsfrekvens på 30-40 procent eller 
lägre innebär att representativiteten hos dem som besvarat enkäten måste ifrågasättas. För-
fattaren menar att man bör sträva mot en så hög svarsfrekvens som möjligt och att målet 
bör vara att komma upp i minst 60 procent. Enligt Punch (2003) är det viktigt att ha med 
bortfallet som en punkt redan i planeringsstadiet och inte vänta till enkätens uppföljning. 
För att få bortfallet så lågt som möjligt behöver man också, enligt Punch (2003), förbereda 
arbetet med enkäten väl. 

Trost (1994) skriver att man på 50-talet ansåg att om bortfallet låg på mellan fem och fem-
ton procent skulle en bortfallsanalys utföras, men var den lägre kunde man bortse från den 
och var den högre borde undersökningen kasseras. Sedan 1970-talet har vi dock enligt för-
fattaren fått en annan inställning till undersökningar, bland annat genom datorernas intåg 
vilket medfört en het debatt om datasäkerhet. Nu får man räkna med ett bortfall på mellan 
tjugofem och femtio procent. Gäller undersökningen mindre grupper eller särskilda katego-
rier av människor som är mer intresserade av studien så uppnås oftast en högre svarsfre-
kvens. 

Det är enligt Andersson (1994) viktigt att en bortfallsanalys utförs innan bearbetningen av 
data påbörjas såvida man inte fått en hög svarsfrekvens. Analysen av bortfallet är tänkt att 
berätta vad som orsakat bortfallet och vad det kan få för konsekvenser för studiens slutre-
sultat och trovärdighet. Det finns två typer av bortfall, det man vanligast talar om är perso-
ner som inte svarar, detta kallas för externt bortfall12 (Wallén, 1996). Det finns även ett in-
ternt bortfall13, vilket uppstår om en besvarad enkät innehåller felbesvarade frågor eller frå-
gor som inte besvarats (Wallén, 1996).  

Bortfallsanalysen av det externa bortfallet görs enklast genom att den grupp av responden-
ter som svarat på enkäten jämförs med populationen eller det ursprungliga urvalet. Ofta vet 
man enligt Trost (1994) något om populationen eller urvalet som kan vara till hjälp, exem-
pelvis ålder, kön, yrke, årsinkomst, eller liknande. Enligt Ohlson (1986) kan det dock med-
föra vissa problem eftersom många uppgifter ofta saknas från de respondenter som inte 
svarat. 

Det interna bortfallet kan bero på flera olika saker och kan vara svårt att analysera eftersom 
man inte vet hur respondenten tänkt. Orsaker som kan inverka på att en respondent väljer 
att hoppa över en fråga är bland annat frågans känslighet och utformning. Om en respon-
dent inte förstår en fråga eller tycker att den är krånglig eller lång finns det risk att den läm-
nas obesvarad. Vid Internetenkäter, intervjuenkäter och telefonenkäter finns dock möjlig-
heten att drastiskt minska risken för internt bortfall, vilket nämnts i tidigare kapitel. Där-
emot är det svårare vid postenkäter, där det gäller att om möjligt vara extra tydlig i sina frå-
gor. (Bergman & Wärneryd, 1982) 

Enligt Sieber (1992) är det viktigt att bortfallet är så lågt som möjligt eftersom ett högt 
bortfall troligtvis gör att undersökningen tappar sitt värde och att resultatet blir missvisan-
de. Om en sådan undersökning publiceras finns också, enligt författaren, risken att det fel-
aktiga resultatet kan göra skada. 

                                                 
12 Externt bortfall kan även benämnas som individbortfall (Bergman & Wärneryd, 1982). 

13 Internt bortfall kan även benämnas som partiellt bortfall (Bergman & Wärneryd, 1982). 
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3.1.6 Bearbetning och sammanställning av data 
När all data är insamlad och en eventuell bortfallsanalys har genomförts är det dags att be-
arbeta och analysera svaren. Det går att skriva väldigt mycket om analys och olika statistiska 
metoder, men eftersom detta inte är en uppsats om statistik går jag här endast igenom vilka 
grundläggande delar som kan ingå vid bearbetning och sammanställning av data. Det finns 
också många bra statistikböcker att tillgå som går igenom statistiken från grunden. 

Beroende på vilken enkätmetod som använts samt storleken på urvalet kan sammanställ-
ningen gå till på olika sätt. Vid ett litet material går det bra att sitta och manuellt anteckna 
svaren och lägga in dem i exempelvis ett statistikprogram eller Microsoft Excel. Vid större 
material finns det olika metoder att använda, exempelvis var enligt Trost (1994) nålkort14 
och hålkort15 populära på 1900-talets första hälft. Idag är det dock vanligast att pappersen-
käter läses in via en maskin som automatiskt tolkar svaren i enkäterna och lägger in data i 
ett datasystem där den sedan kan bearbetas och analyseras. Vid Internetenkäter och större 
telefonenkäter lagras svaren direkt i ett datasystem vilket gör att ingen inläsning behöver 
ske. 

Att bearbeta data kan naturligtvis göras på en mängd olika sätt, men här tar jag upp några 
enligt Fink (1995a) grundläggande steg. När siffrorna skall sammanställas bearbetas först 
fråga per fråga med antalet procentuella svar per svarsalternativ, exempelvis 25 procent 
män och 75 procent kvinnor. Finns det ett internt bortfall så anges även detta. Vid öppna 
frågor finns det olika tekniker, antingen grupperas svaren eller så anges de en och en. 
Grupperingar sker endast om svaren är angivna på liknande sätt, exempelvis ort, större 
öppna frågor grupperas sällan om de inte är helt lika formulerade. När frågorna är sam-
manställda är det dags att analysera materialet. 

Vid analysen skall enligt Fink (1995a) variabler, relationer och samband definieras. När det-
ta är gjort analyseras det resultat man fått och presenteras genom tabeller och grafer (Fink, 
1995d). För att få ut ännu mer av resultatet korstabuleras det vilket innebär att olika frågor 
ställs mot varandra. Exempelvis så sammanställs då frågorna med endast manliga respon-
denter i 40-årsåldern vilket gör att vi kan jämföra och försöka finna samband mellan olika 
variabler. När arbetet är slutfört sammanställs enligt Fink (1995d) frågorna och analysen i 
en skriftlig rapport. 

                                                 
14 Nålkort var styva kort som fanns i olika format och som hade ett antal hål runt kanterna med siffrorna 0, 1, 

2, 4 och 8, vilka tillsammans användes som koder i sammanställningen. (Trost, 1994) 

15 Hålkort var en vidareutveckling av nålkortet och kom på 1940-talet. Korten hade ett antal kolumner med 
siffrorna 0 till 9. Värdena stansades in på korten som sedan kördes i en hålkortsläsare. (Trost, 1994) 
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3.1.7 Generaliserbarhet 
När man fått ett resultat från en undersökning med ett givet urval vill man i de flesta fall 
kunna dra diverse slutsatser från hela populationen, det vill säga göra generaliseringar. För 
att kunna generalisera ett resultat så är det enligt Punch (2003) mycket viktigt att urvalet är 
representerbart för hela populationen för annars blir resultatet missvisande. Holme & Sol-
vang (1997) och Punch (2003) menar att man som forskare som regel vill kunna påstå olika 
saker från den population som urvalet gjordes ifrån. Holme & Solvang (1997) menar vidare 
att det finns två grundläggande förhållanden som man måste vara medveten om vid genera-
liseringar och det är att det ställer krav på urvalet samt på själva generaliseringen för att 
man skall kunna få ett bra resultat. Enligt Phillips (1982) och Eriksson (1978) är det av 
största vikt att man kan generalisera ett resultat eftersom det i de flesta fall inte finns någon 
möjlighet att studera hela populationen utan att man istället får förlita sig till ett urval.  

Enligt Holme & Solvang (1997) är det enbart vid sannolikhetsurval som man kan utföra 
statistiska generaliseringar eftersom det vid denna typ av urval är möjligt att med viss sä-
kerhet kunna säga något om förhållandet i populationen. Anledningen till detta är att man 
måste veta hur stor sannolikheten är för att en enskild enhet i populationen skall komma 
med i urvalet. Författarna menar också att man inte kan statistiskt säkerställa ett resultat om 
man använder generalisering vid icke sannolikhetsurval. Dock kan generaliseringen vid 
denna typ av urval ändå vara användbar till viss del men resultaten måste enligt författarna 
då göras trovärdiga på annat sätt. 

Punch (2003) menar att det vid alla urval är mycket viktigt att tänka på hur väl det stämmer 
överens med populationen som helhet. Om inte urvalet representerar populationen på ett 
optimalt sätt så blir en generalisering missvisande och därmed också slutresultatet av studi-
en.  

 

 

 29



 Metod 

4 Metod 
I detta kapitel redogör jag för hur det teoretiska och empiriska arbetet i uppsatsen utfördes. Metoden jag 
använde mig av valdes utifrån problemformuleringen och karaktären på den kunskap jag ville uppnå. Jag 
valde att dela upp kapitlet i två huvudsakliga delar efter Goldkuhl (1998) – kunskapskaraktärisering, 
som fastställer vad jag önskat uppnå för resultat av kunskapsutvecklingen, och design av genomförande, 
som visar hur kunskapsutvecklingen i uppsatsen gått tillväga. 

4.1 Kunskapskaraktärisering 
Det är enligt Goldkuhl (1998) viktigt att bestämma vilken typ av kunskap som behöver ut-
vecklas för att nå målet med uppsatsen, det vill säga uppfylla syftet. Kunskapskaraktärise-
ringen kan ge en vägledning att bedöma värdet av kunskapen som utvecklas, samtidigt som 
den ger stöd för valet av metod som används vid undersökningen. Kunskap kan också de-
las in i en mängd olika kategorier, bland annat klassificerande, normativ, förklarande och 
deskriptiv, se Tabell 4-1 för beskrivningar om olika kunskapsformer. 

Tabell 4-1 Beskrivning av olika kunskapsformer (Goldkuhl, 1994; 1998). 

Kunskapsform Beskrivning 

Deskriptiv kunskap Beskrivande. 

Förklaringskunskap Förklarar en företeelse med hänvisning till dess orsaker. 

Förutsägande kunskap Förklaringar om framtiden. 

Karaktäriserande kunskap Förklaringar som talar om vad något är, innebörden av ett fenomen. 

Kategoriell kunskap Begreppsliggörande, att klargöra och definiera begrepp. 

Klassificerande kunskap Förklarar hur begrepp hänger ihop. 

Normativ kunskap Vägledande kunskap, talar om hur man bör handla i olika situationer. 

Värdekunskap Kunskap om det önskvärda, inklusive mål och värderingar. 

 

Den kunskap som jag velat uppnå i den här rapporten är övervägande av typen normativ 
kunskap på grund av att jag ville utveckla ny teori genom att bland annat presentera riktlin-
jer och råd till personer som tänkt använda sig av en Internetenkät i sin undersökning. An-
ledningen till att jag valde denna kunskapskategori var att den hjälpte mig att välja den in-
samlingsmetod jag använt mig av för att samla in kunskapen. Enligt Goldkuhl (1994) är det 
ofta svårt att koppla en undersökning till endast en kunskapsform och så även för mig i 
detta arbete. Jag har visserligen främst utvecklat normativ kunskap men genom att jag be-
skrivit det undersökta området har även viss deskriptiv kunskap utvecklats. 

Den kunskap som genererats genom denna rapport – normativ kunskap – talar om hur 
man bör handla i olika situationer, exempelvis genom olika modeller. Det är en, som angi-
vits tidigare och som kan ses i Tabell 4-1, vägledande kunskap, ofta innehållande regler, 
riktlinjer och råd. Denna sorts kunskap ger också ofta referens till värdekunskap, det vill 
säga de önskvärda värden som föreskrivna handlingar förväntas leda till. 
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För insamlingen av data valde jag att använda mig av kvalitativa studier, genom intervjuer. 
Vid kvalitativa studier definieras variablerna efter hand till skillnad från kvantitativa studier, 
där variablerna definieras i förväg (Lundahl & Skärvad, 1992). Se Tabell 4-2 för en sam-
manställning av skillnaderna mellan de två undersökningsmetoderna. 

Tabell 4-2 Kvalitativa och kvantitativa undersökningar (sammanställning baserad på Repstad (1993)).  

Kvalitativ undersökning Kvantitativ undersökning 

Karaktärisera. Mäta och räkna. 

Text och bilder. Siffror och tabeller. 

Variabler och kategorier definieras efter en undersök-
ning. 

Variabler och kategorier definieras innan en under-
sökning. 

Syftar till att undersöka människors uppfattningar, 
terminologi, bedömningar, tolkningar och erfarenhe-
ter. 

Syftar till att exempelvis undersöka hur ofta fenomen 
förekommer och hur vanliga de är. 

 

Anledningen till att jag valde en kvalitativ ansats var att jag ville förstå hur olika metoder 
fungerar samt hur de används i praktiken, ur undersökningsföretags synvinkel. Jag ville 
även förstå hur man resonerar vid valet av metod vid en statistisk undersökning samt ur-
skilja viktiga aspekter när Internetenkäter används. Enligt Trost (1993) är den kvalitativa 
ansatsen att föredra i fall som denna, jag fick då också möjlighet att gå mer på djupet i min 
studie. 

Patton (1990) menar att det i forskning ingår att utforma en design eller metod för varje 
enskild studie som är lämplig för sitt specifika sammanhang. Det är därför inte nödvändigt 
att välja antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats eller välja en särskild metod utan det kan 
vara en mix av resurser, möjligheter, kreativitet och personliga bedömningar som avgör vil-
ken typ av ansats som till sist används. Jag valde dock att helt använda mig av en kvalitativ 
studie men valde samtidigt att både genomföra intervjuer med undersökningsföretag och 
genomföra en mer noggrann litteraturstudie. 

Intervjuerna utfördes för att få en uppfattning om hur undersökningsföretag resonerar runt 
Internetenkäter och andra metoder gällande olika aspekter som exempelvis kostnad, tidsåt-
gång och svarsfrekvens. Repstad (1987) anger att kvalitativ metod bör användas när data 
genom intervjuer ska ge information för att karaktärisering av egenskaper eller framträdan-
de drag hos fenomen skall vara möjlig. Den kvalitativa metoden går mer på djupet och inte 
på bredden, det vill säga ett fåtal miljöer studeras djupare istället för att endast någon ensta-
ka variabel studeras i många olika miljöer (Repstad, 1997). 
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4.2 Design av genomförande 
Lekvall & Wahlbin (1993) beskriver i Figur 4-1 olika nivåer från beslutssituation, det vill 
säga val av problemområde, till slutsatser och rekommendationer i arbetet med en rapport. 
Nivåerna skall i en välskriven rapport, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), kunna förmedla re-
lationerna mellan dessa nivåer på ett bra och tydligt sätt. Figuren visar hur jag utfört arbetet 
med uppsatsen samt hur de olika delarna samverkar med varandra. Exempelvis går det i fi-
guren att utläsa arbetet med Grunddata och hur detta leder fram till Slutsatser som i denna 
uppsats består av kapitel 7 Resultat & Slutsatser. I figuren går också att utläsa att Referensra-
men skall ligga till grund för Analysen samt att Syftet skall spegla Tolkningen av analysen och 
studiens Slutsatser. Detta stämmer också bra överens med strukturen i denna rapport. 

 

 

Figur 4-1 Logiska nivåer i en rapport (Lekvall & Wahlbin, 1993:254). 

4.2.1 Undersökningsansats 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) är det för ett mer tillförlitligt resultat viktigt att 
välja ett angreppssätt som är lämpligt för undersökningen. Jag valde därför att utföra mina 
empiriska studier genom personliga intervjuer och telefonintervjuer. Metoderna är av kvalitativ art 
och innebär att respondenten fritt får svara på ett antal fördefinierade frågor (Holme & 
Solvang, 1997). Vid intervjuerna använde jag mig dock inte av standardiserade frågor utan 
av en frågemall16 som fungerade som ett stöd för mig och resulterade i att jag fick med alla 
faktorer och synpunkter jag tyckte var viktiga. Detta gav en större flexibilitet än om frågor-
na varit helt standardiserade. 

                                                 
16 Frågemallen finns i bilaga 1. 
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Genom detta fria intervjusätt undviks för stor styrning från intervjuarens sida, responden-
ten får möjlighet att forma sina egna svar och kan också styra utvecklingen av intervjun. 
Vid en intervjusituation kan det dyka upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller 
fördjupar de punkter som finns i intervjumallen. Detta är enligt Repstad (1987) viktigt att ta 
hänsyn till under intervjuns gång, de två intervjumetoderna ger även en möjlighet till följd-
frågor för bättre förståelse. 

En annan fördel är att dessa två sätt för datainsamling är mycket flexibla. Om det vid en 
senare tidpunkt skulle visa sig att det behövs mer information, eller att man inte förstår de-
lar av den information som kommit fram, är det enligt Holme & Solvang (1997) möjligt att 
gå tillbaka till respondenterna och be om ytterligare information. Med dessa två metoder 
för datainsamling är det också större chans att det är personen man vill ska svara på frågor-
na som verkligen gör det – kontrollen blir större (Kotler, et al., 2001). 

Det finns dock även vissa nackdelar med att använda sig av dessa två metoder. När det 
gäller personliga intervjuer så kan det många gånger innebära höga kostnader, svårigheter 
med att få tid för intervju samt att det kan uppstå intervjueffekter, det vill säga att den som 
intervjuar och respondenten påverkar varandra. När det gäller telefonintervjuer så kan det 
även här uppstå intervjueffekter samt svårigheter med att ställa alltför komplicerade frågor 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Tidsbegränsning i samband med telefonintervjuer är 
något som Lekvall & Wahlbin (1993) tar upp som en nackdel. Att använda sig av detta sätt 
innebär att man är relativt begränsad i hur långa intervjuerna kan vara. Det kan vara svårt 
att hålla intresset vid liv hos respondenten per telefon. Dock ansåg jag inte detta som något 
problem i min empiriska studie eftersom intervjuerna inte var särskilt komplicerade eller 
omfattande. 

Förutom intervjuerna har jag även utökat den teoretiska studien för att på ett bättre sätt 
kunna jämföra mitt emiriska resultat med teorin. Eftersom ämnet fortfarande är relativt 
nytt så finns det många olika tankar och motsägelser i teorin som är viktiga att reda ut och i 
kombination med intervjuer gav det mig en bra empirisk bas för analys och diskussion. 

4.2.2 Insamling av data 
För att kunna uppnå syftet med uppsatsen har såväl data i form av intervjuer som litteratur 
använts. Den metod som valts vid insamlingen av data i samband med denna undersökning 
utgår ifrån ovan beskrivna undersökningsansats och beskrivs i följande underkapitel. 
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4.2.2.1 Intervjuer 
Enligt Repstad (1987) kan kvalitativa intervjuer användas för att utreda det grundläggande 
eller det särpräglade i en viss miljö utan att intervjuaren behöver bry sig om hur ofta det fö-
rekommer, det vill säga hur vanlig insamlad data är. 

I uppsatsen använde jag mig av semistrukturerade frågor när det gällde intervjuteknik. Det-
ta innebär att intervjuaren jobbar med en mall för de frågor som önskas ställas, den är dock 
inte detaljerad utan används mer som en minneslista så att intervjuaren kan försäkra sig om 
att ämnesområdet täcks. Att lägga upp frågorna på detta sätt innebär enligt Repstad (1987) 
också att det föreligger en flexibilitet som gör att intervjumallen kan förändras beroende på 
vem respondenten är. Anledningen till att jag valde att jobba på detta sätt var att jag ville få 
intervjuerna mer som ett samtal mellan mig och respondenterna. Denna metod inbjöd ock-
så till en högre grad av spontanitet från respondenternas sida än om jag skulle ha valt inter-
vjuer med helt strukturerade frågor. Jag utgick dock från samma mall i samtliga intervjuer. 

Mina intervjuer gick till så att jag förde en dialog med respondenten på ungefär 30-40 mi-
nuter. Utgångspunkten i dialogen var respektive punkt i frågemallen och jag förde genom 
dessa grundläggande punkter mer ett samtal än en regelrätt intervju. I de flesta fall kom re-
spondenten in på flera punkter i sitt svar och då kunde jag fortsätta spåret som han/hon 
påbörjat. Risken med ett samtal på detta sätt är att intressanta frågor kan väckas under ett 
samtals gång och som därmed inte blir ställda till alla respondenter. Jag var dock noga med 
att utforma frågemallen rätt från början för att inget skulle utelämnas. Trots detta kom det 
vid en intervju upp en intressant fråga som inte de tidigare respondenterna fått möjlighet 
att besvara. Jag förde efter detta samtal in frågan i frågemallen och hörde av mig till de tidi-
gare respondenterna för att i efterhand få svar på frågan. 

Eftersom jag ensam utförde intervjuerna ansåg jag det vara onödigt att använda en intervju-
instruktion som Repstad (1987) förespråkar. Risken att frågorna ställdes på olika sätt till de 
olika respondenterna ansåg jag vara försumbar då det var samma person som ställde frå-
gorna. 

Under intervjuerna utfördes löpande anteckningar av respondenternas svar och resone-
mang. Anteckningarna var kortfattade för att inget av samtalet skulle missas. Direkt efter 
respektive intervju sammanställdes anteckningarna till den löpande text som senare skulle 
utgöra respektive underkapitel i empirikapitlet. När alla intervjuer var helt klara skickades 
intervjuerna till respektive respondent som fick möjlighet att ändra eventuella felaktigheter 
eller komma med andra kommentarer. Efter ändringarna från respondenterna ändrades 
texten på nytt och efter komplett godkännande fördes respektive underkapitel in i den slut-
liga rapporten. Genom att respondenterna fick godkänna den slutliga texten vet jag att inga 
missuppfattningar eller felaktigheter finns i den slutliga rapporten, åtminstone inte i empiri-
kapitlet. Detta med att låta respondenterna godkänna intervjuerna är också av största vikt 
för att analysen och slutligen resultatet skall bli tillförlitligt och baserad på korrekt informa-
tion. 
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4.2.2.2 Referenser 
I studien använde jag mig av referenser som jag främst funnit i litteratur i form av böcker, 
forskningsartiklar och rapporter. För att finna referenslitteraturen använde jag mig av Julia 
sökmotor på Högskolan i Jönköping, sökmotorer på Internet, annan litteratur samt uppsat-
ser. Litteraturstudierna behandlade främst kvantitativ metod, enkätteknik och hur karakteri-
stika hos olika kvantitativa metoder skiljer sig mellan varandra. Den mesta litteraturen häm-
tades från Internationella Handelshögskolans bibliotek, men även egen litteratur samt litte-
ratur från andra högskolor och universitet användes. Sökningen efter litteratur genomför-
des i databasen Libris. De sökord som användes var bland annat kvantitativ metod, Interneten-
kät, postenkät samt enkätteknik. Tyvärr fanns det en mycket begränsad tillgång till aktuell lit-
teratur och utförda studier om just Internetenkäter, eftersom utvecklingen fortfarande går 
snabbt fram inom detta område och då det fortfarande är relativt nytt. Dock fanns det gott 
om litteratur om andra mer beprövade kvantitativa metoder, enkätteknik samt om allmän 
undersökningsteori. 

En annan stor källa till information är Internet, där mer aktuell information finns att tillgå. 
Anledningen till att informationen ofta är mer aktuell är att det är mycket enkelt att publi-
cera information där. Internet kan ses som ett enormt bibliotek, där det mesta finns och in-
formationen är alltid lättillgänglig. Dock är det enligt Furey, et al. (1996) inte alltid lätt att 
hitta eller tillgodogöra sig informationen, det kan också vara svårt att avgöra dess objektivi-
tet och tillförlitlighet. Författaren nämner också att artiklar på Internet inte alltid är bekräf-
tade. För att minimera eventuella brister i informationens tillförlitlighet och korrekthet an-
vände jag Internetkällor mycket sparsamt samt sökte information i av varandra oberoende 
källor för att därigenom bekräfta att informationen var korrekt. Jag begränsade mig också i 
den mån det varit möjligt till mer tillförlitliga källor, som forskningsrapporter och artiklar ur 
kända tidskrifter. 

Som helhet så har jag medvetet gjort valet att inte enbart förlita mig på forskningsrapporter 
och forskningsartiklar utan att blanda dessa med undervisnings- och praktikerlitteratur. An-
ledningen till detta är att jag tycker att jag får ett bättre djup och en bättre dynamik i min 
rapport om jag blandar forskning med erfarenhet. Även undervisnings- och praktikerlittera-
turen är till stor del baserad på forskning men skillnaden är att dessa tar upp helheten och 
inte endast fokuserar på en liten del i ämnet. 

4.2.3 Urval 
Uppsatsen skrevs för att bland annat ge undersökningsföretag, forskare och studenter tips 
om vad de bör tänka på när de skall välja metod vid en statistisk studie. Jag var i min studie 
inte intresserad av hur de som ligger bakom studier resonerar utan ville ha tankar och reso-
nemang från dem som slutligen utför studien. En aspekt som hade varit intressant är vad 
respondenter har för tankar om olika metoder och enkelheten i besvarandet. Detta var 
dock inte genomförbart på grund av studiens tidsbegränsning och att jag ville koncentrera 
mig på en målgrupp. Jag valde därför att intervjua undersökningsföretag för att se vilka 
grundläggande metoder och andra metodval de föredrar vid statistiska undersökningar. På 
så sätt gav undersökningen mig tips om vad personer som utför en studie bör tänka på vid 
val av metoder. 
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För att kunna genomföra intervjuer valde jag att undersöka undersökningsföretag som 
fanns i Jönköping med omnejd, eftersom längre resor inte var möjliga. Jag ville dock få nå-
got fler respondenter och valde därför att även intervjua företag på andra orter i landet, i 
dessa fall via telefon. Jag har genom urvalet även tänkt på företagens storlek då detta kan 
spela en viss roll över deras val av metod. Jag var främst ute efter att intervjua små- och 
medelstora företag eftersom personer på mindre företag tenderar att arbeta med flera olika 
metoder och arbetsuppgifter. I större företag är det i allmänhet vanligare att anställda har 
tydliga och avgränsade arbetsuppgifter och då hade det varit svårare att få svar på alla frå-
gor jag ville ställa. 

Enligt Travers (2001) finns det inga särskilda regler för hur många som bör intervjuas för 
att få in tillräcklig information i en kvalitativ undersökning. Detta beror på att undersök-
ningens resultat delvis beror på hur mycket tid som finns för att samla in data samt tolka 
och analysera den. Jag ansåg att fem respondenter skulle ge mig tillräckligt med information 
för att komplettera mina litteraturstudier. Då företag inte alltid ställer upp på sådana här 
undersökningar valde jag att kontakta åtta medelstora undersökningsföretag runt om i Sve-
rige, med förhoppning om att fem skulle tacka ja. Sex företag tackade ja och jag valde bort 
ett av företagen som inte visade sig arbeta med Internetenkäter och därmed inte kunde till-
föra något vad gäller detta. 

4.2.4 Validitet och reliabilitet 
Jag strävade i mitt arbete efter att uppnå en hög reliabilitet och validitet. Med reliabilitet 
menas att undersökningen ska sakna slumpmässiga mätfel, orsakade av intervjuare eller di-
verse omständigheter. Med validitet menas, enligt Lundahl & Skärvad (1992), att underök-
ningen ska ha frånvaro av systematiska mätfel, orsakade av mätinstrumenten. 

För att frågorna skulle bli så noggrant formulerade som möjligt lades mycket energi på det-
ta arbete. Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) är det lätt att bli subjektiv vid planeringen av 
frågorna, därför kontrollerades också frågorna noggrant. Vid intervjuerna hade jag också 
möjlighet att hjälpa respondenten vid eventuella misstolkningar av frågorna, vilket ledde till 
en ökad validitet, det vill säga att jag faktiskt mätte det som jag avsåg att mäta (Lekvall & 
Wahlbin, 1993). Innan intervjuerna gick jag även igenom frågorna med min handledare 
samt testade dem på ett antal vänner. 

För att uppnå en hög reliabilitet var jag noga med att göra löpande anteckningar vid varje 
intervju. Jag valde också att direkt efter varje intervju skriva ner den i sin helhet så att ing-
enting skulle glömmas bort. Jag hade kanske kunnat erhålla en högre reliabilitet genom att 
använda mig av en bandspelare, men jag ansåg att kontinuerliga anteckningar var tillräckligt. 
När intervjun var nerskriven och klar skickade jag den till respondenten för godkännande 
och eventuell komplettering. 
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5 Empiri 
I detta kapitel redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. Jag presenterar intervjuerna en och en 
för att i sista underkapitlet till slut ta ut viktiga likheter och skillnader mellan svaren. Intervjuerna presen-
teras anonymt i löpande text. 

5.1 Respondent 1 
Respondent 1 arbetar som VD och projektledare på ett litet undersökningsföretag, beläget i 
Göteborg. Företaget tar uppdrag inom både kvalitativ och kvantitativ metod och arbetar 
bland annat med postala enkäter, Internetenkäter och telefonundersökningar. Responden-
ten menar att metoderna de arbetar efter varierar mycket mellan olika uppdrag men anger 
också att postenkäter förekommer mest och Internetenkäter minst. De föreslår alltid för 
sina kunder den metod som passar bäst för den aktuella enkäten och diskuterar metodval 
med kunden om denne har egna önskemål. Respondenten anger också att det, för att kun-
na göra exakta jämförelser bakåt i tiden, är viktigt att metoden vid återkommande under-
sökningar är den samma. 

Företaget känner inte att de har några problem med representativiteten, vid olika typer av 
metoder, då de inte arbetar med allmänna enkäter och därmed alltid har klara urval med te-
lefonnummer eller e-postadresser till alla respondenter. Anledningen till att företaget inte 
arbetar så mycket med just Internetenkäter är att de register som finns att tillgå från företag 
och organisationer ofta saknar e-postadresser eller innehåller e-postadresser som inte är 
uppdaterade. 

En viktig del i en undersökning är enligt respondenten att hålla en hög svarsfrekvens, målet 
är att komma upp i ungefär 70 procent, men det skiljer sig åt mellan olika uppdrag. För att 
nå en så hög svarsfrekvens som möjligt brukar företaget skicka ut åtminstone en påminnel-
se vid post- och Internetenkäter. Sedan brukar de ibland blanda metoder, det vill säga ringa 
upp de respondenter som fortfarande inte besvarat en postenkät och låta dem besvara den 
via telefon istället. Belöningar av olika slag användes till större grad tidigare men nu anser 
företaget att det finns viktigare saker som ökar svarsfrekvensen, bland annat välskrivna frå-
gor och missivbrev. Angående om det finns någon viss typ av undersökning som lämpar 
sig extra bra vid Internetenkäter så nämner respondenten att attitydundersökningar av olika 
slag fungerar bra medan allmänna enkäter inte fungerar lika bra. 

Respondenten ser inte att det skulle finnas någon viss typ av frågor som passar sig extra bra 
vid olika metoder uran att det helt beror på målgruppen och frågan vid en enskild enkät. 
Dock brukar, enligt respondenten, öppna frågor bli bättre besvarade i post- och Internet-
enkäter än vid telefonenkäter, mycket tack vare att man vid telefonenkäter ofta är mer 
stressad och vill svara fort. Möjligheten att själv välja när en post- eller Internetenkät skall 
besvaras spelar naturligtvis också viss roll för hur väl utvecklade svaren blir, enligt respon-
denten.  
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Vid valet av metod tittar företaget främst på syftet med undersökningen, men även på vali-
ditet och reliabilitet samt på eventuella kundönskemål vad gäller tid och kostnad. Om tiden 
för undersökningen är knapp så lämpar sig, enligt respondenten, telefon- och Internetenkä-
ter bättre än på stan och postenkäter. Vad gäller den totala kostnaden för en undersökning 
så tycker inte respondenten att det skiljer sig så mycket åt mellan olika metoder då exem-
pelvis Internetenkäter har en fast kostnad medan postala enkäter har en kostnad per re-
spondent, vilket i slutändan gör att summan slutar på ungefär densamma. Respondenten 
nämner också att företaget har bättre uppbyggda rutiner vid enkäter via telefon än vid ex-
empelvis Internetenkäter, vilket också gör att kostnaden för just telefonintervjuer kan hållas 
nere. 

Vid Internetenkäter så använder sig företaget av två olika system, bland annat ett egenut-
vecklat system samt systemet SurveyGenerator, båda är så kallade ASP-tjänster. Det vikti-
gaste för företaget är att systemet för Internetenkäter är enkelt att använda samt att säker-
heten är hög. Respondenten har inte hört talas om IVR och har heller inte testat några lik-
nande produkter. 

5.2 Respondent 2 
Respondent 2 arbetar som projektledare på ett medelstort undersökningsföretag i Stock-
holm som erbjuder undersökningar och omvärldsanalyser. De använder sig av både kvanti-
tativa och kvalitativa metoder och erbjuder bland annat telefonintervjuer, postala enkäter 
och Internetenkäter. Respondenten anger att de alltid rekommenderar vilken metod som är 
lämpligast utifrån kundens problem. De arbetar mest med kvantitativa undersökningar, 
främst telefonenkäter och Internetenkäter, men även på stan enkäter samt postala enkäter. 

Enligt respondenten passar Internet bra om kunden exempelvis vill visa bilder eller filmse-
kvenser i intervjun. Internet är också, enligt respondenten, ett bra och mer avslappnat me-
dium än exempelvis telefon där personer ofta tenderar att vara mer stressade. Valet av me-
tod sker i diskussion med kunden men ett förslag ges alltid beroende på aktuella önskemål 
baserat på hur undersökningen ser ut. Andra avgörande aspekter vid valet av metod är en-
ligt respondenten främst tid och budget. Validitet och reliabilitet är två viktiga frågor som 
alltid ligger med i bakgrunden vid ett metodval. Företagets kunder har i många fall syn-
punkter på hur uppdraget skall utföras, exempelvis enkätens frågeställningar. 

Urvalet vid Internetundersökningar utgörs oftast av kundurval eller telefonrekryterat urval, 
inom målgruppen. För att höja svarsfrekvensen vid en undersökning skickar företaget of-
tast ut 1-3 påminnelser vid Internetenkäter och i de flesta fall även vid postala enkäter. En 
blandning mellan metoder, kvalitativa och kvantitativa, är enligt respondenten många gång-
er att föredra eftersom den föregående kvalitativa underökningen oftast ger ett bra underlag 
till den kvantitativa. 

På frågan om respondenten ser att det finns någon viss typ av undersökning som lämpar 
sig bättre vid Internetenkäter än vid andra typer av undersökningar ges svaret att det är 
svårt att ge något precist svar, förutom bilder och film exponering, eftersom man måste 
utgå från aktuellt kundproblem. Ett viktigt krav vid Internetenkäter är representativa e-
postadresser i den aktuella målgruppen och att målgruppen har möjlighet att besvara frå-
gorna över Internet. Respondenten ser dock att öppna frågor passar bättre vid Internet- 
och postenkäter än vid telefonenkäter då det finns tendenser att respondenterna svarar mer 
utförligt på frågorna.   
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Vad gäller tiden vid olika metoder passar Internet bra om tiden är knapp och en Internet-
undersökning tar, enligt respondenten, i genomsnitt nio dagar. Internetenkäter sparar tid 
eftersom det går snabbt att skicka ut en påminnelse, vilket tar längre tid vid postala enkäter. 
Företaget räknar vid de flesta Internetundersökningar med en svarsfrekvens på minst 50-70 
procent. Svarsfrekvensen ökar med målgruppens engagemang i ämnet, om man får ta del 
av resultatet och om enkäten inte innehåller många frågor. Respondenten menar också att 
tiden är en mycket viktig faktor för de flesta uppdragsgivare och att intresset för Internet-
enkäter på grund av detta har ökat. Genom att representativiteten ökar med att de flesta har 
en e-postadress både privat och i arbetet kommer sannolikt leda till att Internetenkäter tar 
andelar från traditionella telefonintervjuer. 

Den gängse uppfattningen är att Internetenkäter är billigare att genomföra än telefon- och 
postenkäter, vilket enligt respondenten inte alltid stämmer eftersom Internetenkäter tende-
rar att ha dolda kostnader. I slutändan blir det i vissa fall ungefär samma kostnad eftersom 
det utöver grundkostnaden för ett system tillkommer kostnad för bland annat tekniska 
problem och support. Bland annat på grund av att systemen för Internetenkäter inte alltid 
är kompatibla med alla webbläsare och plattformar så tas mycket tid i anspråk när företaget 
måste ta hand om respondenter som inte kan besvara enkäten. Respondenten anger också 
att de på företaget genom lång erfarenhet av främst telefonintervjuer har byggt upp färdiga 
applikationer kring detta, medan arbetet med Internetenkäter blir mer hands on. 

Internet är dock ett bra medium när man snabbt vill se indikationer på hur undersökningen 
går eftersom man direkt kan se besvarade enkäter. Enligt respondenten finns det dock vissa 
problem som också ökat på senare tid och det är säkerhetsaspekterna. Idag finns det stora 
problem med spam via e-post, det vill säga oönskad e-post. Detta gör att det finns de som 
oavsiktligt tar bort e-post om undersökningar eftersom det kan tas för spam. Det finns idag 
också kraftiga filtreringsprogram på e-postservrar som automatiskt plockar bort e-post som 
ses som spam, vilket kan innebära problem då meddelanden om en enkät ibland skickas till 
många personer samtidigt. 

Företaget arbetar en hel del med Internetenkäter och då främst med ett verktyg som ut-
vecklats tillsammans med leverantören samt med SurveyGenerator. De har aldrig använt 
sig av ett IVR-system men respondenten känner till den typen av system. De har tittat på 
flera system som kan spara tal men inte ansett att det vid någon undersökning funnits be-
hov av att testa det skarpt. 

5.3 Respondent 3 
Respondent 3 arbetar som projektledare på ett litet småländskt undersökningsföretag som 
arbetar inom områdena marknad, samhälle och mässor. Företaget grundades i mitten av 
80-talet och har lång erfarenhet av marknadsundersökningar. Företaget arbetar med både 
kvantitativ och kvalitativ metod men arbetar mest med kvantitativ. De metoder som är 
vanligast vid kvantitativ metod är telefonenkäter och personliga intervjuer, men även posta-
la enkäter används flitigt. Respondenten anger att post- och Internetenkäter fungerar gans-
ka lika med skillnaderna att Internetenkäter är billigare och snabbare men med en tendens 
till större bortfall samt att respondenter vid Internetenkäter tenderar att svara mer spon-
tant. 
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Det förekommer att kunder har särskilda önskemål men enligt respondenten så bestäms 
undersökningens metod och tillvägagångssätt alltid genom diskussion. I de allra flesta fall så 
litar kunderna helt på företagets kunskap och godkänner dess förslag. I allmänhet så är det 
syfte, validitet, kostnad och tid samt respondentregistrets kvalitet som avgör vilken metod 
som kommer att användas vid en undersökning. En annan viktig aspekt rörande detta, som 
enligt respondenten är viktig att ta fakta på, är att intervjuare vid på stan intervjuer eller te-
lefonenkäter kan påverka en respondent att svara på ett visst sätt. 

Företaget känner inte att de har några större problem med representativiteten, vid olika ty-
per av metoder, eftersom de inte arbetar så mycket med allmänna enkäter och därmed of-
tast har klara urval med telefonnummer eller e-postadresser till alla respondenter. Respon-
denten anger att det i många fall kan vara svårt att använda sig av Internetenkäter eftersom 
många företag och organisationer saknar aktuella e-postadresser. Detta gör att Interneten-
käter fungerar bättre vid mindre urval på exempelvis ett enskilt företag där e-postadresser 
oftast finns tillgängliga. Dock anser respondenten att Internetenkäter kan vara ett bra sätt 
för att nå exempelvis internationella besökare på mässor eller liknande. 

För att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt vid en undersökning skickar företaget alltid 
ut två till tre påminnelser vid Internetenkäter och postala enkäter. En blandning mellan oli-
ka metoder för att nå högre svarsfrekvens, det vill säga en telefonuppföljning av bortfallet 
vid en postenkät, ser respondenten som en risk eftersom frågorna kan uppfattas olika vid 
olika metoder, det förekommer dock att en telefonpåminnelse görs. Företaget delar ibland 
ut belöningar av mindre värde men detta är något som man gått ifrån mer och mer, bland 
annat på grund av kostnaden. Respondenten anger att svarsfrekvensen har sjunkit de senas-
te åren och att man nu många gånger får vara nöjd med en svarsfrekvens på mellan 60 och 
70 procent, beroende på metod, lägre vid postenkäter och högre vid telefonenkäter. Dock 
går det inte att ha ovanstående krav vid internationella enkäter eftersom man i många län-
der är mindre angelägna att besvara en enkät jämfört med i Sverige, i vissa länder är svars-
frekvensen enligt respondenten på runt 20 procent. 

Respondenten upplever att man får mer eftertänkta svar vid postenkäter och mer spontana 
svar över telefon. Respondenter via Internet tenderar att spendera mindre tid och eftertan-
ke vid sina svar än vid postala enkäter. Respondentens uppfattning är också att Interneten-
käter är billigare att genomföra än vad telefon-, post- och panelenkäter är, det beror dock 
på urvalets storlek, exempelvis kan telefonintervjuer vara billigare vid mindre enkäter. Re-
spondenten nämner vidare att det absolut viktigaste är att undersökningen genomsyras av 
kvalitet och att vald metod inte får vara en begränsning. När Internetenkäter fungerar som 
bäst så finns det enligt respondenten inte något konkurrerande tillvägagångssätt på grund 
av snabbheten, smidigheten och kostnaden. Andra fördelar som nämns är att det vid Inter-
netenkäter är enkelt att lägga in bilder, filmer, ”hoppfrågor”, olika frågor för olika målgrup-
per samt olika språk. Slutligen nämns också att det vid Internetenkäter, till skillnad från 
postenkäter, är möjligt att kontrollera så att respondenterna besvarar samtliga frågor i en 
enkät. 

Respondenten nämner även att det finns vissa nackdelar med Internetenkäter och dessa är 
att respondenters datorer och uppkoppling kan påverka svarsfrekvensen på en undersök-
ning. Vidare så nämns också att det ökade spammet via e-post påverkar webbundersök-
ningar negativt genom att meddelanden om undersökningen, försvinner i mängden av e-
post. De system för webbundersökningar som företaget använt sig av är eSurvey och 
Marknadskraft. Vad gäller IVR så känner respondenten till denna typ av system men tror 
inte på dem, utan anser att det är en ineffektiv metod med tendens till låg svarsfrekvens. 
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5.4 Respondent 4 
Respondent 4 arbetar som projektledare på ett medelstort undersökningsföretag i Stock-
holm. Företaget erbjuder undersökningar och omvärldsanalyser inom områdena reklam, 
media och varumärken. De använder sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder och 
erbjuder bland annat personliga intervjuer, telefonintervjuer, postala enkäter och webbun-
dersökningar. Respondenten anger att metoden de arbetar med skiljer sig mycket åt mellan 
olika undersökningar och att de arbetar lika mycket med kvalitativ som kvantitativ metod. 
Vanligaste metoderna på företaget är personliga intervjuer och telefonintervjuer men de 
genomför också fokusgrupper samt enkäter genom webb och post. 

Valet av metod sker i diskussion med kunden och ett förslag på problemställning och me-
tod ges alltid beroende på aktuella önskemål. Andra avgörande aspekter vid valet av metod 
är enligt respondenten främst kundens tidsplan och budget. Validitet är något som enligt 
respondenten är en grundläggande förutsättning i en undersökning, en hygienfaktor. Enligt 
respondenten så har inte företaget några problem med representativiteten, vid Interneten-
käter, eftersom de inte arbetar med allmänna enkäter och därmed alltid har klara urval. I de 
fall då Internetenkät är aktuellt så finns alltid aktuella e-postadresser till alla respondenter i 
urvalet vilket gör att problem med representativiteten inte uppstår. 

För att få en hög svarsfrekvens vid en enkätundersökning är det enligt respondenten viktigt 
att alla texter är lätta att förstå, om ett invecklat språk används så finns det risk för bortfall. 
Det förekommer också att företaget erbjuder vissa typer av belöningar för att svarsfrekven-
sen skall öka. Det skickas också ut påminnelser till respondenter som inte besvarat en post- 
eller Internetenkät inom ungefär en vecka. Företaget brukar inte ringa och påminna re-
spondenter via telefon men det förekommer att telefon används för att ringa och rekrytera 
respondenter till postala undersökningar. 

Respondenten tycker att Internet är ett bra medium eftersom det är enkelt att presentera 
bland annat bilder och filmsekvenser. En annan funktion som nämns är möjligheten att 
hoppa över frågor samt möjligheten att leda in respondenter på olika spår beroende på vad 
de svarar, vilket man enligt respondenten bör vara försiktig med vid postala enkäter. Vid 
undersökningar med generella frågeområden finns faran att respondenterna är mer likgiltiga 
till undersökningen, vilket ofta ger en lägre svarsfrekvens. Enligt respondenten är Internet 
tillsammans med telefon två snabba metoder och det är här enkelt att snabbt kunna se re-
sultat. Postala enkäter tar mer resurser i anspråk och tar längre tid, mycket på grund av 
tryckning och postförsändelse. Vad gäller kostnaden så anser respondenten att Interneten-
käter och telefonintervjuer är billigast medan postala enkäter är den dyraste metoden vid 
enkätundersökningar. Vid kvalitativa undersökningar arbetar företaget mycket med fokus-
grupper och djupintervjuer. 

Företaget arbetar främst med systemen SurveyGenerator och Opinio vid webbundersök-
ningar, men de har även testat andra mindre system. Några av de viktigaste sakerna, för fö-
retaget, vid valet av system är att det är enkelt att administrera en enkät, lägga in frågor 
samt att det går att skicka ut påminnelser med automatik. Respondenten anser också att det 
är viktigt att kunna få ut resultatet i snygga grafer och tabeller inne i systemet även om man 
i vissa fall använder sig av externa analysprogram. Företaget värderar också ett systems sä-
kerhet högt, det är enligt respondenten mycket viktigt att deras kunder kan vara trygga med 
systemet och lita på att all data hanteras konfidentiellt. 
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Företaget har testat IVR system men har inte sett något behov av att behöva använda sig av 
ett system för röstsparning. Enligt respondenten kan det säkert fungera på kortare enkäter 
men anser att bortfallet kan bli stort vid längre enkäter, det är enklare att lägga på luren när 
det inte finns en person i andra änden. Det är vid denna typ av undersökning också mycket 
viktigt att frågorna är extra klara och lätta att förstå samt att de kräver korta svar. 

5.5 Respondent 5 
Respondent 5 arbetar som projektledare på ett litet småländskt undersökningsföretag som 
arbetar med olika typer av marknadsundersökningar och marknadskartläggningar. Företaget 
grundades under andra delen av 90-talet och har sedan dess vuxit och består för närvarande 
av åtta personer. Deras kunder består framförallt av företag och organisationer inom länet. 
De arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder vid olika typer av undersökning-
ar, men arbetar för närvarande mest med kvantitativa uppdrag och då främst med enkätun-
dersökningar via telefon. Andra metoder som de använder sig av vid kvantitativ metod är 
Internetenkäter, postala enkäter samt på stan enkäter. Respondenten nämner också att fö-
retaget även arbetar med fokusgrupper/paneler men då främst när det gäller kvalitativa un-
dersökningar eftersom det är betydligt dyrare per intervju att genomföra en sådan under-
sökning jämfört med exempelvis telefonenkäter. 

Valet av metod på företaget styrs framförallt av den aktuella undersökningens syfte men 
även av kostnads- och tidsramar. Företagets kunder har sällan önskemål om metod utan li-
tar fullt ut på att den bästa metoden för syftet väljs. Kunderna har också, enligt responden-
ten, väldigt sällan egen kompetens inom området och att detta också är en av anledningarna 
till att de inte själva bygger upp strukturen runt en undersökning. Vad gäller representativi-
teten så ser respondenten vissa problem med detta då det finns de som väljer att NIX-
registrera sig från telefonreklam vilket även slår igenom på register vid undersökningar. 
Samtidigt tror respondenten inte att det är ett större problem då det antagligen inte är en 
grupp som på andra sätt avviker från totalpopulationen som NIX-registrerar sig. Vid de till-
fällen företaget köper färdiga register, vid telefonundersökningar, är de oftast NIX-rensade. 
Vid Internetenkäter får företaget färdiga register med respondenter, inklusive e-
postadresser, från uppdragsgivaren. 

För att nå en hög svarsfrekvens vid en enkätundersökning är det enligt respondenten först 
och främst viktigt att man är tydlig i hur missivbrev och frågor utformas, eftersom ett in-
vecklat och krångligt språk kan leda till bortfall i undersökningen. Det förekommer att fö-
retaget erbjuder vissa typer av belöningar för att svarsfrekvensen skall öka, det kan exem-
pelvis röra sig om en lott eller liknande. Ibland genomförs även utlottning av biobiljetter el-
ler presentartiklar bland de som besvarat enkäten. Företaget skickar också ut påminnelser 
till respondenter som inte besvarat en post- eller Internetenkät inom ungefär en vecka. Det 
förekommer att företaget ringer och påminner respondenter att besvara en enkät, men det 
är inte så vanligt. Svarsfrekvensen på en undersökning varierar mellan olika undersökningar 
och metoder men är normalt mellan 50 och 70 procent. 
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Respondenten anger att Internetenkäter fungerar bäst när respondenterna är vana vid dato-
rer och Internet, exempelvis vid undersökningar som vänder sig till studenter. Det är vidare 
viktigt att enkäterna är väl strukturerade och inte innehåller djupa frågor eftersom de som 
besvarar en enkät på Internet ofta vill att det skall gå fort – det är ett snabbt medium. Re-
spondenten tror att det kan vara vanligare med spontana svar vid Internetenkäter än vid 
postala undersökningar där svaren kanske är mer genomtänkta. Det är på grund av detta 
som man bör vara återhållsam på öppna frågor vid webbundersökningar. Vid medarbetar-
undersökningar anser dock respondenten att postala enkäter är en bättre metod eftersom 
de som medverkar då känner en större anonymitet. 

Vad gäller tidsaspekterna vid en undersökning så anger respondenten att Internetenkäter är 
snabba och effektiva eftersom det inte krävs några utskick. Det går också fortare att få fram 
ett resultat från en webbundersökning eftersom svaren inte behöver kodas in i ett system. 
Respondenten nämner att webbundersökningar i de flesta fall är billigare än andra metoder, 
förutom vid mindre undersökningar, eftersom webbundersökningar har en grundkostnad 
oberoende av storlek. Internetenkäter blir, enligt respondenten, i de flesta fall inte dyrare 
bara för att undersökningen blir större, vilket postala enkäter blir eftersom det vid dessa 
undersökningar utgår en styckkostnad för varje utskick. 

Några andra fördelar med Internetenkäter som respondenten nämner är att det med enkel-
het går att lägga in bilder och filmsekvenser i samband med frågor samt att det till skillnad 
från postenkäter, är möjligt att kontrollera så att respondenterna besvarar samtliga frågor. 
En annan viktig funktion som företaget använder sig av vid webbundersökningar är att dela 
in en undersökning i två eller flera spår i vilka en respondent leds in beroende på vad 
han/hon svarat på tidigare frågor. Respondenten nämner också att målgruppen vid en un-
dersökning har stor betydelse för om en metod fungerar eller inte. Exempelvis så är perso-
ner på högre poster i privata företag svåra att nå med post- eller Internetenkäter. I dessa fall 
fungerar istället telefonintervjuer bättre. 

Det system som företaget brukar använda sig av vid Internetenkäter är systemet eSurvey. 
Företaget har aldrig använt sig av system som IVR, vilket respondenten heller inte hört ta-
las om tidigare. 
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5.6 Sammanfattning 
De undersökta företagen arbetar alla med ungefär samma metoder och inom samma områ-
den men med olika spetskompetens. Vilken metod som är mest frekvent varierar mellan 
företagen men sammantaget är telefonintervjuer mest frekvent använt. Alla respondenterna 
i undersökningen poängterar vikten av att varje undersökning är unik och att syftet med re-
spektive undersökning skall avgöra vilken metod som är mest lämplig. Flera av responden-
terna nämner att tids och kostnadsramarna är två andra element som också påverkar valet 
av metod och arbetssätt. 

Vid alla typer av undersökningar är det naturligtvis mycket viktigt med en hög svarsfre-
kvens, de undersökta företagen har målet med en svarsfrekvens på mellan 50 procent och 
70 procent. Självklart skiljer sig detta mål åt mellan olika typer av undersökningar, men 
sammantaget ligger denna siffra runt 60 procent, vilket skiljer sig mycket mot vad ett un-
dersökningsföretag ute i Europa kan förvänta sig vid en undersökning. Enligt responden-
terna är det, för att nå en hög svarsfrekvens, mycket viktigt att frågorna är tydligt ställda 
samt att texter och missivbrev är enkelt formulerade och kortfattade. Några respondenter 
nämner också att en belöning av något slag har en positiv effekt på svarsfrekvensen. 

Respondenterna är inte helt överens om när Internetenkäter bör användas och om det är 
en bra och billig metod eller krånglig och dyr. Här skiljer sig uppfattningarna åt men majo-
riteten tycker ändå att Internetenkäter är bra vid rätt typ av undersökning och att det är den 
billigaste metoden jämfört med postala enkäter och intervjuer via telefon. Även åsikterna 
angående öppna frågor kopplat till Internetenkäter går isär. Hälften av de tillfrågade tycker 
att öppna frågor är bra eftersom man får ärliga och genomtänkta svar jämfört med telefon-
undersökningar där respondenterna ses som mer stressade. De resterande tycker däremot 
tvärtom, det vill säga att öppna frågor bör undvikas i Internetenkäter eftersom det är lätt att 
hoppa över dessa frågor. En annan sak som nämns av flera av respondenterna är möjlighe-
ten att kunna använda sig av bilder och filmsekvenser i enkäten. 

System för att spara tal, exempelvis IVR, används inte av något av de tillfrågade företagen. 
Ett företag har dock testat några system av denna typ och ytterligare två känner till IVR 
utan att ha testat det skarpt. Inget av företagen känner att de har något behov av denna typ 
av system och tror inte heller att det kommer att slå på den svenska marknaden. 
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6 Analys & Tolkning 
I kapitlet analyseras och tolkas materialet som presenterades i empirikapitlet genom en återkoppling till lit-
teraturstudien som presenterades i kapitel 2-3. 

6.1 Val av metod 
Det finns en mängd olika metoder att använda sig av vid en kvantitativ undersökning, ex-
empel som postenkät, telefonenkät och Internetenkät tas upp i kapitel 2.1. Det är dock en-
ligt Rosengren & Arvidsson (1992) viktigt att vald metod speglar aktuell undersöknings syf-
te eftersom olika metoder är bra på olika saker, vilket även bland annat Groves, et al. 
(2004) nämner. Winter (1992) menar att man genom en ordentlig förstudie kan gå igenom 
olika aspekter om undersökningen och på detta sätt göra rätt val av metod. Även Bäck & 
Halvarsson (1992) menar att en riktig förstudie kan göra att man kommer rätt från början 
vid valet av metod och slipper obehagliga problem senare i ett projekt. Som framgår av 
Tabell 6-1 så är exempelvis postenkäter och Internetenkäter mycket bra vid större under-
sökningar samt när det finns risk för intervjupåverkan. Det är dock inte lika lätt att indivi-
duellt anpassa enkäten, och kontrollen över svarssituationen är sämre än vid exempelvis in-
tervjuer. Internetenkäter skiljer sig också från de övriga metoderna genom att de normalt är 
billigare och går fortare att genomföra, enligt tabellen. 

Tabell 6-1 Sammanställning av olika metoder och dess karakteristika (baserad på Bergman & Wärneryd 
(1982), Rosengren & Arvidsson (1992) och Dillman (2000)). 

Insamlingsmetod Postenkät  Intervjuenkät Telefonenkät Internetenkät 

Kontroll över svarssituationen Dålig Mycket bra Bra Mindre bra 

Möjlighet till individuell anpassning Dålig Mycket bra Bra Dålig 

Frihet i utformning av frågan Mindre bra Mycket bra Mindre bra Bra 

Upplevd anonymitet hos respondenten Bra Dålig Mindre bra Bra 

Risk för intervjupåverkan Mycket bra Dålig Mindre bra Mycket bra 

Stora undersökningar Mycket bra Dålig Mindre bra  Mycket bra 

Ekonomiska aspekter Mindre bra Dålig Bra Mycket bra 

Tidsaspekter Mindre bra Dålig Bra Mycket bra 

 

Enligt tabellen ovan så är kontrollen över svarssituationen och möjligheten till individuell 
anpassning dålig vid postenkät men mycket bra vid enkäter via intervjuer. Rosengren & 
Arvidsson (1992) menar att man har en bättre kontroll vid direktkontakt med respondenten 
och kan då också hjälpa till vid eventuella missförstånd. Detta fungerar inte alls vid postala 
enkäter eftersom en pappersenkät inte kan ge några svar som framkommer under tiden den 
besvaras och den kan då inte heller individanpassas. Vid Internetenkäter finns det dock, 
enligt Dillman (2000), möjligheter till en viss intelligens och respondenterna kan få svar på 
vissa av sina funderingar. Dock fungerar detta betydligt mycket bättre när det finns en 
direktkontakt mellan respondent och intervjuare. 
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Samtidigt som man har möjligthet till individuell anpassning och bra kontroll över 
svarssituationen så ökar risken för intervjupåverkan. Bergman & Wärneryd (1982) menar 
att det vid intervjuer face-to-face eller via telefon finns risk för att intervjuaren påverkar 
respondenten. Denna risk finns dock inte vid postala enkäter eller vid Internetenkäter 
eftersom det vid dessa metoder inte finns någon direkt personlig hjälp vid besvarandet av 
enkäten. Även respondent 3 nämner att det finns risk för intervjupåverkan när man 
använder sig av någon metod som innebär intervjuer. Lavrakas (1993) menar att intervjuare 
kan påverka respondenten genom att ge ledtrådar eller hjälpa en respondent som inte för-
står en viss fråga. När alla respondenter inte får samma hjälp har de heller inte samma för-
utsättningar och resultatet på frågan kan då bli missvisande. Detta är naturligtvis ett stort 
problem vilket även kom fram i intervjun med respondent 3 och något som gör att valet av 
intervjuare är oerhört viktigt. 

Även Groves, et al. (2004) och Biemer & Lyberg (2003) menar att det finns mycket forsk-
ning som talar för att intervjuare kan påverka utgången av en undersökning negativt. De 
menar också att frågorna har stor inverkan på hur bra intervjuaren kan göra sitt jobb. Fow-
ler & Mangione (1990) menar också att det är stor skillnad mellan hur en nybörjare och en 
med expertträning intervjuar. Enligt deras forskning skiljer det mycket åt mellan intervjuare 
som har gått en dags träning och en som gått tio dagars träning i intervjuteknik. Det som 
skiljer är bland annat hur frågorna ställs, intervjuarens beteende gentemot respondenten 
samt vad som spelas in på band. Groves, et al. (2004) menar också att utbildning och erfa-
renhet är något som har stor inverkan på hur intervjuaren arbetar och hur pålitligt resultatet 
i slutändan blir. Jag tycker mig kunna se tendenser till att undersökningar med intervjuer 
kan skilja sig mycket åt mellan varandra genom att intervjuare arbetar på olika sätt. På 
grund av detta är det mycket viktigt att man på ett undersökningsföretag sätter upp klara 
riktlinjer för hur en undersökning med intervjuer skall gå till så att alla intervjuar på samma 
sätt och inte hjälper till utöver vad som är tillåtet. 

Intervjuer face-to-face har däremot en stor fördel och det är att man har en större frihet vid 
utformningen av frågorna. Frey & Mertens Oishi (1995) menar att enkätintervjuer face-to-face 
har färre begränsningar vad gäller frågors längd och typ än enkäter via bland annat telefon. 
En annan fördel jämfört med telefonenkäter som nämns av författarna är att det är enklare 
att förklara och beskriva frågor med bilder. Även om flexibiliteten är stor vid intervjuer så 
kan ju komplexa frågor innebära att det krävs frågor från respondenterna för att de skall 
förstå frågan, vilket i sin tur leder till påverkan från intervjuaren. Detta med bilder är också 
något som går att använda vid både postala enkäter och Internetenkäter. Vid Internetenkä-
ter finns enligt Dillman (2000) även möjligheten att använda sig av filmsekvenser för att ge 
mer information vid en fråga. Fördelen med bilder och filmsekvenser vid Internetenkäter 
nämns även av respondent 2 och 3.  

En mycket viktig faktor för att få en hög svarsfrekvens är om respondenten upplever ano-
nymitet och sekretess eller inte. Rosengren & Arvidsson (1992) menar att det för de flesta 
som besvarar en enkät är viktigt att de enskilda svaren inte kan pekas ut. En respondent 
upplever också anonymiteten sämre vid en intervju än vid en postal enkät eller Interneten-
kät. Det är dock viktigt att nämna att det vid de flesta undersökningar med urval går att 
härleda svaren till en respondent, om man skulle vilja. För att underlätta för påminnelser 
och liknande är det viktigt att man känner till om en respondent besvarat enkäten eller inte.  
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Respondent 5 menar att respondenter i de flesta fall upplever postala enkäter som bättre 
vad gäller anonymiteten än någon av de andra metoderna. Detta bekräftas också av bland 
annat Rosengren & Arvidsson (1992) och Dillman (2000) även om den senare menar att 
postala enkäter och Internetenkäter ger liknande effekt. Jag tror dock att det hänt mycket 
sedan Dillman skrev sin bok och att man idag är mer selektiv till vad man besvarar på In-
ternet. Som respondent har man även blivit mer orolig för tekniska problem och att kunna 
spåras vilket lett till att vissa personer finner det osäkert att besvara en enkät via Internet. 
Ett av de största problemen i detta sammanhang är den ökade mängden skräppost som gör 
att man inte vill hamna på någon sändlista. Jag tycker mig därför se tendenser till att reso-
nemanget i Dillman (2000) inte längre stämmer till hundra procent utan att respondenter 
idag känner en högre anonymitet vid postala enkäter. 

Vilken metod som är att föredra beror också på hur stor en undersökning är. Exempelvis 
så passar intervjuer face-to-face bättre vid mindre enkäter. Detta med vilken metod som pas-
sar bäst vid en stor undersökning beror naturligtvis även på hur stora resurser man har och 
vilken tidsram som finns. Respondent 5 nämner att intervjuer fungerar bra vid enkäter med 
färre respondenter men blir för dyra och tar för lång tid när undersökningen har många re-
spondenter. Även Bergman & Wärneryd (1982) menar att intervjuer fungerar bäst vid 
mindre enkäter och postala vid större. Enligt Dillman (2000) så påverkar inte antalet 
respondenter en Internetundersökning på samma sätt som vid andra metoder eftersom det 
inte krävs mycket mer jobb eller större resurser vid fler respondenter. Anledningen till detta 
är att det mesta av arbetet går med automatik och att data sparas direkt i en databas. 

Vad gäller kostnadsaspekterna så hör de ihop med ovanstående resonemang angående sto-
ra och små enkäter och i allmänhet anser respondenterna i denna studie att Internetenkäter 
är den billigaste metoden. Två respondenter menar dock att Internetenkäter inte alltid blir 
så billiga i slutändan då det tillkommer dolda kostnader i form av krånglande system, servi-
cekostnader och liknande. Anledningen till att de två respondenterna anser det vara på det-
ta sätt kan bero på de använt sig av Internetenkäter vid fel typ av undersökning, exempelvis 
för få respondenter, eller att de helt enkelt haft otur då de använt sig av denna metod. Re-
spondent 1 nämner också att de har dåligt uppbyggda rutiner för just Internetenkäter vilket 
gör att denna metod tar längre tid och blir dyrare att genomföra än andra metoder. Det är 
också viktigt att tänka på att olika system för Internetenkäter är olika bra för olika typer av 
undersökningar och att det finns en mängd olika system ute på marknaden som inte fyller 
alla krav som ett undersökningsföretag har. 

Enligt flera av respondenterna är också budget och tidsplan två av de viktigaste aspekterna 
vid valet av metod. Enligt Dillman (2000) är Internetenkäter ett bra metodval vad gäller tid 
och kostnad medan exempelvis Intervjuer enligt Frey & Mertens Oishi (1995) är en kost-
sam och tidsödande metod. Det finns dock fler aspekter att ta fakta på vid val av metod, 
vilket också respondenterna nämner. Respondent 3 nämner att intervjuer via telefon, vid 
undersökningar med ett lågt antal respondenter, kan bli billigare än Internetenkäter efter-
som det alltid finns en viss fast grundkostnad för ett system för Internetenkäter. Respon-
denten nämner dock att det vid större enkäter inte finns någon billigare metod än Internet, 
och om denna metod passar in i syftet och för aktuell undersökning finns det, enligt re-
spondenten, inte heller någon bättre metod. 
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Enligt Dillman (2000) är grundkostnaden för Internetundersökningar högre än den är vid 
andra metoder, främst på grund av att det krävs ett system för enkäten. Författaren nämner 
dock att den rörliga kostnaden per respondent är i stort sett obefintlig jämfört med exem-
pelvis intervjuer och postenkäter, där kostnaden för en undersökning främst består av en 
rörlig del. Detta nämns också av flera av respondenterna. En vidare diskussion om Kost-
nadsaspekterna för Internetenkäter förs i kapitel 6.3.1. 

En annan viktig aspekt vid valet av metod är undersökningens tidsram. En undersökning 
tar olika lång tid beroende på vilken metod som används och enligt Bergman & Wärneryd 
(1982) är postala enkäter och face-to-face intervjuer de som kräver mest tid, vilket även 
respondent 1 nämner. Respondent 2, 4 och 5 menar att Internet är en bra metod när det 
finns ont om tid och en Internetundersökning tar, enligt respondent 2, i genomsnitt nio da-
gar. Respondent 2, 4 och 5 menar också att Internetenkäter sparar tid eftersom det går 
snabbt att skicka ut en förfrågan samt påminnelse, vilket tar längre tid vid postala enkäter. 
Respondenternas resonemang bekräftas av Dillman (2000) som menar att Internetenkäter 
går betydligt mycket fortare att genomföra än exempelvis en postal enkät. Respondent 5 
nämner också att sammanställandet av resultatet från en undersökning går betydligt mycket 
snabbare när Internet används som metod än när man måste sammanställa postala enkäter. 
Just sammanställningen går mycket fortare vid Internetenkäter eftersom svaren, vilket jag 
nämnt tidigare, lagras direkt i databasen och inte behöver matas in från ett manuellt besva-
rat pappersark. 

Respondenterna 1 och 2 menar att tiden är en mycket viktig faktor för de flesta uppdrags-
givare och att intresset för Internetenkäter på grund av detta har ökat. Respondent 2 näm-
ner också att Internetenkäter troligtvis kommer att ta andelar från bland annat telefoninter-
vjuer i takt med att fler och fler har e-postadresser både privat och i arbetet. Att tiden blivit 
allt viktigare på senare tid är ingenting nytt och detta är en av de största anledningarna till 
att Internetenkäter kan tänkas växa som metod. 

När en undersöknings resultat är sammanställt och analyserat bör det granskas kritiskt, det 
vill säga en uppföljning av undersökningen bör följa. Enligt Bell (2000) är det bland annat 
tillförlitligheten och giltigheten i resultatet som testas i uppföljningen. Validitet och reliabili-
tet är enligt bland annat Litwin (1995) någonting mycket centralt i undersökningar och då 
främst i statistiska undersökningar, det är dessa begrepp som avgör hur tillförlitligt och gil-
tigt ett resultat från en undersökning är. 

Validitet är en grundläggande förutsättning i en undersökning och kan ses ungefär som en hygien-
faktor. (Respondent 4) 

Att mäta giltigheten, det vill säga validiteten, i en undersökning är enligt bland annat Bell 
(2000) och Lavrakas (1993) något som är mycket viktigt men samtidigt väldigt svårt efter-
som man skall bedöma om frågorna verkligen mätt det som de avsåg att mäta, någon re-
spondent kan ju faktiskt ha uppfattat en fråga på ett annat sätt. Tillförlitlighet eller reliabili-
tet som det ofta benämns är ett mått på i vilken utsträckning som en studie ger samma re-
sultat vid olika tillfällen men under samma omständigheter. För att uppnå en hög reliabilitet 
skall enligt Litwin (1995) samma svar på en konkret fråga uppkomma vid olika situationer 
och detta testas bland annat genom olika skalor vilka kan läsas mer om i kapitel 2.3. 
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Respondenterna är övergående överens om att validiteten och reliabiliteten är mycket viktig 
och att den också bör tas på största allvar redan vid valet av metod. Dock anser bland an-
nat respondent 3 att validiteten är mycket svår att mäta, särskilt innan en undersökning, vil-
ket också Bell (2000) anser. Respondenten nämner också att ett exempel på validitetsbe-
dömning är om krångliga frågor med längre förklaringar kanske passar bättre vid exempel-
vis intervjuer då intervjuaren kan förklara frågan. Dock är det enligt respondenten här ock-
så viktigt att tänka på att olika intervjuare kan förklara en fråga på olika sätt och därmed 
påverka respondenten i någon viss riktning. Med andra ord är det en svår gräns och flera av 
respondenterna är överens om att validitet och reliabilitet ligger med i bakgrunden vid me-
todval men att de samtidigt inte utgör de viktigaste faktorerna. 

6.2 Svarsfrekvens 
I alla enkätundersökningar av kvantitativ typ är det, enligt Bourque & Fielder (1995), viktigt 
med en hög svarsfrekvens, men ännu viktigare är det att svaren är av hög kvalitet och rele-
vans. Med detta menas att respondenten verkligen förstått frågan och svarat på det som av-
setts, vilket även bland annat respondent 3 nämner som viktigt. Det finns, enligt Bourque 
& Fielder (1995), inga direkta regler vid utformandet av en enkät men det finns fällor som 
går att undvika för att svarsfrekvensen skall bli hög och för att bortfallet skall bli så lågt 
som möjligt. Enligt Bourque & Fielder (1995) finns det två vanliga fel som ofta görs när en 
enkät skall utformas, vilket i slutändand kan leda till en lägre svarsfrekvens.  

Det första felet som enkätmakaren gör är att han/hon i enkätinstruktionen skriver hur lång 
tid den aktuella enkäten tar att besvara, respondenten har dock förmodligen redan lagt ner 
den angivna tiden innan texten om tidsangivelsen läses. Om en tidsangivelse skall finnas 
med är det enligt författarna viktigt att den anger den totala tiden det tar att besvara enkä-
ten, inklusive allt sidoarbete som att hämta, öppna och posta enkäten. Om det tar längre tid 
blir respondenten lätt negativt inställd till enkäten, det är enligt Bourque & Fielder (1995) 
därför bättre att helt avlägsna tidsangivelsen helt. 

Det andra felet som Bourque & Fielder (1995) anger är att många försöker få enkäten att se 
så kort ut som möjligt, exempelvis minskar typsnittet eller tar bort information för att enkä-
ten inte skall ta mer plats än två A4-sidor. Detta kan göra att enkäten ser rörig ut eller att 
vissa frågor blir omöjliga att besvara för att tillräcklig bakgrundsinformation till frågan sak-
nas. Det är därför enligt Bourque & Fielder (1995) viktigt att formateringen av enkäten 
hjälper respondenten att förstå och besvara frågorna. Detta kan bland annat göras genom 
att ordentligt med utrymme lämnas mellan frågorna, att frågorna kategoriseras på ett bra 
sätt samt att informationen till varje fråga är tydlig. Punch (2003) menar istället att det inte 
finns några direkta regler för utformningen av en enkät så länge som frågorna fokuseras 
och utformningen anpassas till målgruppen. Kylén (1994) menar också till skillnad från 
Bourque & Fielder (1995) att en enkät kan möta motstånd om den är för lång. Författaren 
menar också att det inte bör ta mer än 30 minuter att besvara en enkät. 
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Att en enkäts utformning med frågor och texter är viktig är en uppfattning som alla fem re-
spondenter delar, dock nämns inget om de två problem som Bourque & Fielder (1995) tar 
upp, enligt ovan. Bland annat nämner respondent 2 att deras kunder ofta har synpunkter på 
frågeställningar och liknande. För många kundföretag är det med andra ord mycket viktigt 
att frågorna i en enkät utformas och ställs på ett visst sätt. Detta kan dock enligt bland an-
nat respondent 3 innebära problem då det för kunden är viktigare att frågorna ställs på ett 
visst sätt än att respondenterna uppfattar frågorna korrekt. Allt som ofta ställs dessa frågor 
på ett krångligt sätt med för mycket irrelevant text, som respondenterna ändå har svårt att 
ta till sig. Respondent 3 nämner dock att detta inte är så vanligt förekommande utan att 
kunderna för det mesta litar på företagets kompetens och hörsammar eventuella kommen-
tarer på frågeställningar och missivbrev. 

6.2.1 Påminnelse 
För att få upp svarsfrekvensen använder de flesta informationsföretag sig av påminnelser, 
vilka enligt Trost (1994) brukar vara två till fyra stycken. Antalet påminnelser skiljer sig 
dock åt mellan olika uppdrag och metoder, men mellan Internetenkäter och postala enkäter 
verkar det dock som om antalet är det samma, enligt resultaten från mina intervjuer. An-
ledningen till påminnelsen är, enligt Trost (1994), inte påtryckning utan skall ses som ett 
sätt att motivera respondenten att svara samt att förklara vikten av att formuläret besvaras 
snarast. 

Hos de fem företag jag tillfrågat skickas i de flesta fall minst en påminnelse ut, men antalet 
påminnelser skiljer sig åt mellan företagen. En anledning till detta kan vara uppdragens 
budget och att företagen riktar in sig på olika typ av kundföretag och uppdrag. Exempelvis 
så nämner respondent 1 att deras företag normalt skickar ut en påminnelse och respondent 
3 att de alltid skickar ut två till tre påminnelser. Alla respondenter, förutom respondent 2, 
nämner att de skickar ut ett lika antal påminnelser vid Internetenkäter som vid postala en-
käter. Respondent 2 nämner istället att de normalt skickar ut en till tre påminnelser vid In-
ternetenkäter medan de inte skickar lika många vid postala enkäter på grund av att dessa 
innebär en högre kostnad. 

När alla tänkta påminnelser är utsända kan man, enligt bland annat Mangione (1995), utföra 
en sista påminnelse genom telefon och på det sättet få in ytterligare några svar. Vid stora 
undersökningar är det inte möjligt att göra en telefonundersökning på alla återstående re-
spondenter utan då utförs förslagsvis ett urval på de återstående. Detta som Mangione 
(1995) nämner är också något som några av respondenterna anger att de brukar utföra. 
Bland annat så nämner respondent 1 att de brukar blanda metoder, det vill säga ringa upp 
de respondenter som fortfarande inte besvarat en postenkät och låta dem besvara den via 
telefon istället. Även respondent 2 nämner att de ibland ringer upp och låter en respondent 
besvara en postenkät via telefon. Respondent 3 nämner däremot att en blandning mellan 
olika metoder för att nå högre svarsfrekvens, bör ses som en risk eftersom frågorna kan 
uppfattas olika vid olika metoder. Respondent 3 nämner dock, liksom de andra, att det 
ibland förekommer att en påminnelse utförs via telefon. 
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Enligt Groves, et al. (2004) är olika metoder bra för olika saker och har man en undersök-
ning som underlättas genom att man kombinerar flera metoder så bör man inte se det som 
något problem. Författarna menar dock samtidigt att det är viktigt att man noga analyserar 
valen av metod och inser de eventuella nackdelar som en blandning av metoder kan inne-
bära. Enligt författarna bör man endast blanda metoder som liknar varandra så exempelvis 
kan en postal enkät kombineras med en Internetenkät samt en intervju face-to-face med en te-
lefonintervju. Groves, et al. (2004) styrker därmed resonemanget från respondent 3 att en 
blandning mellan telefon och postenkät bör ses som en risk då frågorna kan uppfattas oli-
ka. Respondent 1 och 2 får en högre svarsfrekvens genom att komplettera sina postala svar 
med svar via telefon men frågan är om dessa kompletterande svar verkligen blir representa-
tiva och bör jämföras med de postala. 

6.2.2 Belöningar 
Efter påminnelserna kan tackkort och eventuell belöning skickas ut till de som besvarat en-
käten. Om belöningar är något som skall användas är en fråga där åsikterna går isär, bland 
annat anser Trost (1994) att man alltid skall skicka ut tackkort medan exempelvis Fink 
(1995f) anger att detta är en stor kostnad och att det går att göra det på andra sätt. Tackkort 
eller belöningar skickas sällan ut vid andra typer av enkäter än vid postala så det borde en-
ligt Fink (1995f) räcka med ett tack i missivbrevet eller i lokaltidningen. Även bland denna 
rapports respondenter går åsikterna isär, flera av respondenterna anser inte att en belöning 
är nödvändig utan att det finns viktigare saker som ökar svarsfrekvensen och det är bland 
annat tydligt ställda frågor. Respondent 5 anger dock att företaget brukar erbjuda vissa ty-
per av belöningar för att svarsfrekvensen skall öka, det kan exempelvis röra sig om en lott 
eller liknande. Ibland genomförs även utlottning av biobiljetter eller presentartiklar bland 
de som besvarat enkäten. 

Enligt Trost (1994) är en belöning något som minskat mer och mer eftersom det inte finns 
någon budget till att ge någon annat än en liten obetydlig sak, det kan därför vara bättre att 
avstå eller att exempelvis skänka en slant till något välgörande ändamål. Denna syn är också 
något som respondenterna i denna rapport verkar ha, bland annat så nämner respondent 3 
att de mer och mer gått ifrån belöningar, jämfört med tidigare. Även om bland annat Lee 
(2002) anser att reklamprodukter eller rabattkuponger kan vara bra gåvor för att öka svars-
frekvensen verkar det vara fler som tycker att det är en onödig kostnad. Exempelvis så 
nämner Fink (1995f) att gåvor kan fylla en viss funktion vid vissa grupper av människor 
men att det i de flesta fall är en onödig kostnad. 

6.2.3 Bortfall 
Det är väldigt sällan som man får en hundraprocentig svarsfrekvens, utan det blir oftast ett 
mindre eller större bortfall. Det viktiga är dock, enligt bland annat Andersson (1994), att 
försöka minimera bortfallet samt att analysera det efter undersökningen. Moser & Kalton 
(1971) menar att ett bortfall alltid innebär problem, eftersom sannolikheten är stor för att 
de respondenter som inte besvarar enkäten skiljer sig från dem som svarat. Bell (2000) an-
ser att detta inte bara är sannolikt utan att det även har bevisats av erfarenheten från andra 
studier. Samtidigt menar Scott (1961) att om bortfallet är lägre än tio procent så spelar det 
ingen roll om de som inte besvarat enkäten skiljer sig från dem som gjort det. Författaren 
skriver också att ett stort bortfall dock kan innebära att resultatet blir skevt. 
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Alla fem respondenter nämner att det är viktigt med en så hög svarsfrekvens som möjligt 
och att både det interna och externa bortfallet blir så lågt som möjligt. Bland annat så näm-
ner respondent 4 att ett krångligt språk i frågor och missivbrev kan leda till bortfall då re-
spondenterna antingen struntar i att besvara frågorna eller att han/hon svarat fel på grund 
av att frågan varit otydlig. Även respondent 5 nämner att tydligt formulerade frågor, mis-
sivbrev och övriga texter är en förutsättning för en lyckad undersökning. Risken med 
krångliga frågor är att frågorna missuppfattas och att resultatet blir oanvändbart eller miss-
visande. Även Sieber (1992) nämner att ett stort bortfall, externt eller internt, gör att under-
sökningen tappar sitt värde och att resultatet blir missvisande. Om en sådan undersökning 
publiceras finns också, enligt författaren, risken att det felaktiga resultatet kan göra skada. 

Bergman & Wärneryd (1982) nämner att det interna bortfallet kan bero på flera olika orsa-
ker och att det kan vara svårt att analysera eftersom man inte vet hur respondenten tänkt. 
Orsaker som kan inverka på att en respondent väljer att hoppa över en fråga är bland an-
nat, liksom respondent 4 och 5 nämner, frågans känslighet och utformning. Om en re-
spondent inte förstår en fråga eller tycker att den är krånglig eller lång finns det risk att den 
lämnas obesvarad. Bergman & Wärneryd (1982) nämner också att det vid Internetenkäter, 
intervjuenkäter och telefonenkäter finns möjligheten att drastiskt minska risken för internt 
bortfall. Vid Internetenkäter finns den tekniska möjligheten att styra respondenten så att 
denne måste besvara alla frågor, vilket bland annat respondent 3 nämner som en av de 
största fördelarna med Internetenkäter. Vid intervjuer är det också möjligt att få respon-
denten att besvara alla frågor eftersom det finns en direktkontakt mellan intervjuare och re-
spondent och eventuella missförstånd kan redas ut. Det är däremot svårare vid postenkäter, 
där det gäller att om möjligt vara extra tydlig i sina frågor. 

Vid alla typer av undersökningar är det naturligtvis mycket viktigt med en hög svarsfre-
kvens, de undersökta företagen har målet med en svarsfrekvens på mellan 50 och 70 pro-
cent. Självklart skiljer sig detta mål åt mellan olika typer av undersökningar, men samman-
taget ligger denna siffra runt 60 procent, vilket skiljer sig mycket mot vad ett undersök-
ningsföretag ute i Europa kan förvänta sig vid en undersökning. Punch (2003) nämner ock-
så att man bör sträva mot en så hög svarsfrekvens som möjligt och att målet bör vara att 
komma upp i minst 60 procent. Även Trost (1994) nämner att svarsfrekvensen bör ligga på 
mellan 50 och 75 procent men att det, liksom respondenterna nämner, skiljer sig mellan 
olika typer av undersökningar. Trost (1994) nämner också att bortfallet ökat mycket sedan 
50-talet då målet var en svarsfrekvens på mellan 85 och 95 procent, även respondent 3 
nämner att bortfallet ökat de senaste åren. Respondent 3 nämner också att svarsfrekvensen 
tenderar att skilja mycket mellan olika länder, bland annat så ligger den i vissa länder på un-
gefär 20 procent. Jag har dock inte hittat någon litteratur som kan bevisa eller motsäga ar-
gumentet, men har egna erfarenheter av internationella studier som visar att man i många 
länder är mindre benägna att besvara en enkät än i Sverige. 

Bortfallet kan också vara olika beroende på vilken metod som används, respondent 3 näm-
ner att det finns en tendens till större bortfall vid Internetenkäter än vid exempelvis postala 
enkäter. Detta kan bland annat bero på, vilket även Dillman (2000) nämner, att antalet e-
postmeddelanden i omlopp är enormt och att problemet med oönskad e-post är stort. Där-
emot minskas, enligt respondent 3 och Dillman (2000), det interna bortfallet eftersom sy-
stemen för Internetenkäter kan vara konstruerade så att alla frågor måste besvaras och att 
mer information om en viss fråga går att få.  
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Något som flera av respondenterna nämnde var att de inte hade några problem med repre-
sentativiteten i sina urval då de inte arbetade mycket med allmänna enkäter. Om man inte 
gör något urval utan använder sig av hela populationen så stämmer detta resonemang bra. 
Frågan är dock om de alltid använder sig av hela populationen vid en undersökning och 
hur de i annat fall gör urvalet. Exempelvis nämner respondent 4 och 5 att de får färdiga ur-
val med alla uppgifter de behöver och med andra ord inte deltar i själva urvalsprocessen. 
Här kan man också ifrågasätta hur uppdragsgivaren gör urvalet och vilken urvalsmetod de 
använder sig av. Bland annat menar Buglear (2005) och Fink (1995e) att urvalsprocessen 
måste utföras på ett sådant sätt att själva urvalet blir representativt för hela populationen 
och kan ses som en kopia av den ursprungliga populationen. 

6.3 Internetundersökningar 
På senare tid har Internetenkäter blivit allt mer populära samtidigt som datasystemen blivit 
bättre, stabilare och säkrare. Det finns idag en mängd olika system med olika funktionalitet 
och till olika pris. De flesta system är så kallade ASP-tjänster och kan köpas som abonne-
mang med en viss kostnad per månad eller per enkät. Till mindre enkäter lönar det sig säl-
lan att använda Internetenkäter eftersom kostnaden i de flesta fall är ungefär lika stor obe-
roende av antalet respondenter. I vissa fall ingår en automatgenererad rapport medan man i 
andra fall får en lista med insamlad data som sedan läses in i ett statistikprogram som ex-
empelvis SPSS eller StatView. Enligt svaren från respondenterna till denna rapport så an-
vänds Internetenkäter fortfarande relativt sparsamt, men det verkar skilja ganska mycket 
mellan olika företag och deras kompetensområden. Bland annat kommer följande citat från 
respondent 1. 

Internetenkäter fungerar inte för alla typer av undersökningar. Vi har dock sett att de fungerar 
mycket bra vid olika typer av attitydundersökningar men mindre bra vid allmänna enkäter. (Re-
spondent 1) 

Respondent 2 anser också att Internetenkäter inte fungerar för alla typer av undersökningar 
men att det är svårt att urskilja en viss typ där de är att föredra. Respondenten anser att 
man måste utgå ifrån varje specifikt problem och kundunderlag för att se om Internet fun-
gerar som metod. Dock anger respondenten att Internetenkäter fungerar extra bra när det 
finns ett behov att visa en bild eller filmsekvens. Även respondent 3 nämner att Internet-
enkäter är bra när det finns behov av att visa bilder och filmer. 

Förutom detta med bilder och filmer nämner Dillman (2000) också att enkätens layout kan 
förändras från undersökning till undersökning. Detta är enligt författaren något som är 
mycket positivt eftersom enkäten kan utformas på många olika sätt och med olika färger 
vilket ekonomiskt sätt inte är möjligt vid postenkäter. Layouten är enligt författaren viktiga-
re än många tror just för att en tråkig enkät kan minska intresset att besvara den samma 
medan en snygg och lättförståelig enkät gör att svarsfrekvensen kan öka. 

Respondent 3 nämner också, tillsammans med respondent 4, att Internetenkäter fungerar 
bra när enkäten har ett antal olika spår beroende på vad respondenten svarar. Detta med 
möjligheten att styra in respondenten i olika spår är något som även Dillman (2000) näm-
ner som en stor fördel. Enligt Dillman (2000) minskar detta risken för fel och interna bort-
fall eftersom respondenten inte kan fylla i fel frågor, som vid exempelvis postala enkäter. 
Denna funktion är förutom vid Internetenkäter endast möjlig vid intervjuer då intervjuaren 
kan gå vidare i rätt spår. 
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Liksom respondent 1 nämner också respondent 4 att Internetenkäter fungerar dåligt vid 
generella frågeområden och allmänna enkäter eftersom respondenterna här tenderar att 
vara mer likgiltiga till undersökningen. Respondent 5 poängterar vikten av att frågorna i en 
Internetenkät är väl strukturerade och inte för djupa, de skall vara enkla att besvara. Re-
spondenten anger också att Internetenkäter fungerar bäst när respondenterna är vana vid 
datorer och Internet, exempelvis vid undersökningar som vänder sig till studenter. Detta 
som respondenten nämner är en mycket viktig och intressant aspekt på valet av metod. Det 
är bland annat på grund av detta viktigt att man noga undersöker sin population så att rätt 
metod kan väljas. Risken med att använda Internetenkäter för de som är ovana datoran-
vändare är att de enklare misstolkar frågor och gör fel på grund av ovana och nervositet. 
Det sista uttalandet är dock en egen observation och inget jag kan bekräfta genom någon 
annan studie. 

6.3.1 Kostnadsaspekter 
En stor fördel med Internetenkäter, som Dillman (2000) nämner, är att utskicken sker au-
tomatiskt i datasystemet vilket gör att kostnaden inte blir högre bara för att undersökningen 
har ett större urval. Även respondent 3 och 5 nämner detta som en stor fördel då enkäter 
med många respondenter tenderar att bli dyra vid postenkäter men obetydligt dyrare vid en 
Internetenkät. Respondenternas uppfattning är också att Internetenkäter i allmänhet är bil-
ligare att genomföra än vad telefon- och postenkäter är, dock nämns att exempelvis tele-
fonintervjuer kan vara billigare vid mindre enkäter eftersom det alltid finns en fast kostnad 
vid Internetenkäter. Detta med grundkostnaden och att mindre enkäter kan bli billigare 
med en annan metod är något som även Groves, et al. (2004) nämner. 

Respondent 4 håller med respondent 3 och 5 vad gäller att Internetenkäter tenderar att bli 
billigare än postala enkäter men anser också att intervjuer via telefon oftast blir lika billigt, 
om inte antalet respondenter är väldigt hög. De tre respondenterna är dock överens om att 
postala enkäter tenderar att vara den dyraste metoden. Detta är dock något som inte Gro-
ves, et al. (2004) håller med om. Författarna menar istället att face-to-face intervjuer är den 
klart dyraste metoden vid kvantitativa undersökningar, följt av telefonintervjuer, postala 
enkäter och Internetenkäter. Även Frey & Mertens Oishi (1995) menar att face-to-face är en 
kostsam metod eftersom den kräver ett flertal intervjuare som åker ut till företag, organisa-
tioner, butiker eller liknande och genomför intervjuerna. Författarna anger vidare att höga 
kostnader för löner, restid och reskostnad är något som är av stor nackdel för denna me-
tod. 

Anledningen till denna skillnad mellan respondenter och författare kan vara att responden-
terna helt enkelt inte räknar med all arbetstid som läggs ner som en kostnad. Det kan också 
röra sig om att författarna talar om större urval än respondenterna. Att det skulle skilja i 
kostnad på olika metoder mellan den amerikanska respektive den svenska marknaden tror 
jag inte. Jag tror dock att skillnaden ligger i att respondenterna inte ens sett face-to-face som 
ett alternativ vid större enkäter och att de därför inte funderat på att detta skulle bli dyrare 
än postala enkäter. 
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Respondent 1 nämner till skillnad från respondent 3 och 5 att kostnaden inte skiljer sig så 
mycket åt mellan olika metoder då exempelvis Internetenkäter har en fast kostnad medan 
postala enkäter och telefonintervjuer har en rörlig kostnad per respondent, vilket i slutän-
dan gör att summan slutar på ungefär densamma. Även respondent 2 anser att Interneten-
käter blir ungefär lika dyra som enkäter via post eller telefon. Anledningen till detta är att 
dolda kostnader brukar uppstå på sidan av den fasta hyreskostnaden av systemet. De dolda 
kostnaderna kan enligt respondenten bland annat vara kostnader för tekniska problem och 
användarsupport till respondenter som har problem att besvara enkäten. Detta resonemang 
är dock inte något som bekräftas av varken Dillman (2000) eller Groves, et al. (2004). An-
ledningen till att respondenterna anser det dyrt med Internetenkäter kan vara att de inte har 
väl uppbyggda rutiner kring denna metod eller att de använder metoden vid fel typ av un-
dersökningar. Det är också viktigt att nämna att det i USA fortfarande är vanligare med In-
ternetenkäter än det är i Sverige. 

Dillman (2000) anger också att Internetenkäter är ett mycket ekonomiskt alternativ till 
post- och telefonenkäter trots att det i de flesta fall krävs en grundläggande fast kostnad för 
ett system. Dock anger författaren att denna grundkostnad inte kan mäta sig med kostna-
derna för porto, tryck och telefon. Även Groves, et al. (2004) menar att Internetenkäter för 
det mesta är den billigaste metoden. 

6.3.2 System för Internetenkäter 
Det finns en mängd olika system för Internetenkäter som fyller olika behov. Bland annat 
nämner respondent 1 och 4 att det vid valet av system är viktigt att det är enkelt att admini-
strera enkäter, lägga in frågor samt att det går att skicka ut påminnelser med automatik. För 
respondent 4 är det också mycket viktigt att systemet kan generera grafer och tabeller. An-
ledningen till detta är att det då är enkelt att snabbt få en översikt över resultatet även om 
ett externt statistikprogram används i slutändan. Andra viktiga karakteristika för ett bra sy-
stem är enligt bland annat respondent 1 och 3 att det har hög säkerhet. Respondent 1 näm-
ner också att det är viktigt att systemet ger möjlighet att skapa olika spår i enkäten samt att 
en enkät kan skapas på flera språk. 

Flera av respondenterna använder eller känner till systemet SurveyGenerator, vilket är ett 
av Sveriges största system för webbundersökningar. Även systemen Opinio och eSurvey 
nämns. 

6.3.3 Nackdelar 
Dillman (2000) nämner att det finns en stor nackdel med Internetenkäter vilket är att 
många saknar Internetuppkoppling och e-postadress. Dock publicerades boken år 2000 
och hans exempel är från 1998 vilket gör att påståendet kan ses som gammalt och utveck-
lingen har också gått fort fram de senaste åren, vilket dock inte gället alla länder. Respon-
dent 3 nämner också att det finns vissa nackdelar med Internetenkäter vilka är att respon-
denters datorer och uppkoppling kan påverka svarsfrekvensen på en undersökning. 
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Enligt Dillman (2000) finns också nackdelen med skräppost vilket gör att många kan se ett 
e-postmeddelande om en Internetundersökning som ett massutskick och därmed ta bort 
det. Det är därför mycket viktigt att missivbrevet, det vill säga e-postmeddelandet är tydligt 
formulerat. Även respondent 2 nämner att det finns problem med spam och andra säker-
hetsaspekter. Respondenten nämner att det idag finns stora problem med spam via e-post, 
det vill säga oönskad e-post. Detta gör att det finns de som oavsiktligt tar bort e-post om 
undersökningar eftersom det kan tas för spam. Respondent 2 nämner också att det idag 
finns kraftiga filtreringsprogram på e-postservrar som automatiskt plockar bort e-post som 
ses som spam, vilket kan innebära problem då meddelanden om en enkät ibland skickas till 
många personer samtidigt. Även respondent 3 anser att det ökade spammet via e-post på-
verkar webbundersökningar negativt genom att meddelanden om undersökningen, försvin-
ner i mängden av e-post. 

6.4 IVR 
Enligt Dillman (2000) är system som IVR och TDE väldigt begränsade jämfört med exem-
pelvis Internetenkäter. Detta gäller särskilt vid långa enkäter, vid enkäter som innehåller 
många olika frågetyper eller som kräver inläsning av siffror från långa listor av svarsalterna-
tiv eller kräver svar i form av bokstäver istället för siffror. Författaren nämner dock att tek-
niken fungerar bra om enkäten är kort och ska nå en stor mängd personer. Även respon-
dent 4 nämner att denna typ av system kan fungera på kortare enkäter, men säger också att 
bortfallet kan bli stort vid längre enkäter eftersom det är enklare att lägga på luren när det 
inte finns en person i andra änden. Respondent 3 nämner också att denna typ av system 
tenderar att vara ineffektiva med en låg svarsfrekvens. 

Ingen av respondenterna har använt IVR-system skarpt men respondent 4 har testat det 
som en laboration men inte sett något behov av att använda det i ett riktigt projekt. Även 
respondent 2 och 3 har hört talas av IVR-system men inte testat, även om respondent 2 
fått ett system demonstrerat för sig. Respondent 1 och 5 har aldrig testat eller ens hört talas 
om IVR eller andra system som via telefon kan spara tal. 
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7 Resultat & Slutsatser 
I detta kapitel kommer uppsatsens problem och syfte att besvaras. Jag redogör för resultatet och de slutsatser 
som kan dras från undersökningen genom analysen som presenterades i föregående kapitel. 

Varför Internetenkäter? Ja, det är en delikat fråga som inte är helt enkelt att besvara och 
tillika rubriken på denna rapport. Jag har genom min empiriska studie kommit fram till ett 
antal anledningar till varför Internetenkäter kan vara ett bra alternativ till de mer traditionel-
la metoderna, samt till vilka typer av undersökningar de passar bäst. Jag har valt att dela in 
kapitlet enligt rapportens tre huvudfrågor. 

7.1 Val av metod 
Finns det några signifikanta skillnader mellan olika metoder man bör tänka på vid val av metod, vid en 
enkät? 

Vid valet av metod är det viktigt att metoden speglar undersökningens syfte så att inte me-
toden styr undersökningen. Det kan vara lätt att dras med i nya tekniker och testa exempel-
vis Internetenkäter bara för att det är nytt, men om utgångspunkten är metoden istället för 
behovet finns risken att resultatet inte blir det tänkta. Olika metoder fungerar också olika 
bra på olika grupper och det är viktigt att även ta hänsyn till undersökningens urval så att 
inte exempelvis en enkätundersökning bland pensionärer eller icke-datoranvändare görs via 
Internet. 

Två andra viktiga faktorer vid valet av metod är tid och budget. Vid tidspressade enkäter 
fungerar Internet och telefon bra som metod eftersom man vid dessa metoder snabbt kan 
få ett resultat och slipper vänta på att tryckning av enkäter och missivbrev skall utföras eller 
att posten skall levereras. Vid postala enkäter, intervjuenkäter och i vissa fall även vid tele-
fonenkäter måste också enkätens resultat kodas in i ett datasystem för att sedan kunna ana-
lyseras. Vid Internetenkäter ligger redan svaren i en databas vilket gör att analysen går for-
tare att genomföra. Även påminnelser går fortare att genomföra via Internet än via post ef-
tersom påminnelsen, vid Internetenkäter, levereras omgående. 

Vad gäller kostnaden så är den olika uppdelad vid olika metoder där alla förutom Internet-
enkäter har en hög rörlig kostnad per respondent. Internetenkäter och IVR har istället för 
en rörlig kostnad en högre fast grundkostnad för det datasystem som används. Vid postala 
enkäter finns det också en grundkostnad men då i form av tryck av enkäter och missivbrev. 
Utöver grundkostnaderna tillkommer naturligtvis också kostnad för resultatanalys samt 
uppföljning. Det är också viktigt att tänka på att det kan tillkomma dolda kostnader vid In-
ternetenkäter i form av kostnad för support och tekniska bekymmer. Det är därför viktigt 
att redan i förstudien analysera eventuella konsekvenser av metodvalet samt att man väljer 
rätt datasystem. De absolut dyraste metoderna, om man tittar på kostnad per respondent, 
är intervjuenkät och på stan intervjuer. 

Det är vid Internetenkäter och intervjuer möjligt att minska det interna bortfallet genom att 
tvinga respondenten att besvara alla frågor. Detta är dock inte möjligt vid postala enkäter 
varför det vid denna metod är om möjligt ännu viktigare att ha klara instruktioner i mis-
sivbrev samt klart definierade frågor. 
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Genom ovanstående diskussion är det enkelt att svara på aktuell fråga och med andra ord 
finns det en mängd skillnader mellan olika metoder varför det är väldigt viktigt att noga 
analysera metodvalet i en undersökning. 

7.2 Internetenkäter vid olika typer av projekt 
Finns det projekt där Internetenkäter passar bättre och finns det projekt där de passar sämre, jämfört med 
postenkäter och telefonenkäter? 

Internetenkäter används fortfarande relativt sparsamt, men det skiljer ganska mycket mel-
lan olika undersökningsföretag och deras kompetensområden. Bland annat fungerar Inter-
netenkäter sämre vid allmänna enkäter men bättre vid attitydundersökningar. Anledningen 
till detta är att respondenter till allmänna enkäter har mindre intresse i undersökningen 
samt att det kan vara svårt att få tag på uppdaterade e-postadresser. Internetenkäter funge-
rar även mycket bra i projekt där det finns behov av att visa multimediafiler som bilder, ljud 
eller bildsekvenser. 

Vid undersökningar med få antal respondenter kan det av ekonomiska skäl vara bättre att 
använda en annan metod eftersom grundkostnaden för ett datasystem kan göra att meto-
den blir dyrare. Sen är det också, vilket jag även nämnde i föregående kapitel, viktigt att 
noga analysera undersökningen och dess respondenter eftersom vissa målgrupper kan ha 
svårare eller vara mindre benägna att besvara en Internetenkät. 

7.3 Internetenkäter som metod 
Vad bör man tänka på vid valet av Internet som metod vid en enkät? 

Efter att man noga analyserat undersökningens behov och kommit fram till att Interneten-
käter är det ett bra val så finns det ett antal saker som är viktigt att tänka på. Bland annat så 
är det viktigt att respondenterna har e-postadresser och en bra Internetuppkoppling så att 
det inte blir något onödigt bortfall på grund av tekniska problem. En stor fördel med In-
ternet är att det är möjligt att använda sig av multimedia som bild, ljud och filmsekvenser. 
Det är dock samtidigt viktigt att inte använda denna möjlighet mer än nödvändigt då 
många personer fortfarande kopplar upp sig till Internet via modem och kan få problem 
med stora multimediafiler. Vad gäller frågor så passar i allmänhet öppna frågor sämre än 
frågor med flera svarsalternativ eftersom respondenter till en Internetundersökning i all-
mänhet vill att det skall gå fort att besvara enkäten. 

Många personer är idag rädda för virus och skräpmail och det är därför viktigt att tidigt i 
missivbrevet nämna var man fått tag på respondenternas e-postadresser och anledningen 
till utskicket. Det är också mycket viktigt att man poängterar att e-postadresserna inte 
kommer att lämnas ut till tredje part utan att de endast kommer att användas för aktuell 
undersökning. Eftersom många också är rädda för att inte vara anonyma eller att deras svar 
kan läcka ut är det viktigt att även beskriva detta på ett tydligt sätt och vid behov även för-
klara säkerheten i datasystemet. Samtidigt är det viktigt att vara kortfattad samt inte gå in på 
detaljer som kan förvirra respondenten. 
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 Resultat & Slutsatser 

Det finns en mängd olika system för webbundersökningar på marknaden och de är väldigt 
olika, både i kvalitet och i pris. De flesta fungerar som ASP-tjänster med ett abonnemang 
men det finns även system som går att köpa och installera på en egen server. Innan man 
väljer leverantör är det viktigt att bestämma sig för vad som är viktigt att systemet tillhan-
dahåller. Exempelvis så har vissa system stöd för grafer, vilka kan underlätta analysarbetet 
medan andra endast tillhandahåller rådata som sedan importeras i ett statistikprogram som 
SPSS eller StatView. 

Det finns med andra ord flera saker att tänka på vid valet av Internet som metod men vid 
rätt förutsättningar är Internet ett mycket bra val. 
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8 Slutdiskussion 
Här förs en slutdiskussion kring valt ämne och de problem jag mött under arbetets gång. Jag ger även för-
slag och rekommendation till framtida forskning. 

8.1 Reflektioner över arbetet med uppsatsen 
Då jag själv arbetat med Internetenkäter under ett antal år tyckte jag att det skulle vara in-
tressant att undersöka skillnaden mellan att driva en undersökning på Internet med mer 
traditionella metoder. Eftersom jag redan hade grundläggande kunskap och åsikter om In-
ternetenkäter var det viktigt att jag var tydligt objektiv i mina litteraturstudier och i min 
empiriska studie. Jag försökte ha utgångspunkten att jag inte hade några tidigare erfarenhe-
ter om ämnet och det tycker jag lyckades bra. Valet av metod var inte helt självklart från 
början eftersom det hade gått att göra undersökningen på annorlunda sätt och från en an-
nan synvinkel. Jag ansåg dock att en litteraturstudie i kombination med ett antal intervjuer 
med undersökningsföretag skulle ge den bästa mixen. Jag hade i början även lite problem 
med att avgränsa studien eftersom ämnet är stort. Jag är dock nöjd med mina val och hop-
pas att uppsatsen skall vara till nytta även för andra. 

8.2 Förslag till fortsatta studier 
Arbetet med uppsatsen har varit mycket intressant och jag har fått en bra inblick i hur 
kvantitativa undersökningar i allmänhet och Internetenkäter i synnerhet fungerar samt vad 
man bör tänka på vid utformningen av den samma, det finns dock mycket mer att lära. Jag 
kunde redan i detta arbete ha gått ännu djupare i undersökningsmetodiken, men detta kan 
istället vara en bra fortsättning på uppsatsen. 

Eftersom jag arbetat inom IT och med Internetundersökningar under ett antal år tyckte jag 
att jag hade en rätt god förståelse för dessa men det visade sig att jag ändå lärt mig mycket 
genom detta arbete samt att jag fått en djupare förståelse för enkäter och undersökningar i 
allmänhet. Även om studien varit relativt liten har jag fått en bra bild över hur Interneten-
käter fungerar i teorin samt i praktiken, men det finns fortfarande mycket att läsa vidare om 
och Internetundersökningar är fortfarande i sin linda. Jag ser med god tillförsikt fram emot 
nya studier och fler försök att öka förståelsen för undersökningar och enkätutveckling. 

En vidare studie vore att undersöka mer globalt, då denna uppsats endast tagit upp hur In-
ternetenkäter används i Sverige. Det satsas också olika mycket på denna typ av undersök-
ningar i olika länder, exempelvis så har man i USA kommit mycket längre med detta än 
man har gjort i Europa. 

Genom att jag i detta arbete ökat min kunskap om Internetbaserade enkäter har jag blivit 
mer intresserad av att titta närmare på hur tekniken kan underlätta vid olika typer av under-
sökningar. En möjlig studie vore att undersöka skillnaderna mellan olika typer av samman-
ställningar samt vad datoriserade system kan göra för att hjälpa till i denna process. Det 
finns med andra ord många vidare frågor inom detta ämne som ännu inte besvarats och 
som kan vara intressanta att studera. 
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8.3 Slutord 
Att genomföra denna studie har varit mycket intressant och lärorik och jag har lärt mig mer 
om kvantitativa metoder och enkätteknik vilket kommer att vara till nytta i mitt fortsatta 
yrkesutövande. Jag vill här också tacka alla som hjälpt mig genom att; ställa upp på intervju, 
läsa igenom frågemallen eller komma med diverse tips. Särskilt vill jag tacka min handledare 
som gett mig vägledning genom arbetet och visat tålamod trots att arbetet med uppsatsen 
dragit ut på tiden. 
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 Bilagor 

Bilaga 1: Frågemall 
• Metoder vid enkätundersökningar? 

• Mest frekvent använd metod och varför? 

• Eventuellt föreslagen metod till kunderna, vilken och varför? 

• Särskilda önskemål från kunderna vad gäller metod, arbetssätt, etc.? 

• Urvalets representativitet vid telefonenkäter, exempelvis vid skyddat nummer? 

• Urvalets representativitet vid Internetenkäter, alla har inte e-post eller ens tillgång 
till Internet? 

• Eventuell metod för att få en förhöjd svarsfrekvens vid olika metoder? 

• Finns det någon viss typ av undersökning som lämpar sig mer eller mindre vid en 
särskild metod? 

• Finns det några typer av frågor som lämpar sig mindre bra vid olika metoder? 

• Validitet och reliabilitet vid val av metod? 

• Tidsaspekter vid olika metoder? 

• Kostnadsaspekter vid olika metoder? 

• Använt Internetenkäter, vilka verktyg? 

• Vad är viktigt vid val av system för Internetenkäter? 

• Skiljer sig metoden för urval mellan olika metoder? 

• IVR-system (Interactive Voice Response)? 

• Övriga kommentarer? 

 66


	Sammanfattning
	Abstract
	Innehåll
	Inledning
	Bakgrund
	Problemdiskussion
	Inriktning och perspektiv
	Syfte
	Disposition

	Metodteori
	Enkätens grunder
	Enkätutformning
	Frågeutformning
	Missivbrev

	Olika insamlingsformer
	Postenkät
	Intervjuenkät
	Telefonenkät
	TDE och IVR
	Internetenkät

	Validitet och reliabilitet

	Statistisk inferensteori
	Statistisk undersökning
	Förstudie
	Population
	Urval
	Massmedia
	Bortfall
	Bearbetning och sammanställning av data
	Generaliserbarhet


	Metod
	Kunskapskaraktärisering
	Design av genomförande
	Undersökningsansats
	Insamling av data
	Intervjuer
	Referenser

	Urval
	Validitet och reliabilitet


	Empiri
	Respondent 1
	Respondent 2
	Respondent 3
	Respondent 4
	Respondent 5
	Sammanfattning

	Analys & Tolkning
	Val av metod
	Svarsfrekvens
	Påminnelse
	Belöningar
	Bortfall

	Internetundersökningar
	Kostnadsaspekter
	System för Internetenkäter
	Nackdelar

	IVR

	Resultat & Slutsatser
	Val av metod
	Internetenkäter vid olika typer av projekt
	Internetenkäter som metod

	Slutdiskussion
	Reflektioner över arbetet med uppsatsen
	Förslag till fortsatta studier
	Slutord

	Referenslista

