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Sammanfattning 

Internet har förändrat samhället i grunden och har påverkat de flesta områden man kan 

tänka sig på något sätt. Ett av de påverkade områdena är samhällsvetenskaplig 

datainsamling. Med hjälp av internet och teknisk apparatur finns det idag fler 

valmöjligheter vid val av datainsamlingsmetod än någonsin tidigare. Studien undersöker 

hur internetenkäter fungerar som datainsamlingsmetod inom områdena bortfall, internt 

bortfall samt ur ett tids- och kostnadsperspektiv. Likt flera tidigare undersökningar av 

internetbaserade datainsamlingsmetoder jämförs resultaten från en internetenkät med 

resultaten från en pappersenkät för en population delad i två identiska grupper med en 

experimentell design. Populationerna som undersöks består av en ung elitgrupp, 

styrelseledamöter från Sveriges åtta riksdagspartiers ungdomsförbund. Elitpopulationen 

ger metodologiska fördelar genom att de antas ha större tekniska kunskaper samt större 

tillgång till internet jämfört med andra populationer vilket ger en unik möjlighet att testa 

avancerade frågeställningar. Avancerade frågeställningar representeras i denna studie av 

frågor om sociala nätverk. Studien resulterar i tre rekommendationer att tänka på då 

internetenkäter ska användas. (i) Det är viktigt att tänka på att målpopulationen har 

tillgång till och tillräckliga kunskaper om internet för att kunna besvara enkäten. (ii) Det 

ska vara möjligt att nå populationen via internet. (iii) Undersökningen bör inte vara 

beroende av avancerade och öppna frågeställningar. 
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Inledning 

Internets utbredning och den ständiga möjligheten att vara uppkopplad och tillgänglig har 

kommit att förändra sättet vi människor kommunicerar på. Med hjälp av mobiltelefoner, 

bärbara datorer och olika typer av smartphones är vi tillgängliga oavsett vart vi befinner oss. 

Detta är inget som har gått vare sig marknaden eller den vetenskapliga världen förbi. Idag är 

det väldigt lätt att utan större kunskaper eller ekonomiska resurser genomföra allehanda 

undersökningar med hjälp av internet och de tekniska hjälpmedel som finns att tillgå. Det 

råder ingen tvekan om att detta utnyttjas av kommersiella intressen och de som använder 

internet i någon form har nog märkt av den markanta ökningen av reklam och olika typer av 

marknadsundersökningar via internet.  

Tidigare har det varit svårare både ekonomiskt och praktiskt att genomföra undersökningar 

vilket medförde att vetenskapliga undersökningarna ofta har varit vanligare jämfört med mer 

kommersiella undersökningarna. Detta har gjort att tidigare datainsamlingsmetoder, som 

pappersenkäter, har genomgått otaliga vetenskapliga kontroller och tester för att pröva hur 

man på bästa sätt samlar in kvantitativ data. Sådana typer av undersökningar är nödvändiga 

för att kunna etablera metodologiska standarder för hur undersökningar genomförs, det är 

först när sådana standarder följs som man kan vara säker på att resultaten är tillförlitliga och 

korrekta. 

När tillgängligheten att nå många individer på ett enkelt sätt har ökat, har även antalet 

undersökningar ökat, utan att vetenskapliga standarder har etablerats. En viktig del av de 

vetenskapliga standarder som behöver utvecklas för internetbaserade metoder är hur data ska 

samlas in för att hålla samma kvalitet som till exempel pappersenkäter. 

I slutet på 1990-talet och början på 2000-talet genomfördes ett flertal undersökningar för att 

testa internet som datainsamlingsmetod. Gemensamt för dessa undersökningar är att de kom 

fram till att det fanns en del problemområden med användandet av internet som 

datainsamlingsmetod. Det tydligaste och största problemet var den bristande tillgången till 

internet och kännedom om vilka det är som använder internet. Detta var delvis en konsekvens 

av att undersökningarna ofta fokuserade på bredare och mer allmänna populationer. Vanligast 

var det att undersöka enklare typer av frågeställningar som faktafrågor och beteendefrågor 
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vilket lämnar specifika populationer som eliter och mer avancerade frågeställningar, till 

exempel nätverksfrågor därhän. 

Flera områden med att samla in data över internet är därför än idag obeprövade och det saknas 

vetenskapliga standarder och direktiv för hur det bör gå till att samla in data via internet. För 

alla marknadsundersökningar som vi ombeds att delta i via internet kanske det inte spelar 

någon roll, men för vetenskapliga studier är det viktigt att de data som samlas in är tillförlitlig. 

För att vara säker på det krävs ytterligare kunskap om vilka metoder och tillvägagångssätt 

som fungerar när data samlas in via internet.  

Syftet med denna studie är att undersöka om internetenkäter kan betraktas som en möjlig 

datainsamlingsmetod inom en exklusiv elitpopulation som besvarar kognitivt utmanande 

nätverksfrågor. 

- Vilka problem är förknippade med internetenkäter? 

- Kan internetenkäter ersätta pappersenkäter som datainsamlingsmetod? 

- För kognitivt krävande frågor? 

- Inom en elitpopulation? 

Studien bygger på en komparativ ansats och utgörs av en metodjämförelse mellan en 

internetenkät och en pappersenkät. Pappersenkäten följer de vanligaste samhällsvetenskapliga 

metodkriterierna och internetenkäten utformas så likt som möjligt. Populationen avgränsas till 

en ung politisk elit bestående av samtliga styrelsemedlemmar som satt i Sveriges åtta 

riksdagspartiers ungdomsförbund efter valet 2010. Urvalet representerar en totalundersökning 

av samtliga individer inom populationen (N=104). 

Disposition 

Efter det inledande avsnittet följer en mer djupgående bakgrund till uppsatsämnet, om hur 

internet har kommit att förändra förutsättningarna för datainsamling till vilka brister och 

luckor som finns i tidigare forskning och hur dessa kan förbättras. Det efterföljande 

teoriavsnittet fokuserar först på enkäter i allmänhet, för att sedan se över vilka problem som 

finns med enkäter och hur de ska hanteras för internetenkäter. Därefter följer en genomgång 

av eliter och sociala nätverk från ett metodologiskt perspektiv. Avsnittet avslutas med en 

problemsammanfattning som återkopplar studiens syfte till de teoretiska utgångspunkterna.  
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Efterföljande avsnitt behandlar data och metod. Här redogörs för hur studien har genomförts 

och vilka metodval som legat till grund för resultaten. Avsnittet avslutas med en diskussion 

om allvarliga problem som uppkom under datainsamlingen. Därefter följer ett avsnitt där 

samtliga resultat från studien presenteras. Studien avslutas med en mer allmän diskussion, där 

resultaten sätts i relation till både tidigare och framtida forskning inom området. 

Bakgrund 

Den revolutionerande utvecklingen inom kommunikation och informationsteknologi under 

1900-talets senare hälft benämnas ibland som den tredje industriella revolutionen som under 

1990-talet nådde sin kulmen när internet började kommersialiseras (Schön, 2010, s.292). 

Internet möjliggjorde en ny form av infrastruktur för kommunikation och 

informationsspridning som inte tidigare varit tillgänglig för varken företag eller 

privatpersoner (Schön, 2010, s.325ff, 486-491). Spridningen av internet har ökat med rasande 

takt sedan dess. Till skillnad från 1990-talets dyra datorer och långsamma uppkopplingar kan 

man idag hämta information och kommunicera via internet i princip var som helst med en 

uppsjö av olika apparater som kan hantera avancerade applikationer och program. 

Den forskning som under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet utvärderade 

internetenkäter gjorde det genom jämförelser med pappersenkäter vid insamling av 

samhällsvetenskaplig data. Resultaten tydde på att det fanns en hel del problem (Bates, 2001, 

Couper, 2000, Dillman et al, 1999, Jones & Pitt, 1999, Kaplowitz et al., 2002, Kwak & 

Radler, 2002, Lozar Manfreda & Vehovar, 2002). 

Bland de största hindren som framkom var täckningsfel därför att internet var och är i viss 

mån fortfarande begränsad till vissa grupper i samhället (Couper, s.467, 2000, SCB, 2010 s 

251). Det är stor variation mellan olika länder och populationer, det finns grupper som är mer 

tillgängliga via internet än via post eller telefon, medan andra grupper inte alls använder sig 

av internet. Problemen med tillgänglighet minskar när den tekniska utvecklingen sprids och 

går framåt. 2009 hade runt 90 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet till skillnad 

från 1998 då 31 procent hade det (SCB, 2011, s.262). De täckningsfel som tidigare begränsat 

undersökningar genomförda via internet verkar delvis vara på väg bort och öppnar upp för 

möjligheter att fokusera på andra dimensioner av problematiken med internet som 

datainsamlingsmetod. 
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Tidigare undersökningar använder främst allmänna populationer med grundläggande attityd- 

och beteendefrågor. Bristande kunskap och information finns därför beträffande 

specialiserade studieområden, så som populationer som skiljer sig från den allmänna 

befolkningen eller avancerade typer av frågor. Avancerade typer av frågor skiljer sig från 

vanliga frågor genom att de ställer högre krav på respondenten. Den tidigare forskningens 

resultat kan därför inte antas gälla för exempelvis nätverksfrågor, då frågor om respondentens 

sociala nätverk är bland de mest krävande typerna av frågor inom samhällsvetenskaperna. De 

förutsätter att respondenten tänker efter en hel del, förstår och utförligt läser de instruktioner 

som ges i enkäterna (Carrington et al., 2007, s.12, van Tilburg, 1998, s.301). 

Den andra stora begränsningen för den tidigare forskningen är att de flesta undersökningarna 

genomfördes med slumpmässiga urval av en allmän population, detta lämnar mer specifika 

populationer som till exempel olika elitgrupper därhän. Elitgrupper skiljer sig på många vis 

gentemot en allmän population (Gillham 2005), det är därför problematiskt att dra slutsatser 

till dessa utifrån studier som inte är baserade på just en sådan specifik population. 

Elitpopulationer kan även vara en tillfällig lösning för det problem som Couper (2000) 

uppmärksammar med bristande tillgång till internet för allmänna populationer. Eliter är mer 

vana vid och använder ny kommunikationsteknik i större utsträckning än den övriga 

befolkningen. En ung elitpopulation som svarar på kognitivt krävande frågor ger en unik 

kombination som är anpassad för att studera hur internet kan fungera som ett verktyg för att 

distribuera enkäter och samla in kvantitativ data. 

Teori 

Enkäter 

Självadministrerade enkäter är en benämning som används för att beskriva enkäter där 

respondenten fyller i svar på egen hand utan en intervjuare eller forskare närvarande. Det 

finns flera sätt att distribuera självadministrerade enkäter på, genom post, internet eller 

personlig utdelning. Oavsett hur respondenterna tar del av enkäten och i vilket format den 

presenteras är hög reliabilitet nödvändigt, frågorna behöver uppfattas lika och respondentens 

svar ska inte variera beroende på hur enkäten distribueras. Frågeformuleringar, 
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svarsalternativ, layout och presentation av enkäten kan påverka respondentens benägenhet att 

svara och vilka svar som ges. Det är därför viktigt att forskaren ställer frågor och presenterar 

enkäten på ett så neutralt sätt som möjligt för att respondenternas egna preferenser ska 

bibehållas (Bryman, 2006, s.138, 145, 152f). 

Vid en metodjämförelse är det av extra vikt att minimera yttre påverkningsfaktorer för att 

kunna genomföra en komparativ analys. De problem som tidigare identifierats har främst varit 

täckningsfel och problem med att generalisera slutsatserna utanför den undersökta 

populationen. Med hänsyn till dessa och andra tänkbara problem med internet som hjälpmedel 

vid datainsamling är det nödvändigt att identifiera och om möjligt minimera problemen. 

Nedan presenteras vanliga problem som uppkommer vid insamling av kvantitativ data och hur 

en internetbaserad datainsamling kan komma att påverkas av dem. Flera av de 

problemområden som presenteras ligger till grund för det som senare i studien undersöks 

empiriskt. 

Täckningsfel och generaliserbarhet 

Täckningsfel kan delas upp i två kategorier, undertäckning och övertäckning. Undertäckning 

uppkommer när objekt som ska ingå i urvalsramen inte är inkluderade. Övertäckning 

uppkommer när objekt som inte ska ingå i populationen finns med i urvalsramen. 

Täckningsfel som uppkommer vid insamling av data via internet och datorer har visat sig vara 

svåra att hantera, det är komplicerat att ta reda på vilka individer i populationer som har 

tillgång till och använder internet. Till stor del beror detta på den gigantiska expansionen av 

internetanvändare som skett sedan mitten av 1990-talet. Enligt amerikansk forskning har 

internettillgång i Amerika ökat från runt 20 procent under slutet på 1990-talet till runt 70 

procent år 2010 (Couper, s.468, 2000, NTIA, 2011). En liknande utveckling har skett i 

Sverige, 2009 hade runt 90 procent tillgång till internet (SCB, 2011, s.262). Trots hög tillgång 

till internet är unga, singlar, studerande och de med högre utbildning överrepresenterade 

medan ensamstående kvinnor, pensionärer och arbetslösa är underrepresenterade bland 

internetanvändare (SCB, 2010 s 251, DSS Research, 2000, NTIA, 2011). Desto högre andel 

individer som har tillgång till internet desto lägre bör risken för täckningsfel bli, men de 

demografiska skillnaderna bland internetanvändare tycks ändå kvarstå. 

Ytterligare ett problem som kvarstår trots hög tillgång till internet och dator i en population är 

hur respondenter ska kontaktas. Listor för populationer med fullständiga e-mejladresser och 
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kontaktinformation är ofta ej tillgängliga (Couper, 2000, s.467, Dillman, 2009, s.45). Utan 

fullständiga förteckningar över populationen blir det problematiskt att genomföra ett 

slumpmässigt urval. Ett alternativ är att utföra ett icke-slumpmässigt urval, dock resulterar det 

ofta i problem med representativiteten. 

Det finns två huvudsakliga åtgärder för att motverka täckningsfel vid internetbaserad 

datainsamling. Ett alternativ är att använda sig av andra metoder eller av mixade metoder, där 

respondenten själv får välja mellan olika undersökningsmetoder. Det andra alternativet är att 

definiera målpopulationen efter dem som har tillgång till datorer och internet (Couper, 2000, 

Dillman, 2007, s.356).  

Bortfall  

Bortfall förekommer i alla undersökningar, i synnerhet i undersökningar där 

självadministrerade metoder används. Bortfall behöver inte påverka resultaten negativt, detta 

sker enbart om de individer som inte svarat på undersökningen systematiskt skiljer sig 

gentemot de som faktiskt har svarat. Ett stort bortfall ökar risken för att systematiska 

avvikelser uppstår då respondenter och icke-svarande ofta skiljer sig åt, det är därför viktigt 

att försöka uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt (Dahmström, 2005, s.323).  

Tidigare forskning visar på att pappersenkäter tenderar att ha högre svarsfrekvens jämfört 

med internetenkäter, svarsfrekvensen för internetenkäter har varierat från 10 procent till 77 

procent, medan det för pappersenkäter varierat från 39 procent till 89 procent (Kaplowitz et 

al., 2004; Kwak & Radler, 2002; Lozar Manfreda & Vehovar, 2002; Couper, 2000; Lang et 

al., 2000; Abraham et al., 1998). En tänkbar förklaring som lyfts fram är att många 

respondenter är vana vid pappersenkäter och har större förtroende för dem jämfört med 

internetenkäter som är lätta att avfärda som spam eller reklam. För att öka svarsfrekvensen för 

internetenkäter är det viktigt att utforma enkäten på ett sätt som inger förtroende hos 

respondenten. Om undersökningen utförs av till exempel en myndighet eller ett universitet 

ökar förtroendet och svarsbenägenheten hos respondenterna (Dillman, 2007, s. 20). 

Ytterligare en faktor som påverkar svarsfrekvensen är respondentens egen uppfattning om 

enkäten.  

Det större bortfallet för internetenkäter verkar till stor del bero på tillgång till och kunskap om 

datorer och internet. Begränsad tillgång till ny teknik, så som långsamma modem och äldre 
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webbläsare påverkar respondentens möjlighet att ta del av och besvara enkäten (Dillman, 

2009, s.45). Den andra orsaken är huruvida respondenten har tillräckliga kunskaper för att 

kunna besvara enkäten utan att något tekniskt problem orsakar bortfall. Respondenter med låg 

datorvana har svårare att besvara internetenkäter, vilket kan leda till högre bortfall i grupper 

där låg datorvana är vanligt förekommande (Lozar Manfreda & Vehovar, 2002). Bortfall som 

beror på respondenters låga kunskaper vid användandet av datorer och internet kan antas 

minska i och med datorn och internets spridning. När tillgången till datorer och internet ökar 

bör även kunskaperna om användandet av dem att öka, vilket i längden kan minska bortfall 

som beror på kunskapsbrist och gammal teknik.  

Internt bortfall 

Internt bortfall uppkommer när respondenten besvarar en enkät men av någon anledning 

utelämnar svar i en eller flera frågor. Det kan finnas flera orsaker till att respondenten inte 

besvarar en specifik fråga. Svarsalternativen kanske inte passar eller är besvärande. Tydlig 

layout och väl formulerade frågor motverkar internt bortfall, det är dock inte alltid möjligt att 

förebygga, ibland måste frågor beröra känsliga ämnen. En annan vanlig orsak till internt 

bortfall vid självadministrerade enkäter är öppna frågor som respondenten kan uppfatta som 

mer krävande och därför struntar i (Dahmström, 2005, s.131). Frågorna kan även tolkas olika 

av varje respondent och tenderar därmed att ge svar som blir svåra att tolka och koda för 

forskaren, vilket kan leda till att svar behandlas som bortfall (Dillman, 2007, s.41).  

Vid konstruktion av internetenkäter finns möjligheten att påminna respondenten om att svar 

saknas. Påminnelser kan utformas på två olika sätt, antingen är det möjligt att tvinga 

respondenten att ge ett svar eller endast upplysa att svar saknas. Utformningen av påminnelser 

eller frånvaron av påminnelse ger konsekvenser för det interna bortfallet samt 

svarsfrekvensen.  

In particular, forced reminders, i.e. forcing the completion of questions before 

allowing respondents to move on can lead to drop-outs, or result in respondents 

answering the questions without due consideration (Lozar Manfreda & Vehovar, 

2002, s.164). 

Både Lozar Manfreda & Vehovar, 2002 samt Bates, 2001 fick större internt bortfall för 

internetenkäter än pappersenkäter. Medan andra forskare, bland annat Kwak & Radler, 2002, 
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har signifikanta resultat som pekar på motsatsen. Skillnaderna i resultaten kan bero på om 

internetenkäten varit konstruerad med svarspåminnelser eller ej. 

Kostnader och tid 

När internets spridning ökade och förändrade infrastukturen för information och 

kommunikationsspridning ökade möjligheterna att nå en bred bas av individer till lägre 

kostnader. I utvärderandet av internetenkäter har tidigare forskning tagit hänsyn till kostnads- 

och tidsaspekter. Utgångspunkten har varit att det med hjälp av internetenkäter är möjligt att 

spara både tid och pengar. Wright (2005) menar till exempel att en av de största fördelarna 

med internetenkäter är att det är väldigt snabbt och enkelt att föra över data till 

statistiskprogram. Medan andra undersökningar fokuserat på andra delar av den 

effektivisering som sker via internet. Vad gäller resultaten av dessa aspekter pekar de alla åt 

samma håll, det är billigare med internetenkäter. Flera distributionsomkostnader så som porto 

och materialkostnader försvinner när internetenkäter används. Det finns även resultat som 

visar att det går fortare att ta emot respondenternas svar när internetenkäter används, vilket 

sparar både tid och pengar (Kaplowitz et al., 2002, Lozar Manfreda & Vehovar, 2002, 

Wright, 2005, Bates, 2001).  

Ovan har tidigare forskning och vissa problem som uppkommit i och med internetenkäter 

redogjorts för. Denna studie ämnar undersöka tidigare outforskade områden med 

internetenkäter som datainsamlingsmetod och fortsätter därför med ett teoretiskt resonemang 

om hur elitpopulationer skiljer sig från allmänna populationer ur ett metodologiskt perspektiv. 

Eliter 

Eliter är individer som inom olika områden innehar toppositioner och finns inom alla olika 

sektorer i samhället (Engelstad & Gulbrandsen, 2006, s.2). De bildar gemensamt olika typer 

av elitgrupper beroende på vilken sektor av samhället de verkar inom, den politiska eliten, 

affärseliten, mediaeliten och så vidare. Trots att de besitter toppositioner inom olika områden 

är de ofta socialt integrerade med varandra och har liknande sociala kontakter. 

Vad gäller undersökningsmetodik skiljer eliter sig från den övriga befolkningen på flera olika 

sätt. Individer i dessa grupper har högre utbildning och större socialt och kulturellt kapital, 

detta medför att de ofta är mer vana vid intervjuer, medial bevakning och ny teknik än den 
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övriga befolkningen (Abraham, 1998). I intervjuer och undersökningar är det möjligt att dessa 

individer svarar med redan inövade och politiskt korrekta svar som inte skiljer sig från den 

officiella ståndpunkten som respondenten representerar genom sin befattning (Gillham, 2005, 

s.54, 58). För att få svar av individen som är opåverkat av den befattning som de besitter 

krävs det att forskaren är medveten om de speciella omständigheterna runt den elitpopulation 

som undersöks, till exempel är det extra noga med anonymitet (Gillham, 2005, s.56). På grund 

av att dessa grupper av individer skiljer sig från allmänheten går det inte att generalisera 

resultat grundade på obundna slumpmässiga urval av en allmän population till specifika 

grupper som eliter. 

Eliter är en population som tidigare forskning inte tillräckligt tydligt har fokuserat på i 

förhållande till internetenkäter. Även avancerade typer av frågeställningar har utelämnats i 

undersökningar om internetenkäter. Bland de mest avancerade frågeställningarna är frågor 

gällande individers sociala nätverk. Nedan presenteras en genomgång av varför och hur frågor 

om sociala nätverk är avancerade och vad det har för betydelse ur ett metodologiskt 

perspektiv. 

Sociala nätverk 

Aktörer är genom sina personliga relationer sammanlänkade med andra aktörer och 

därigenom även integrerade i bredare sociala strukturer (Marin & Wellman, 2010). Den 

sociala nätverksanalysen erbjuder en bred uppsättning specialutformade verktyg med vilka 

olika empiriska dimensioner av dessa strukturer kan studeras.   

Egocentriska nätverk studeras utifrån en aktörs lokala nätverk, dessa nätverk består ofta av 

kontakter som står den studerade individen nära. Aktörerna benämns i dessa sammanhang 

som ego. Traditionellt används frågor som kallas namngeneratorer för att identifiera relevanta 

kontakter inom ett egocentriskt nätverk (Carrington et al., 2007, s.11f, Marsden, 1990, s.439, 

Matzat & Snijders, 2010). Namngeneratorer kan se ut på olika sätt, den vanligast är att man 

efterfrågar de individer som respondenten brukar diskutera personliga angelägenheter med. 

En annan variant är att utgå från olika situationer och fråga vem respondenten anförtror sig till 

vid de specifika situationerna. De namn som genereras via namngeneratorerna benämns som 

alter. Efter att ett antal namn har genererats med hjälp av namngeneratorer ställs följdfrågor 

om de kontakter som respondenten angivit, dessa består av tre olika typer (Marsden, 1990, 

s.441). Den första typen av frågor behandlar alters attribut, till exempel deras kön, utbildning, 
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inkomst och så vidare. Den andra typen är frågor om relationen mellan alter och ego, till 

exempel hur väl de känner varandra, hur länge de känt varandra och hur ofta de träffas. Den 

sista typen av frågor behandlar relationer mellan alter, om de känner varandra och i så fall hur 

väl. 

Vid självadministrerade undersökningar utgör dessa typer av nätverksfrågor en större 

utmaning för respondenten och tenderar att kräva mer kognitiva färdigheter jämfört med 

vanligare typer av frågor som berör bakgrund och attityder (Carrington et al., 2007, s.12, van 

Tilburg, 1998, s.301). Utan en närvarande intervjuare behöver utförliga instruktioner 

förmedlas genom text, respondenten behöver vara uppmärksam och tillräckligt motiverad för 

att på ett korrekt sätt besvara enkäten. Datorer har hjälpmedel för att underlätta besvarandet av 

besvärliga frågor, samtidigt kan besvärliga frågor utgöra hinder som medför mekaniskt 

klickande genom enkäter (Matzat & Snijders, 2010).  Det finns få studier som ser till 

skillnader mellan olika datainsamlingsmetoder vid insamling av nätverksdata (Carrington, 

2007). De studier som finns tyder på att det kan finnas skillnader i hur respondenterna 

besvarar nätverksfrågor beroende på vilken metod som används, men det är oklart hur detta 

påverkar resultaten (Matzat & Snijders, s.110, 2010). 

Problemsammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur internetenkäter fungerar som en datainsamlingsmetod.  

Detta görs genom att jämföra en internetenkät med en pappersenkät. För pappersenkäter finns 

det flera olika tillvägagångssätt för att samla in data, bland de vanligaste metoderna är 

självadministrerade enkäter. Valet av metod är ofta beroende av vilken population som 

undersöks, det finns flera olika urvalstekniker som enkäten måste utformas med hänsyn till. 

Även Internetenkäter kan se ut på väldigt många olika sätt och har en hel uppsjö av olika 

funktioner tack vare dagens teknik. Att jämföra alla möjliga typer av pappersenkäter och 

internetenkäter skulle därför vara omöjligt inom de begränsningar som ligger till grund för 

denna studie. 

Tidigare forskning har visat på några av de mest avgörande problemen med internetenkäter då 

de har jämförts med pappersenkäter. Samtliga problem som har valts att fokusera på 

presenteras i ovanstående teoriavsnitt. Det saknas kunskap om hur internetenkäter fungerar 

inom flera områden samt att mycket av den befintliga kunskapen är gammal och i behov av 

uppdatering, framförallt med tanke på den utvecklingstakt som tekniken och internet har haft. 
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Utöver de mer etablerade validitetsproblemen ämnar denna studie även att bidra med kunskap 

om två mer outforskade områden för internetenkäter. Elitpopulationer och avancerade 

frågeställningar har tidigare inte undersökts för internetenkäter. Genom att begränsa studien 

till en elitpopulation minskar även problemen med täckningsfel på grund av att ingen tillgång 

till, eller för lite kunskaper om internet inte bör vara ett hinder. Ytterligare en fördel med en 

elitpopulation är när avancerade frågor ska testas eftersom de kräver större kognitiv 

koncentration att besvara, om de inte fungerar för en elitpopulation kan man anta att de inte 

heller fungerar i andra populationer. Det finns alltså flera områden som behöver undersökas 

för att inteternetenkäter ska kunna ersätta pappersenkäter, denna studie har valt att fokusera på 

bortfall, internt bortfall och kostnads samt tidsaspekter.  

Data och metod 

Design 

Experimentella undersökningar har ofta hög intern validitet och ökar möjligheterna att dra 

kausala slutsatser (Bryman, s.47, 2006). Detta uppnås genom att den oberoende variabeln 

manipuleras för att kunna avgöra i vilken utsträckning som den beroende variabeln har 

påverkats av förändringen. För att kontrollera förändringar av detta slag krävs två eller fler 

grupper som jämförs över olika nivåer för den oberoende variabeln. Möjligheterna att dra 

kausala slutsatser genom experimentell design är stora, ändå är användningen sparsam inom 

samhällsvetenskaperna på grund av att oberoende variabler som kön och klass ofta är svåra att 

manipulera experimentellt efter undersökningens syfte. 

Den oberoende variabeln som manipuleras i denna undersökning är enkättyp. Variabeln 

skiljer sig från vanliga variabler som kön och klass genom att det inte är en individegenskap 

utan ett metodval som forskaren kontrollerar. Detta ger möjligheten att på två identiska 

grupper manipulera vilken typ av enkät de får. Eventuella skillnader i resultaten kan då 

härledas direkt till variabeln enkättyp.  

Experimentella undersökningar använder sig vanligen av samma metod på två grupper med 

olika karakteristika som är intressanta för undersökningen, därmed kommer skillnader i 

resultaten bero på det som skiljer grupperna åt. I denna undersökning är tillvägagångssättet 
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något annorlunda, grupperna i experimentet kommer vara identiska medan metoden skiljer sig 

åt. Från en population dras två randomiserade urval, så länge inget urvalsfel föreligger 

kommer dessa att generera likadana resultat. Grupperna tilldelas sedan en internetenkät eller 

en pappersenkät som utformas layoutmässigt och textmässigt så lika som möjligt. Enkäterna 

bör vara så lika som möjligt för att respondenterna ska uppfatta frågorna på samma sätt 

oavsett vilken metod respondenten besvarar frågorna genom (Dahmström, 2005, s.18). Vissa 

skillnader var oundvikliga och på flera ställen drar respektive enkättyp nytta av fördelar med 

olika tekniker. Med två identiska grupper där vardera har en liknande enkät kommer 

eventuella skillnader i resultaten att härledas till datainsamlingsmetoden. Flera tidigare 

undersökningar med liknande metodjämförelser har använt sig av samma experimentella 

design, se bland annat Bates (2001), Lozar Manfreda & Vehovar (2002), Jones & Pitt (1999) 

och Kwak & Radler (1999), Matzat & Snijders (2010). 

Komparativa studier lider alltid av hög risk att urvalsfel, täckningsfel eller mätfel påverkar 

resultat och slutsatser, det är därför viktigt att minimera dessa typer av felkällor. Den 

experimentella design som tillämpats i denna studie kontrollerar för flera av dessa problem 

vilket underlättar för att kunna härleda resultaten till det komparativa momentet. 

Data 

Population och urval 

Populationen består av de individer som under 2010 satt i styrelsen för samtliga 

riksdagspartiernas ungdomsförbund. Ungdomsförbund och antal personer från varje förbund 

presenteras nedan. 
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Tabell 1. Fördelning av populationen inom varje ungdomsförbund 

Ungdomsförbund Antal individer i styrelsen 

Centerpartiets Ungdomsförbund  11 

Grön Ungdom  13 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  11 

Liberala Ungdomsförbundet 15 

Moderata Ungdomsförbundet  12 

Sverigedemokratisk Ungdom 8 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 15 

Ung Vänster 19 

Totalt 104 

 

Samtliga 104 individer i populationen inkluderades i undersökningen. De delades i enlighet 

med den experimentella ansatsen in i två grupper med hjälp av ett obundet slumpmässigt 

urval. 51 respondenter hamnade i gruppen för internetenkäten medan 52 respondenter 

hamnade i gruppen för pappersenkäten. En nyligen tillsatt ledamot i ett av partierna fanns inte 

med på hemsidan för partiet och tillkom därför i urvalet senare. Lottning avgjorde vilken 

grupp personen i fråga hamnade i och därför blev gruppen som fick pappersenkäten totalt 53 

respondenter. 

Datainsamling 

Två olika distributionsmetoder användes för att samla in data, via internet och via post, 

därmed samlades både mejl och postadresser in. Dessa införskaffades via ungdomsförbundens 

webbplatser och genom kontakt med personal på förbundens kanslier. I vissa fall lämnade inte 

kanslierna ut hemadresser, i dessa fall distribuerades pappersenkäterna via kansliet till 

respondenten. E-mejladresser fanns att tillgå till alla, antingen via internet eller genom 

kanslierna. 

Tabell 2. Datum för samtliga enkätutskick 

Enkätutskick Datum 

Postutskick 19-okt-2010 

Internetutskick 22-okt-2010 

Påminnelse 1 04-nov-2010 

Påminnelse 2 15-nov-2010 
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Pappersenkäten skickades tre dagar innan internetenkäten därför att respondenterna skulle få 

enkäterna vid ungefär samma tidpunkt. En länk till internetenkäten skickades tillsammans 

med ett följebrev via e-mejl där respondenterna ombads besvara enkäten. Pappersenkäten med 

följebrev skickades via post. Påminnelse nummer ett skickades till alla respondenterna via e-

mejl, till de som var ombedda att besvara pappersenkäten var det en påminnelse medan de 

som var ombedda att besvara internetenkäten fick länken till enkäten en andra gång. 

Påminnelse nummer två var identisk med den första påminnelsen för gruppen som besvarade 

internetenkäten. Gruppen som besvarade pappersenkäten fick i påminnelse nummer två en ny 

enkät via posten. Samtliga påminnelser skickades till de som inte hade skickat tillbaka 

enkäten innan utsatt datum för påminnelsen. 

Enkätutformning 

Enkäten bestod av totalt 52 frågor med under- och/eller följdfrågor. Av de 52 frågorna 

berörde 17 frågor politiskt engagemang, 25 frågor bakgrund och familj och 10 frågor om 

respondentens sociala nätverk. Frågor som handlade om politiskt engagemang, respondentens 

bakgrund och familj är främst enklare attityd- och faktafrågor. Antalet frågor om 

respondentens sociala nätverk varierar beroende på hur många personer som angavs som svar 

på namngeneratorfrågan. Upp till fem möjliga personer med tio följdfrågor om vardera 

person. Totalt kan nätverksfrågorna därför variera från noll till 50 frågor. 

Designen och frågorna för båda enkäterna har följt vanliga riktlinjer för hur enkätfrågor ska 

utformas. Vid utformandet av internetenkäten har extra hänsyn tagits till de riktlinjer som 

Dillman (1999, 2009) rekommenderar för datorbaserade enkäter. Den datorbaserade enkäten 

och dess pappersmotsvarighet har layoutmässigt utformats så lika varandra som möjligt med 

samma frågeföljd och frågeformuleringar. 

Vissa kritiska designskillnader var trots detta oundvikliga. Antalet sidor för pappersenkäten 

uppgick till 23, medan webbenkäten utgjordes av 21 sidor. Detta beror på att sidbrytningar för 

A4-sidor infaller naturligt oavsett hur frågorna utformas medan internetenkäten ger utrymme 

för mer flexibla sidbrytningar. Den största skillnaden mellan de båda enkäterna är i 

nätverksfrågorna. Pappersenkäten har i början av nätverksfrågorna en namngeneratorfråga där 

upp till fem namn kan anges på en gång. På följande sidor besvaras sedan bakgrundsfrågor 

om varje initialt namngiven person. Internetenkäten skiljer sig på grund av begränsningar i 

möjligheten att använda skript för att enkelt kunna visa de namn på personer som 

respondenten har angivit genom namngeneratorfrågan. Namngeneratorfrågan och 
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följdfrågorna följer därför direkt varandra, alltså kommer först namngeneratorfrågan och 

därefter följdfrågor till denna person, för att sedan följas av ytterligare en namngeneratorfråga 

och följdfrågor och så vidare tills fem namngeneratorfrågor har ställts. 

Respondentens subjektiva uppfattning av enkäten mättes med fyra frågor som behandlar 

dimensionerna: tid, omfattning, svårighetsgrad och hur respondenten helst vill besvara 

enkäter. 

Internetenkäten utnyttjar på en fråga ett så kallat skip-pattern, där svaret på en fråga 

bestämmer vilka frågor som kommer efter. På samtliga frågor där siffror och årtal ska anges 

är respondenten låst till att bara använda siffror och kan inte gå vidare om det istället står 

bokstäver i rutan. Utöver siffervalidering användes inga påtvingade påminnelser, det är alltid 

möjligt för respondenten att gå vidare utan att besvara frågorna. 

Metod 

Analysen bygger på en komparativ ansats som fokusera på en jämförelse av de bägge 

enkättyperna. De tidigare identifierade problemområdena bortfall och internt bortfall jämförs 

mellan de båda enkäterna, tid och kostnad utvärderas främst genom att analysera svarsvågor 

för att se hur snabbt enkätsvaren återsänds. Skillnader i svar mäts och jämförs för att se om de 

svar som lämnas för de båda enkätformerna skiljer sig åt. Respondenternas subjektiva 

uppfattning av enkäterna jämförs och analyseras för att ta reda på hur respondenterna själva 

upplevde att besvara enkäten. 

Bortfall och internt bortfall jämförs för respektive enkättyp. Internt bortfall för varje kategori 

och fråga jämförs mellan de två olika datainsamlingsmetoderna. Jämförelsen ger en bild över 

hur bortfallet ser ut beroende av vilken enkättyp respondenten besvarar. På liknande sätt 

jämförs respondenternas subjektiva uppfattning av enkäterna. 

T-test utförs för olika kategorier av frågor för att kunna se om vissa typer av frågor är 

känsligare för vilken datainsamlingsmetod som används. Två typer av kategorier skapades, 

den första kategorin, öppna och slutna frågor, skiljer på hur frågorna besvarades medan den 

andra kategorin skiljer på vilken typ av fråga det är, attityd-, beteende-, fakta-, framtida 

beteende- eller nätverksfråga.  
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Med skillnader i svar menas här när svarsmedelvärden jämförs och det uppkommer 

signifikanta skillnader i hur respondenterna besvarar frågorna. För att kunna göra denna 

jämförelse krävs det att de undersökta populationerna är så lika som möjligt. 

För att testa skillnader i svaren används independent t-test. Vid signifikanta skillnader är det 

möjligt att se om de olika datainsamlingsmetoderna har genererat olika svar, om inga 

skillnader uppstår kan man anta att de båda datainsamlingsmetoderna genererar likvärdiga 

resultat (Lozar Manfreda & Vehovar 2002). Samtliga t-test bedöms utifrån en modell som 

antingen antog samma varians eller olika varians i de båda urvalen beroende på om Lavene’s 

test för lika varians var signifikant eller inte (p<0,05). De olika t-testen genomförs för varje 

enskild fråga samt för olika kategorier av frågor. För de frågor som mäter respondentens 

subjektiva uppfattning om enkäten användes även chi-square test när signifikanta skillnader i 

t-testen uppmättes. 

Metod diskussion 

Två större problem i metodutförandet uppkom under undersökningens gång. Det första 

problemet låg bortom vår kontroll och handlade om respondenternas kontaktinformation och 

enkätdistributionen medan det andra problemet beror på en för låg svarsfrekvens som ger 

statistiskt osäkra resultat. 

Information om respondenterna var i några fall svårtillgänglig, adresser stod inte på internet 

och en del kanslier ville inte lämna ut kontaktinformation, i två fall ville kanslierna inte 

distribuera enkäterna till styrelsemedlemmarna. Detta medförde att det i vissa fall tog lång tid 

för respondenterna att ta del av pappersenkäten. Ett kansli delade inte ut enkäterna innan de 

hade ett styrelsemöte två veckor efter det första utskicket. Det är inte heller möjligt att veta 

om alla faktiskt fick enkäten utdelad till sig då distributionen var beroende av individer 

bortom vår kontroll. Dessa orsaker kan ha bidragit till en lägre svarsfrekvens för 

pappersenkäten och en mer utdragen svarsprocess. Om det hade funnits kontaktinformation 

att tillgå till alla respondenter kunde problemen till viss del att ha undvikits. Svarsfrekvensen 

kunde blivit högre och slutsatsen av svarsvågorna sett delvis annorlunda ut. 

Enligt centrala gränsvärdessatsen är X approximativt normalfördelad när urvalsstorleken (n) 

är tillräckligt stor. Storleken för n kan variera beroende på omständigheterna, men en generell 

regel är att n bör överstiga 30 för att kunna anta att X  är approximativt normalfördelad 

(Dahmström, 2005, s.323). Det totala antalet respondenter i denna undersökning är 49 
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stycken, men då det är två urval som jämförs når inte endera av grupperna upp till 

tummregeln n   30. Detta medför att skattningarna och resultaten i analysen blir osäkra på 

grund av att felmarginaler och signifikansnivåer som antas i analysen förutsätter att materialet 

är approximativt normalfördelat. I detta stadium av undersökningen går det inte göra något åt 

det låga antalet respondenter i varje urvalsgrupp och i analysen nedan antas därför ändå att 

materialet uppfyller de grundläggande statistiska förutsättningarna för att kunna använda 

samtliga signifikansmått. 

Resultat 

Bortfall 

Totalt skickades 104 enkäter ut, 53 via post och 51 via internet. Svarsfrekvensen uppgick till 

49 procent för internetenkäten och 45 procent för pappersenkäten, en skillnad på 3,74 

procentenheter. 

Tabell 3. Bortfall    

    
  

  Antal Bortfall Andel bortfall  

Internetenkät 51 26 50,98 %  

Pappersenkät 53 29 54,72 % 

Total 104 55 52,88 % 

 

En svarsfrekvens på runt 50 procent anses ofta som lågt, men påverkar i detta fall inte en 

jämförelse mellan de båda metoderna. Det är fler som har besvarat internetenkäten men då 

skillnaderna inte är signifikanta (p=0,706) och relativt sett väldigt små antas de båda 

metoderna generera en snarlik bortfallsfrekvens. Resultaten skiljer sig från tidigare 

undersökningar där de generellt haft högre svarsfrekvens för pappersenkäter, även om 

variationen mellan de olika undersökningarna har varit stor i detta avseende (Kaplowitz et al., 

2004; Kwak & Radler, 2002; Lozar Manfreda & Vehovar, 2002; Couper, 2000; Lang et al., 

2000; Abraham et al., 1998). 
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Internt bortfall 

Det totala interna bortfallet för hela undersökningen uppgick till 21,7 procent. Internetenkäten 

hade 28,1 procent medan pappersenkäten hade 18,0 procent, en skillnad på 10,1 

procentenheter. 

Tabell 4. Andel internt bortfall (procent) 

      Pappersenkäter Internetenkäter Skillnad 

Attitydfrågor 0,8 1,7 0,9 

Beteendefrågor 29,2 33,2 4,0 

Faktafrågor 21,0 28,0 7,0 

Framtida beteendefrågor 0,0 0,0 0,0 

Nätverksfrågor 22,0 47,3 25,3 

Öppna 27,7 44,7 17,0 

Slutna 15,8 24,6 8,8 

Total 18,0 28,1 10,1 

 

Resultaten från den kategoriska uppdelningen som presenteras i tabellen ovan visar på att det 

finns vissa skillnader mellan de olika kategorierna av frågor. För kategorin uppdelad efter 

vilken information som efterfrågas är det enbart nätverksfrågorna som sticker ut med ett högre 

internt bortfall för internetenkäten på 47,3 procent mot pappersenkätens 22,0 procent. Detta 

beror på att respondenterna av pappersenkäten angav fler kontakter i namngeneratorn, i 

genomsnitt 4,25 stycken kontakter mot internetenkätens 3,56 stycken kontakter. Vid en 

kontroll för det förväntade bortfallet i nätverksfrågorna visar det sig att pappersenkäten hade 

fler fall av internt bortfall för de kontakter som faktiskt angivits. Det stora bortfallet i 

internetenkäten i nätverksfrågorna beror alltså snarare på att de uppgivit färre kontakter än att 

de inte besvarat enstaka frågor. 

För kategorin öppna och slutna frågor har öppna frågor generellt större bortfall jämfört med 

slutna frågor i båda enkäterna. Internetenkäten har i båda fallen större bortfall än 

pappersenkäten, speciellt stor är skillnaden för öppna frågor med 17,0 procentenheter. Detta 

tyder på att respondenter är mer benägna att strunta i öppna frågor som kräver manuell 

inmatning av text i internetenkäten. 

Resultaten tyder på att det inte verkar finnas några skillnader i internt bortfall för enklare 

slutna frågor som bara innefattar att kryssa för alternativ. Medan kognitivt krävande frågor 

samt öppna frågor genererar högre internt bortfall i internetenkäten.  
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Skillnader i resultat 

Independent samples t-test mäter här om två svarsmedelvärden skiljer sig signifikant från 

varandra. Frågor på nominal nivå som kräver textsvar uteslöts ur analysen, antal öppna frågor 

är därför endast 12 stycken. 

Tabell 5. Statistiska medelvärdesskillnader i variabler mellan internet- och 
pappersenkäter (p < 0.05) 

      Antal frågor Antal sig. frågor Andel sig. frågor 

Attitydfrågor 32 6 18,8 % 

Beteendefrågor 26 0 0,0 % 

Faktafrågor 52 8 15,4 % 

Framtida beteendefrågor 4 0 0,0 % 

Nätverksfrågor 55 3 5,5 % 

Öppna 12 1 8,3 % 

Slutna 157 13 8,3 % 

Total 169 14 10,1 % 

 

Tabellen ovan visar signifikanta skillnader för medelvärdet i respektive variabel som mäts. 

Totalt uppvisade 10,1 procent av variablerna en signifikant skillnad mellan enkäterna. 

Variablerna visar inget speciellt mönster i skillnader åt något håll och de flesta signifikanta 

skillnader beror sannolikt på slumpmässiga fel. Exempelvis finns det en signifikant skillnad i 

svaren mellan de båda enkäterna för variabeln inkomst (p=0,009), där de som besvarat 

pappersenkäten har uppgett högre hushållsinkomst i genomsnitt än de som besvarat 

internetenkäten. Det visar sig att av de som besvarat pappersenkäten är det en högre andel 

som angett att de har partner (68,4 % mot 48,0 %), det verkar vara så att det av slumpen är 

fler i gruppen som fick pappersenkäten som har partner och därmed uppger en högre 

hushållsinkomst. Detta stämmer överens med övriga variabler som mäter socioekonomisk 

status, då ingen av dem skiljde sig signifikant mellan enkättyperna. 

Trots att en del svarsmedelvärden för variablerna skiljer sig signifikant verkar det inte finnas 

något tydligt mönster bland skillnaderna. Totalt sett är det relativt få variabler som skiljer sig 

signifikant (8,3 procent), se till exempel Lozar Manfred & Vehovar som utförde näst intill 

identiska test där 29 procent av variablerna skiljde sig åt. Detta tyder på att det inte finns 

någon påtaglig skillnad i respondenternas svarsmönster som kan härledas till vilken enkättyp 

de besvarar. 
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Subjektiv uppfattning 

Av de frågor som tar reda på hur respondenten upplevde att besvara enkäten uppvisar en av 

fyra frågor signifikanta skillnader i medelvärde mellan de båda enkäterna, frågan om hur 

respondenten generellt helst vill besvara enkäter (p=0,009). De tre icke-signifikanta frågorna 

behandlar hur svårt det var att besvara frågorna och hur lång respondenten upplevde att 

enkäten var, ingen skillnad kunde uppmätas i dessa. 

Tabell 6. Korstabell för hur respondenten generellt helst vill besvara enkäter (%(antal)) 

    

 

Jag vill helst fylla i 
enkäter via datorn 

Jag vill helst fylla i 
enkäter på papper 

  
 

Webbenkät 90,9 % (20) 9,1 % (2) 100,0 % (22)  

Pappersenkät 59,1 % (13) 40,9% (9) 100,0 % (22)  

 Total 75,0 % (30) 25,0 % (11) 100,0 % (44)  

Pearson Chi-Square = 5,939   

Sig. 2 sidigt = 0,015  

 

Tabellen ovan visar fördelningen av svar mellan de båda enkäterna i frågan om hur 

respondenterna generellt helst vill besvara enkäter. Hela 91 procent av de som besvarade 

internetenkäten ville generellt besvara enkäter via datorn, medan bara 59 procent av de som 

svarade på pappersenkäten generellt ville fylla i enkäter via datorn. Pearsons chi-square som 

är signifikant på 5 procents nivå tyder på att det finns ett samband mellan enkättyp och hur 

respondenterna generellt vill besvara enkäter. De som besvarade internetenkäten vill i större 

utsträckning besvara enkäter via datorn jämfört med de som besvarade pappersenkäten. Totalt 

sett vill fler besvara enkäter via datorn, den stora skillnaden mellan de båda enkäterna kan 

bero på att det format som de för tillfället besvarar påverkar dem att svara samma format i 

frågan. 

Svarsvågor 

Enkäterna skickades första gången ut den 19 respektive den 22 oktober 2010, pappersenkäten 

skickades tre dagar tidigare än internetenkäten, detta för att respondenterna skulle få 

enkäterna vid ungefär samma tidpunkt. Efter detta skickades en påminnelse ut via mejl till 

samtliga respondenter den 4 november. Den 15 november skickades ytterligare en påminnelse 

ut, de som besvarade internetenkäten fick en likadan påminnelse som den tidigare medan de 

som besvarade pappersenkäten fick en ny enkät via posten. Totalt skickades tre enkäter ut till 
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de som besvarade internetenkäten och två enkäter och en påminnelse till de som besvarade 

pappersenkäten. 

Diagrammet nedan visar att samma dag som den första internetenkäten skickades ut inkom 56 

procent av samtliga svar. Därefter inkom i princip en ny enkät varannan dag till och med den 

22 november. De båda påminnelserna den 4:e och 15:e november verkar inte ha haft någon 

större effekt för internetenkäten då antalet inkomna svar fortsatte att komma med cirka en 

dags mellanrum.  

 

För pappersenkäten inkom 8,3 procent av svaren efter två dagar. Därefter var spridningen stor 

när enkäterna inkom. Den 15 november skickades en ny enkät ut och tre dagar senare inkom 

20,8 procent av alla enkäterna. En sista våg med pappersenkäter inkom den 13 december 2010 

då 16,7 procent av enkäterna inkom. 

Spridningen för pappersenkäterna var större och det tog längre tid innan svaren inkom jämfört 

med internetenkäterna. För internetenkäterna verkade påminnelserna inte göra någon större 
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skillnad. Den andra påminnelsen för pappersenkäter innehållande en ny enkät verkar ha gett 

effekt då det tre dagar senare inkom flera enkäter medan påminnelsen via e-mejl inte verkar 

ha gett någon effekt. Den sista svarsvågen för pappersenkäterna kan förklaras med att ett av 

kanslierna som skulle dela ut enkäterna väntade med det tills de hade styrelsemöte. 

Diskussion och slutsatser 

Denna studie har i huvudsak behandlat internetenkäter som en möjlig datainsamlingsmetod. 

Först presenterades några specifika problem som är förknippade med kvantitativa 

undersökningar i allmänhet och internetenkäter i synnerhet, problemområdena ligger till 

grund för hur studien undersöker empiriska skillnader i enkättyper. Studien testade därför om 

internetenkäter och pappersenkäter genererade samma resultat för två identiska populationer 

med samma tillvägagångssätt förutom skillnaden i enkättyp. 

Trots de problem med låga svarsfrekvenser som uppkom under datainsamlingen kan 

resultaten ses som en grov indikator för hur internetenkäter fungerar som 

datainsamlingsmetod. Slutsatserna kommer därför att vara bidragande till den ackumulerade 

kunskapen om internetenkäter och dess användningsområden inom elitpopulationer och 

nätverksfrågor. 

Ett av de tidigare undersökta områdena är bortfall, resultaten är entydiga, internetenkäter har 

genomgående haft lägre svarsfrekvenser jämfört med pappersenkäter. Tänkbara orsaker till 

detta som framkommer i tidigare undersökningar är bland annat begränsad tillgång till ny 

teknik och lågt förtroende för internetenkäter (Dillman, 2007, s. 20). Ytterligare en orsak som 

diskuteras är dåliga kunskaper om hur man använder en dator (Lozar Manfreda & Vehovar, 

2002). Resultaten i denna studie skiljer sig från tidigare resultat genom att svarsfrekvenserna 

för båda metoderna inte skiljer sig åt signifikant (p=0,706). En tänkbar orsak till detta resultat 

är användandet av en elitpopulation, de besitter kunskaper och har tillgång till datorer i 

tillräcklig utsträckning för att anta att det inte är ett problem längre. Detta stödjer tanken att 

när tillgång till dator och internet samt bristande kunskaper inte är ett problem i den 

undersökta populationen kommer internetenkäter generera svarsfrekvenser som liknar 

pappersenkäter även då allmänheten undersöks. Det låga förtroendet för undersökningar via 
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internet som Dillman (2007) nämner kan ha överkommits genom att det tydligt framgick att 

enkäten var utskickad från Stockholms Universitet, en institution med högt förtroende. 

Resultatet för internt bortfall visar på att det finns vissa skillnader som kan härledas till 

datainsamlingsmetoden. Internetenkäten har genomgående högre internt bortfall i mer 

kognitivt krävande frågor så som svar som kräver textinmatning och nätverksfrågor. Tidigare 

forskning har visat på resultat där det interna bortfallet har varit högre i internetenkäter (Bates, 

2001, Lozar Manfreda & Vehovar, 2002), medan Kwak & Radler (2002)  fick lägre internt 

bortfall i internetenkäten. De olika resultaten kan bero på att Kwak & Radler (2002) använde 

påminnelser när svar saknades vilket Lozar Manfreda & Vehovar (2002) samt Bates (2001) 

inte gjorde. Detta tillsammans med resultaten från denna studie stödjer tanken om att 

påminnelser kan vara ett verktyg för att minska det interna bortfallet i internetenkäter, men 

som nämnts tidigare kan sådana åtgärder ge andra negativa effekter och bör användas med 

försiktighet. 

Lozar Manfreda & Vehovar (2002) lyfter fram ytterligare en orsak till högre internt bortfall 

för internetenkäter, de menar att respondenter som sitter framför en dator inte är lika 

koncentrerade. Anledningen till lägre koncentration framför en dator antas vara på grund av 

fler störningsmoment samt att man ofta är engagerad i flera olika saker samtidigt. Detta kan 

vara en förklaring till det högre interna bortfallet för öppna frågor och färre angivna kontakter 

i nätverksfrågorna i denna studie. 

Vad gäller skillnader i svar kunde inga trender eller mönster utläsas, de flesta skillnader som 

uppkom i denna studie beror troligtvis på slumpen. Lozar Manfreda & Vehovar (2002) 

menade att skillnaderna i deras resultat förmodligen gick att härleda till de olika enkättyperna 

men då de inte uppvisade några tydliga mönster drar de inga slutsatser och rekommenderar 

vidare forskning. I denna studie med två identiska populationer kan vi se att det inte uppkom 

några skillnader i svar som går att härleda till enkättyp. Dessa resultat tillsammans med 

tidigare forskning tyder på att det inte verkar finnas några systematiska skillnader i svar som 

kan härledas till datainsamlingsmetod. 

Att undersöka bortfall, internt bortfall och skillnader i svar är att undersöka kvaliteten på de 

data som samlades in. Det är inte bara kvaliteten på de data som samlas in som är avgörande 

för val av metod. Det är alltid viktigt att ta hänsyn till tidsramar och kostnader. Resultaten 

från svarsvågorna tyder på att det går fortare att samla in data med internetenkäter än med 
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pappersenkäter vilket även är i linje med tidigare undersökningar (se: Kaplowitz et al., 2002, 

Lozar Manfreda & Vehovar, 2002, Wright, 2005, Bates, 2001). Att vara tidseffektiv är 

efterstävandevärt på grund av att det är mer ekonomiskt. Jones and Pitt (1999) och Wright 

(2005) visar även i sina undersökningar att det är billigare med internetenkäter på fler 

områden.  

Resultaten från respondenternas uppfattning om de olika enkättyperna kan vara ett starkt 

argument för att använda sig av internetenkäter. De visar att respondenterna lade ned lika lång 

tid på att fylla i enkäten oavsett om det var en internetenkät eller pappersenkät de besvarade. 

Det visade sig även att respondenterna inte uppfattade internetenkäten som varken svårare 

eller mer omfattande. Den enda frågan där respondenterna svar skiljde sig åt var hur de helst 

vill fylla i en enkät, 75 procent ville helst besvara en internetenkät. 

Internetenkäter fungerar som en datainsamlingsmetod inom elitpopulationer om man tar 

hänsyn till vilken data som samlas in. Med dessa förbehåll anser vi att internetenkäter redan 

idag kan ersätta pappersenkäter. Flera viktiga aspekter måste vägas in när en 

datainsamlingsmetod ska väljas för en undersökning. Om nedanstående tre rekommendationer 

uppfylls kan internetenkäter användas. 

1. Målpopulationen bör ha tillräcklig tillgång till och kunskap om internet och datorer. 

2. Det finns möjligheter att nå populationen via internet, genom till exempel e-mejllistor. 

3. Undersökningen är inte beroende av väldigt många öppna och avancerade frågor som 

kräver stor kognitiv uppmärksamhet från respondenten. 

Dessa rekommendationer är viktiga att tänka på då internetenkäter ska användas, men det 

finns flera andra områden som fortfarande behöver undersökas. Det finns mer specifika 

frågeställningar som till exempel hur olika typer av påminnelser påverkar resultaten för öppna 

och slutna frågor. Bland de största utmaningarna för internetenkäter finns täckningsproblemen 

som fortfarande existerar. Så länge större och mer allmänna populationer inte är väl 

representerade bland internetanvändare kan enkäter distribuerade över internet inte helt ersätta 

pappersenkäter. Flera olika forskare har spekulerat om hur problem med täckningsfel kan 

komma att se ut i framtiden, det kvarstår dock att se hur den demografiska fördelningen över 

internetanvändare utvecklas i framtiden. 
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