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METODEXPERIMENT I DEN VÄSTSVENSKA 
SOM-UNDERSÖKNINGEN 2014 
Sammanfattning: 

I den här rapporten avrapporteras metodexperiment som genomfördes i fältarbetet för 2014 års västsvenska 
SOM-undersökning, med ett urval av 6000 personer mellan 16 och 85 år, boende i Västra Götaland. Det som 
testades var dels effekten av att skicka eller inte skicka ett aviseringskort till respondenterna, dels av att erbjuda 
en webbversion av enkäten tillsammans med antingen första eller andra utskicket av pappersenkäten. 
Experimentet hade en faktoriell 2x2-design: fyra experimentgrupper med 1500 personer i varje. Som mått på 
effekten användes total svarsfrekvens och andel webbsvar i de olika grupperna. Varken aviseringskort eller 
tidpunkt för webbalternativet gav några signifikanta skillnader på den totala svarsfrekvensen. Däremot var 
andelen webbsvar signifikant högre i gruppen som fick webbalternativet tidigt.  

 

BAKGRUND: SJUNKANDE SVARSFREKVENSER 

Förutsättningarna för attityd-, opinions- och vaneundersökningar i enkätform är i hastig förändring i 
Sverige. Traditionellt sett har svenskarna haft en stark tradition av att svara på undersökningar. 
Offentligt sanktionerade och finansierade undersökningar för forskning och officiell statistik har fått 
svar från en klar majoritet av tillfrågade. I ett internationellt perspektiv är den svenska svarsviljan 
fortfarande exceptionellt hög, men en jämförelse med de svenska siffrorna för tjugo, tio eller bara fem 
år sedan visar en tydlig förändring, där allt färre väljer att svara på undersökningar från till exempel 
universiteten eller Statistiska centralbyrån. Den utvecklingen har dessutom accelererat under de 
senaste åren, som figur 1 visar. 

Figur 1:  Bortfall i SCB:s arbetskraftsundersökning 2001-2014, åldersgruppen 15-74 år. 

  

Källa: Beskrivning av statistiken, Arbetskraftsundersökningarna  2015 (AM0401), SCB 



Och SOM-undersökningarna är inget undantag. Figur 2 visar den årliga nettosvarsfrekvensen i SOM-
undersökningarna sedan starten 1986.  

Figur 2:  Bruttosvarsfrekvenser i de nationella (1986-2014) och västsvenska (1992-2014) SOM-
undersökningarna (procent) 

 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986-2014 och den västsvenska SOM-undersökningen 1992-2014. 

Sedan slutet av 1990-talet har svarsfrekvenserna på det stora hela sjunkit hela tiden, förutom enstaka 
år, oftast i samband med riksdagsval. Inte sedan 1992 har den nationella SOM-undersökningen nått 
70 procents nettosvarsfrekvens. 2008 landade för första gången svarsfrekvensen under 60 procent 
netto. 2011, 2012 och 2013 innebar nya bottenrekord tre år i rad, med ett litet lyft igen under valåret 
2014. Samma tendens syns i den västsvenska SOM-undersökningen, som genomförts årligen sedan 
1992. Bruttosvarsfrekvensen i den västsvenska undersökningen 2014 var den lägsta någonsin.  

Representativitet 

SOM-undersökningarnas tillförlitlighet bygger på att de baseras på ett slumpmässigt urval av personer 
från en viss tydligt definierad befolkning: 16–85-åringar bosatta i Sverige. (Urvalsramen har 
genomgått mindre förändringar över tid. Se Vernersdotter (2015) och Bové (2014) för detaljer). Rätt 
utfört ger ett sådant urval möjligheten att dra slutsatser om hela den svenska befolkningen utifrån ett 
urval på några tusen personer. Urvalet dras från registret över totalbefolkningen, vilket gör att det 
saknar täckningsfel: vi kan vara säkra på att urvalsramen motsvarar populationen (personer med 
hemlig identitet ingår dock inte i SOMs urval). 

Den sjunkande svarsfrekvensen är ett problem för undersökningens representativitet, eftersom den 
riskerar att ge snedvridna resultat jämfört med verkligheten. Det beror i sin tur på att bortfallet inte är 
slumpmässigt fördelat. Det är framförallt i vissa grupper som svarsbenägenheten sjunker, och den 
tydligaste skillnaden av alla är mellan yngre och äldre. I den senaste nationella SOM-undersökningen 
var nettosvarsfrekvensen i gruppen 16-29 år 35 procent, medan motsvarande siffra bland 65–85-
åringar var 74 procent. I den västsvenska undersökningen var mönstret likadant, med 34 procents 
nettosvarsfrekvens i den yngsta åldersgruppen och 73 procent i den äldsta. I de äldsta åldersgrupperna 
är svarsfrekvenserna lika höga som de var för femton år sedan.  
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Figur 3 visar nettosvarsfrekvensen bland personer över 60 och under 30 i de nationella SOM-
undersökningarna 2000-2014.  

Figur 3:  Svarsfrekvens (netto) i olika åldersgrupper, den nationella SOM-undersökningen 2000-
2014 

 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2000-2014. 

Det är framförallt respondenter i de yngre åldersgrupperna som allt mer sällan väljer att svara på 
undersökningen, och allra minst svarsbenägna är personer mellan 20 och 24 år där mindre än en 
tredjedel skickar in enkäten. Bland de äldsta ligger svarsfrekvenserna på ungefär samma nivåer som i 
början av 2000-talet. Den högsta svarsfrekvensen hittar vi bland personer i åldrarna 70 till 79 år, där 
drygt tre av fyra (76 procent) svarar på enkäten. Glappet i svarsfrekvens mellan gamla och unga ökar 
alltmer.  

Många möjliga anledningar 

Det finns många tänkbara förklaringar till att allt färre svenskar väljer att svara på enkäter. Internet 
har gjort det möjligt att enkelt göra webbaserade enkäter som går ut till många människor samtidigt, 
och för den som inte bryr sig om slumpmässiga urval är det ett snabbt sätt att skapa data att använda i 
till exempel marknadsanalyser. Problemet är att man riskerar att överbelasta människor med enkäter, 
vilket kan leda till s.k. enkättrötthet. Den stora mängden marknadsundersökningar går ut också över 
de icke-kommersiella undersökningarna, genom att skapa trötthet och genom att respondenterna inte 
förmår skilja på enkäter med olika syften. Många kommersiella undersökningar ger ersättning till 
respondenterna för deras deltagande, vilket skapar förväntningar om att alla slags 
surveyundersökningar ska erbjuda ersättning till de som deltar. Utvecklingen av internet innebär 
också fler distraktioner, vilket gör det svårare att få folk att avsätta tid till en enkät om politik, 
samhälle och medier, som kräver koncentration och en aktiv insats.  

Förändrat fältarbete 

När svarsfrekvenserna började sjunka valde de ansvariga för SOM-undersökningen att använda sig av 
påminnelser via telefon. Det är en kostsam men jämförelsevis effektiv åtgärd för att få fler att svara på 
enkäten. Men de senaste årens explosionsartade utveckling av först internet och datorer och sedan 
smarta mobiltelefoner innebär att det inte är lika enkelt som förut att nå människor på telefon. 
Andelen som vi inte får tag på något telefonnummer till har ökat kraftigt de senaste åren, och extra 
tydligt är mönstret bland de allra yngsta (se t ex Vernersdotter 2015).  

De sjunkande svarsfrekvenserna och deras konsekvenser för representativiteten finns utförligt 
beskrivna i SOM-undersökningarnas metodredovisningar (se t ex Bové 2014, Vernersdotter 2015, 
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Markstedt 2011). Under åren har SOM-institutet prövat en rad olika åtgärder för att försöka 
effektivisera påminnelsearbetet och få fler att svara på SOM-undersökningarna. Några exempel från de 
senaste åren är införandet av en webbversion av enkäten (2011), SMS som en del av påminnelsearbetet 
(2012) och förändrad layout av utskicksbrev och informationsmaterial (2013). Strävan är hela tiden att 
anpassa arbetet till nya förutsättningar. Eftersom förändringstakten bland respondenterna är hög blir 
det ännu viktigare att skaffa sig uppdaterad information om vad som fungerar och inte fungerar, för att 
kunna anpassa fältarbetet. 

SOM-undersökningen har ovanliga förutsättningar 

Det finns gott om internationell forskning inom enkätundersökningsmetodik, men den utgår i 
allmänhet från nordamerikanska förhållanden, där det till exempel inte finns något centralt register 
över samtliga invånares adresser i stil med det som Skatteverket har i Sverige. Det finns också ett stort 
fokus på telefon- och besöksintervjuer, och webbenkäter. I det sammanhanget är SOM-
undersökningen en lite udda fågel. Majoriteten av svaren kommer in i form av pappersenkäter, 
enkäten är mycket omfattande (ett hundratal frågor och ett stort antal delfrågor), den baseras på 
slumpmässiga urval ur Skatteverkets register över hela befolkningen, och dessutom blir 
respondenterna påminda fler gånger och under en längre period än i nästan någon annan 
undersökning av samma slag. Fältperioden i SOM-undersökningarna är omkring 150 dagar. 

Det gör det nödvändigt att försöka utvärdera nya grepp och idéer inom ramen för själva 
undersökningen, för att få kunskap om vad som fungerar i SOM-kontexten.  

  



EXPERIMENTUPPLÄGG I SOM-UNDERSÖKNINGEN 2014 

I diskussionen inför 2014 års fältarbete diskuterade vi en rad olika möjliga experiment, till exempel 
färgade kuvert för våra utskick, att använda fler bilder och ett mer reklamliknande anslag i kontakter 
med respondenterna eller att ge respondenterna en mycket tydligare information än tidigare om hur 
de ska bete sig för att avböja medverkan i undersökningen.  

Slutligen valde vi två experiment till 2014 års undersökningsarbete: dels att ge en grupp möjlighet att 
svara via webben redan i första enkätutskicket, dels att för en grupp ta bort det aviseringskort vi 
skickar ut till respondenter veckan innan de får enkäten. Experimenten utfördes på den västsvenska 
SOM-undersökningen 2014, med 6000 boende i Västra Götaland mellan 16 och 85 år i urvalet. För att 
dela upp experimentgrupperna användes en faktoriell 2 x 2-design. 3000 personer fick det tidiga 
webbalternativet, och 3000 fick det sena. I var och en av webbgrupperna fick 1500 personer ett 
aviseringskort, medan resterande 1500 blev utan. Totalt gav det fyra experimentgrupper, som 
illustreras i figur 4.  

Figur 4:  Experimentgrupper i den västsvenska SOM-undersökningen 2014 
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Randomiseringen av experimentgrupperna gjordes inom den västsvenska SOM-undersökningens 
urval på 6000 personer, med hjälp av en slumpfunktion i Microsoft Excel. En randomiseringskontroll 
visade inga statistiskt signifikanta skillnader i köns-, ålders- eller geografisk fördelning mellan de olika 
experimentgrupperna (se Appendix A).  

Båda experimenten gjordes i början av fältarbetet, med förhoppningen att det skulle bli lättare att 
isolera deras effekter. Vi vet också sedan tidigare att den absoluta majoriteten av svaren kommer in 
under fältperiodens första veckor, och förhoppningen var att ett tidigt experiment därför skulle 
underlätta för att hitta eventuella effekter av experimenten.   

  



Figur 5 är ett flödesschema som visar de första veckornas utskick till respondenter i de olika 
experimentgrupperna.  

Figur 5:  Flödesschema över utskick till respondenterna i den västsvenska SOM-undersökningen 
2014 under de första veckorna av fältperioden 

 

I appendix B finns kopior av de aviseringskort, följebrev och tack- och påminnelsekort som syns i 
flödesschemat ovan.  

Våra hypoteser inför experimenten utgick från tidigare forskning, erfarenheter och diskussioner med 
bland andra Statistiska centralbyrån: 

1) En lägre total svarsfrekvens i gruppen utan aviseringskort.  
2) Ingen effekt från det tidiga webbalternativet på den totala svarsfrekvensen.  
3) En högre andel webbsvar i gruppen med tidigt webbalternativ. 

I våra hypoteser utgick vi från tidigare forskning, diskussioner med bland andra Statistiska 
centralbyrån och egna erfarenheter. Dillman et al (2009) skriver till exempel att en avisering i 
allmänhet ger mellan 3 och 6 procent högre svarsfrekvens för postenkäter, jämfört med en enkät utan 
avisering. Vi ville se om det stämmer i SOM-kontexten. Det tidiga webbalternativet inspirerades av 
preliminära resultat från SCB:s enhet för mätteknik, som inte sett någon lägre total svarsfrekvens när 
de introducerade webbalternativet direkt. Om fler svarar på webben kan vi skicka färre brev och 
därmed spara pengar och miljö. Hypotesen om en högre andel webbsvar bland de som får alternativet 
tidigt bygger på att inströmningen av svar är som allra störst efter första enkätutskicket. Att 
introducera webbalternativet redan då fångar rimligen upp ett antal respondenter som föredrar att 
svara på webb om de får valmöjligheten, men som annars hade svarat på papper.  

Den faktoriella designen på experimentet gav också möjlighet att undersöka interaktionseffekter 
mellan de två experimenten. Om till exempel kombinationen avisering och tidigt webbalternativ 
fungerade bättre än avisering och sent webbalternativ. Här fanns dock inga hypoteser på förhand.  

  



RESULTAT: TOTAL SVARSFREKVENS 

Figur 6 visar den kumulativa totala svarsfrekvensen i de fyra experimentgrupperna under 
fältperiodens gång. Gruppen med standardbehandlingen, aviseringskort och sent webbalternativ, hade 
den högsta svarsfrekvensen, med en slutgiltig bruttosvarsfrekvens på 48,7 procent, och visas med blå 
färg i figuren nedan. Vi kan se att den bästa gruppen låg i topp genom hela fältperioden, med det allra 
största försprånget ungefär en månad efter första utskicket. Lägst svarsandel hade gruppen utan 
aviseringskort och med sent webbalternativ: 46,4 procent. Den gruppen markeras med orange färg. 
Figur 7 visar grupperna med högst respektive lägst svarsfrekvens, med 95 % konfidensintervall.  

Figur 6:  Total svarsfrekvens (brutto) i 
experimentgrupperna efter 
fältdag. (procent) 
 

 

Figur 7  Total svarsfrekvens (brutto) i 
experimentgrupp 2 och 4 efter 
fältdag. (procent och 95 % 
konfidensintervall) 

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Tabell 1 redovisar slutgiltig bruttosvarsfrekvens på papper och web, naturligt bortfall och vägran i de 
olika experimentgrupperna i den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Tabell 1 Slutgiltig bruttosvarsfrekvens på papper och webb, naturligt bortfall och vägran i olika 
experimentgrupper. 

 

Grupp 1: 
Avisering +  
tidig webb 

Grupp 2: 
Avisering +  
sen webb 

Grupp 3: Ingen 
avisering + 
tidig webb 

Grupp 4: Ingen 
avisering + 
sen webb 

Totalt 

Papperssvar 43,5% 47,7% 43,7% 43,1% 44,5% 
Webbsvar 4,6% 2,1% 5,1% 3,3% 3,8% 
Total svarsfrekvens 48,1% 49,9% 48,8% 46,4% 48,3% 

      Vägran 10,2% 9,1% 10,9% 11,4% 10,4% 
Naturligt bortfall 6,3% 6,4% 6,4% 5,7% 6,2% 
Ej kontakt 35,4% 34,6% 33,9% 36,5% 35,1% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
N 1500 1500 1500 1500 6000 

En envägs variansanalys (ANOVA) visar inga signifikanta skillnader i total svarsfrekvens mellan de 
fyra experimentgrupperna (p=0,29). Figur 8 visar svarsfrekvenserna i de olika experimentgrupperna 
med konfidensintervall, och intervallen överlappar varandra.   

Figur 8:  Svarsfrekvenser i olika experimentgrupper (procent och 95 % konfidensintervall)  
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Förklaringsfaktorer 

Vi vet sedan tidigare att exempelvis ålder och kön är viktiga förklaringsfaktorer för svarsfrekvens i 
SOM-undersökningarna (se t ex Bové 2014, Vernersdotter 2015). 

Figur 9 visar svarsfrekvensen i experimentgrupperna bland personer i olika åldersgrupper. 
Skillnaderna mellan åldersgrupper är betydligt större än mellan experimentgrupperna.  

Figur 9:  Svarsfrekvens i olika åldersgrupper och experimentgrupper (procent och 95 % 
konfidensintervall) 
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Figur 10 visar svarsfrekvens efter experimentgrupp och kön, och även här är skillnaden mellan 
experimentgrupperna mindre än mellan grupperna.  

Figur 10:  Svarsfrekvens efter experimentgrupp och kön (procent och 95 % konfidensintervall) 

 

För att kontrollera hypotes 1 (att avsaknad av aviseringskort skulle leda till färre svar) och 2 (att 
webbexperimentet inte skulle påverka den slutliga svarsfrekvensen) redovisas i figur XX 
svarsfrekvenser för de två grundexperimenten istället för att särredovisa alla fyra experimentgrupper. 

Figur 11:  Svarsfrekvens för web- och avi-experiment, delvis överlappande grupper. (procent och 95 
% konfidensintervall) 

 

Mellan aviseringsgrupperna ser vi en liten skillnad i den förväntade riktningen, där gruppen utan 
avisering har en något lägre svarsfrekvens än den som fått aviseringskort. Men skillnaden är klart 
inom felmarginalen och ger därför inget stöd för hypotes 1. 

Vi kan däremot se stöd för hypotes 2: här finns ingen statistiskt signifikant skillnad i total 
svarsfrekvens mellan sent och tidigt webbalternativ. Faktum är att svarsfrekvenserna är praktiskt taget 
identiska i båda grupperna.  

Figur 12 och 13 visar att det inte finns några signifikanta skillnader i svarsfrekvens inom 
grundexperimenten, även om man gör en uppdelning i olika åldersgrupper.  
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Figur 12:  Svarsfrekvens efter åldersgrupp 
och tidigt eller sent 
webbalternativ. (procent och 95 
% konfidensintervall) 

 

Figur 13:  Svarsfrekvens efter åldersgrupp 
och aviseringsgrupp.  (procent 
och 95 % konfidensintervall) 
 

 

Figur 14 och 15 visar svarsfrekvenser efter kön och grundexperiment, och inte heller här finns några 
skillnader att tala om mellan experimentgrupperna.  

Figur 14:  Svarsfrekvens efter kön och 
tidigt eller sent webbalternativ. 
(procent och 95 % 
konfidensintervall) 

 

Figur 15:  Svarsfrekvens efter kön och 
aviseringsgrupp. (procent och 95 
% konfidensintervall) 
 

Det är fortfarande större skillnader mellan könen än mellan experimentgrupperna för avisering och 
webbalternativ. Den tydligaste differensen är mellan kvinnor som fått en avisering och män som inte 
fått det (p=0.0001). Statistiskt signifikant, men svagare än om man bara jämför könsskillnaden utan 
hänsyn till experimentgrupp. 
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 RESULTAT: WEBBSVAR 

För att undersöka hypotes 3 behöver vi titta på de svar som kommit in via webbversionen av enkäten. 
Figur 16 visar det kumulativa antalet webbsvar under fältperioden för 2014 års västsvenska SOM-
undersökning, beroende på om personerna fått tidigt eller sent webbalternativ.  

Figur 16: Webbsvar under fältperioden: tidigt och sent webbalternativ. (antal svar) 

 

Den tidiga webbgruppen skaffade sig ett snabbt försprång i och med det första utskicket av enkäten 
och behöll sedan ungefär samma försprång i antal enkäter räknat under hela fältperioden.  

Tabell 1 redovisade bland annat andelen pappers- och webbsvar i de olika experimentgrupperna, något 
som tydliggörs i figur 17 och figur 18 nedan. 

Figur 17: Andel web- och papperssvar i 
olika experimentgrupper 
(procent) 

  

Figur 18: Svarsfrekvens via webb i olika 
experimentgrupper.   
(procent och 95 % 
konfidensintervall) 
 

 

I de grupper som fått det tidiga webbalternativet har en större andel respondenter valt att svara på 
enkäten via webben. Skillnaden i webbsvarsfrekvens mellan tidigt och sent svarsalternativ är 
signifikant inom gruppen som fått aviseringskort (p=0,006). Men bland de som inte fått avi är 
skillnaden mindre och inte signifikant på 95 procents-nivån (p=0,076).  
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Figur 19 visar webbsvar beroende på när respondenterna fått webbalternativet. Här är skillnaden ännu 
tydligare, och vi ser en klart signifikant skillnad i andelen webbsvar, med fler webbsvar i gruppen som 
fått tidigt webbalternativ (p<0,001).   

Figur 19: Andel webbsvar: tidigt eller sent webbalternativ.  
(procent och 95 % konfidensintervall) 

 

Förklaringsfaktorer 

Figur 20 visar andelen webbsvar med tidigt eller sent webbalternativ i olika åldersgrupper. Bland 
respondenter i åldrarna 16 till 29 år ligger skillnaden i webbsvarsfrekvens inom felmarginalen 
(p=0,10), även om den pekar i den förväntade riktningen. I de två mellersta åldersgrupperna är 
andelen webbsvar signifikant större bland de som fått tidigt webbalternativ (p=0,002 och p=0,003). 

Figur 20: Andel webbsvar efter åldersgrupp och tidigt eller sent webbalternativ (procent och 95 % 
konfidensintervall) 

 

65–85-åringarna har bara gett ett litet antal webbsvar, och vi ser inga signifikanta skillnader mellan 
tidigt och sent webbalternativ.  

Figur 21 visar webbsvarsfrekvens efter webbalternativ och kön. Den totala andelen webbsvar är 
signifikant högre bland män än bland kvinnor (p=0,004). Inom respektive grupp syns signifikanta 
skillnader mellan tidigt och sent webbalternativ (kvinnor: p=0,006, män: p<0,001) 

Det tidiga webbalternativet har en större effekt på män än på kvinnor när det gäller svarsfrekvens på 
webben (p=0,01), men för det sena webbalternativet finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor 
och män (p=0,084) 
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Figur 21: Andel webbsvar efter kön och tidigt eller sent webbalternativ. (procent och 95 % 
konfidensintervall) 

 

Hypotes 3 verkar stämma, ett tidigt webbalternativ innebär att fler väljer att svara via webben. Det är 
kanske inget förvånande resultat, eftersom den andra gruppen inte har någon möjlighet att svara på 
webben förrän senare och vi vet redan att en mycket stor del av svaren kommer in redan de första 
veckorna, alltså innan gruppen med sent webbalternativ fått tillgång till enkäten på internet. 

Men intressant är att se att de signifikanta skillnaderna bland personer över 30 inte matchas i den 
yngsta åldersgruppen. En teori är att yngre människors mer frekventa internetvanor i kombination 
med att de i allmänhet tar längre tid på sig att svara gör att effekten av det tidiga webbalternativet 
försvinner. Dessutom är det framförallt det tidiga webbalternativet som får effekt på männens 
webbsvarsfrekvens.  

Tidsfaktorn 

En av tankarna med att förlägga experimentet till början av fältperioden var att försöka få en situation 
med största möjliga likhet mellan respondentgrupperna. Hittills har vi mest tittat på och 
signifikanstestat skillnaderna i slutgiltig svarsfrekvens mellan de olika grupperna. Figur 22 är ett sätt 
att illustrera skillnader vid olika tillfällen under fältperioden. För varje fältdag redovisar figuren p-
värdet för ett t-test på svarsfrekvensen så långt, mellan olika par av experimentgrupper.  

Figur 22: Skillnader i svarsfrekvens vid olika gruppindelningar efter experiment. (p-värde för t-test 
på svarsfrekvenser vid aktuell fältdag) 
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De röda kryssen i figur 22 visar fältdagar då ett t-test inte visade på någon signifikant skillnad i 
svarsfrekvens mellan olika experimentgrupper (p>0,05) och de gröna prickarna visar tillfällen med ett 
signifikant utfall på t-testet (p<=0,05). Vi kan se att webbexperimentet inte gav signifikanta utslag på 
t-tester av svarsfrekvens varken i början eller i slutet av fältperioden, förutom vid ett tillfälle precis i 
början. För aviseringsexperimentet ser vi däremot att hela den första månaden innebar skillnader som 
var så stora att t-testet visade på en signifikant skillnad. Därefter verkar effekten ha avtagit och vi kan 
inte längre se några signifikanta skillnader i svarsfrekvens mellan de som fått ett aviseringskort och de 
som inte fått det. De tydligaste utslagen ger jämförelsen mellan experimentgrupperna 2 
(aviseringskort, sent webbalternativ) och 4 (inget aviseringskort, sent webbalternativ), de grupper som 
hade den högsta respektive lägsta svarsfrekvensen. Där visar t-testet p<0,05 under majoriteten av 
fältperioden, med undantag för de allra sista mätpunkterna och ett par andra tillfällen.  

 

  



SLUTSATSER 

Aviseringskorten innebar inte någon statistiskt signifikant minskning i total svarsfrekvens, vare sig 
totalt sett eller uppdelat på kön och åldersgrupper. Inget stöd för hypotes 1 alltså.  

Det tidiga webbalternativet gav inte heller några signifikanta skillnader i total svarsfrekvens. Det ger 
stöd till vår andra hypotes. 

Även hypotes 3 får stöd: vi ser en signifikant högre webbsvarsfrekvens bland de som fått det tidiga 
webbalternativet. Dessutom ser vi att effekten är tydligast bland personer över 30 och män som fått 
det tidiga webbalternativet.  

Av de tre hypoteserna inför experimenten i den västsvenska SOM-undersökningen 2014, finner vi stöd 
för hypotes 2 och 3 men inte för hypotes 1. 

 Hypotes Stöds av experimenten? 

1 En lägre total svarsfrekvens i gruppen utan aviseringskort. Nej 

2 Ingen effekt från det tidiga webbalternativet på den totala 
svarsfrekvensen. Ja 

3 En högre andel webbsvar i gruppen med tidigt webbalternativ. Ja 

 

Vidare forskning 

Det är lite förvånande att experimentet med uteblivna aviseringskort inte ledde till signifikanta 
skillnader i svarsfrekvens, eftersom tidigare forskning visat på en positiv effekt av aviseringskort. 
Kanske beror det på att SOM-undersökningens förutsättningar (postal enkät, många frågor, många 
påminnelser) är så speciella att andra regler gäller. Eller så skulle ett större urval kunna få en 
signifikant effekt att utkristallisera sig, till exempel genom att experimentet genomförs under fler 
undersökningsperioder, för att sedan kunna göra analysen på fler personer. 

Ett dilemma för framtiden är att den skillnad som syntes mellan experimentgrupperna trots allt var i 
den förväntade riktningen, alltså att en högre andel valde att svara bland dem som fick aviseringskort. 
Men skillnaden var alltså inte så stor att den var statistiskt signifikant. Frågan är hur eller om ett 
sådant resultat ska påverka SOM-institutets fältarbete. Om vi tror oss ha bevisat att det inte finns 
någon effekt på svarsfrekvensen av aviseringskort kan vi göra en besparing genom att inte skicka ut 
korten. Men vi vet vad vi har men inte vad vi får, och varje förändring av fältarbetet innebär ett 
risktagande. Samtidigt är det knappast ett hållbart alternativ att bara passivt se på när 
svarsfrekvenserna sjunker utan att försöka göra vad vi kan för att motverka den utvecklingen.  

Det verkar i varje fall som att aviseringar inte gör någon skada för svarsfrekvensen, frågan är då om 
det är värt att spara in de pengarna.  

Vi ser att fler väljer webbsvar om de får möjligheten direkt med första enkätutskicket. Om vi kan få fler 
personer att svara tidigt och via webb kan vi spara in på utskickskostnader. Å andra sidan kan det få 
konsekvenser för datakvaliteten. Det finns en rad faktorer som kan göra att personer som svarar på 
webben svarar annorlunda än de hade gjort på papper. Frågornas layout blir annorlunda i dator och 
mobil, respondenter kan ha andra förväntningar på en webbenkät och därför reagera på ett annat sätt 
på exempelvis SOM-undersökningarnas längd eller ämnesval. Det interna bortfallet kan också 
påverkas av om enkäten är på webb eller papper (Millar och Dillman 2012).  



Under de år som SOM-undersökningarna har erbjudit en webbversion på enkäten har bara en liten del 
av respondenterna tagit den möjligheten. Men ju fler som svarar via webben desto större blir effekten 
av eventuella mode-skillnader mellan respondenter på webb och på papper.  

En möjlighet är att erbjuda webb direkt till yngre personer, eftersom vi vet att det är den grupp som 
oftast väljer att svara via webb istället för papper. Äldre personer kan sedan få webbalternativet med 
det andra enkätutskicket. Men en sådan plan innebär att det redan ganska komplicerade fältarbetet i 
SOM-undersökningarna blir ännu krångligare.  
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APPENDIX A 

Randomiseringskontroll av köns-, ålders- och geografisk fördelning i experimentgrupperna. Antal, 
procent och chi2-test. 

 

Tabell 2 

Experimentgrupp och kön           

 
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt 

Kvinna 718 736 764 734 2952 
% 47,9 49,0 50,9 48,9 49,2 
Man 781 765 736 766 3048 
% 52,1 51,0 49,1 51,1 50,8 
Totalt 1499 1501 1500 1500 6000 
% 100 100 100 100 100 

      Pearson chi2(3) = 2,8781   Pr = 0,411 
     

 

Tabell 3 

Experimentgrupp och ålder           
  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt 

16-29 år 329 301 329 312 1271 
% 22,0 20,1 21,9 20,8 21,2 
30-49 år 517 506 502 517 2042 
% 34,5 33,7 33,5 34,5 34,0 
50-64 år 321 364 344 325 1354 
% 21,4 24,3 22,9 21,7 22,6 
65-85 år 332 330 325 346 1333 
% 22,2 22,0 21,7 23,1 22,2 
Totalt 1499 1501 1500 1500 6000 
% 100 100 100 100 100 

      Pearson chi2(9) = 6,3099   Pr = 0,709 
     

 

Tabell 4 

Experimentgrupp och delregion           
 i Västra Götaland Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt 
Göteborgsregionen 755 794 778 791 3118 
% 50,4 52,9 51,9 52,8 52,0 
Sjuhärad 209 165 174 182 730 
% 14,0 11,0 11,6 12,1 12,2 
Skaraborg 234 237 230 230 931 
% 15,6 15,8 15,3 15,3 15,5 
FyrBoDal 237 247 259 234 977 
% 15,8 16,5 17,3 15,6 16,3 
Kungsbacka 63 58 58 62 241 
% 4,2 3,9 3,9 4,1 4,0 
Totalt 1498 1501 1499 1499 5997 
% 100 100 100 100 100 

      Pearson chi2(12) = 9,1952   Pr = 0,686 
     

 



APPENDIX B 

Aviseringskort, tackkort och följebrev till respondenterna under den första fältperioden för den västsvenska 
SOM-undersökningen 2014. 

B1 Aviseringskort 
B2 Följebrev 1, utan webbinlogg 
B3 Följebrev 1, med webbinlogg  
B4 Tackkort 
B5 Följebrev 2, med webbinlogg 



Snart får du årets SOM-enkät!
Varje höst sedan 1986 har tusentals personer boende i Sverige  
fått en SOM-enkät i brevlådan. I år är du en av de utvalda att delta i den 
västsvenska SOM-undersökningen 2014.  

Syftet med undersökningen är att ge en rättvisande bild av hur våra attityder 
och vanor förändras över tid. Tillsammans ger dina och övriga deltagares 
svar en fingervisning om vart Västsverige är på väg – kunskap som ger 
samhället bättre underlag inför viktiga beslut.

Har du frågor om SOM-undersökningen?  

Du är mycket välkommen att höra av dig till Josefine Bové på 
031-786 12 12 eller josefine.bove@som.gu.se. 

SOM-institutet är en oberoende forsknings-
organisation vid Göteborgs universitet.
Besök gärna vår hemsida www.som.gu.se  
för mer information. Din medverkan i 
undersökningen är självklart frivillig.

Vänliga hälsningar
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Returadress: Kinnmark Information AB, 
Vallenvägen 18, 444 60 Stora Höga

Henrik Ekengren Oscarsson
Professor i statsvetenskap
SOM-institutet, Göteborgs universitet
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Du har slumpmässigt blivit utvald att delta i en av SOM-institutets vetenskapliga  
frågeundersökningar: den västsvenska SOM-undersökningen. 

Undersökningen har fokus på Samhälle, Opinion och Medier (SOM). Syftet är att belysa 
utvecklingen i Västsverige. Formuläret innehåller frågor om många olika ämnen. Det ger 
en unik möjlighet att beskriva uppfattningar, attityder och vanor. 

De flesta frågorna besvaras med ett kryss och du returnerar enkäten i det medföljande 
kuvertet (portot är redan betalt). Dina svar behandlas helt anonymt och i enlighet med 
forskningsetiska principer. Givetvis är det frivilligt att delta i undersökningen.

Har du frågor om den västsvenska SOM-undersökningen 2014? 
Kontakta Josefine Bové på 031-786 12 12 eller josefine.bove@som.gu.se. Mer information 
om undersökningen hittar du i den bifogade foldern, samt på baksidan av detta brev.

Slutligen, ett stort tack för din medverkan. Undersökningen blir bättre ju fler som svarar!

Vänliga hälsningar

Hej!

Göteborg den 26 september 2014

Henrik Ekengren Oscarsson
Professor i statsvetenskap
SOM-institutet, Göteborgs universitet
henrik.oscarsson@som.gu.se
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Du har slumpmässigt blivit utvald att delta i en av SOM-institutets vetenskapliga fråge-
undersökningar: den västsvenska SOM-undersökningen. 

Undersökningen har fokus på Samhälle, Opinion och Medier (SOM). Syftet är att belysa 
utvecklingen i Västsverige. Formuläret innehåller frågor om många olika ämnen. Det ger 
en unik möjlighet att beskriva uppfattningar, attityder och vanor.  

De flesta frågorna besvaras med ett kryss och du returnerar enkäten i det medföljande 
kuvertet (portot är redan betalt). Du kan också svara på internet med hjälp av användar-
uppgifterna längst ner på den här sidan. Dina svar behandlas helt anonymt och i enlighet 
med forskningsetiska principer. Givetvis är det frivilligt att delta i undersökningen.

Har du frågor om den västsvenska SOM-undersökningen 2014? 
Kontakta Josefine Bové på 031-786 12 12 eller josefine.bove@som.gu.se. Mer information 
om undersökningen hittar du i den bifogade foldern, samt på baksidan av detta brev.

Slutligen, ett stort tack för din medverkan. Undersökningen blir bättre ju fler som svarar!

Vänliga hälsningar

Hej!

Göteborg den 26 september 2014

Henrik Ekengren Oscarsson
Professor i statsvetenskap
SOM-institutet, Göteborgs universitet
henrik.oscarsson@som.gu.se

Vill du hellre besvara enkäten på internet?

Gå in på www.som.gu.se/svara och logga in med  
användaruppgifterna här bredvid. 
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Tack för att du deltar!
Vi som arbetar med den västsvenska SOM-undersökningen vill tacka dig 
som har sänt in enkäten! Varje svar ökar undersökningens tillförlitlighet 
och ger samhället bättre underlag inför viktiga framtidsbeslut. 

Skulle du däremot ha lagt enkäten åt sidan hoppas vi att du får tid att fylla 
i och skicka in den under någon av de närmaste dagarna. Varje svar gör 
skillnad eftersom dina svar inte kan ersättas med någon annans. 

Till skillnad från många andra enkäter är inte syftet med SOM-undersök-
ningen att sälja produkter och tjänster. Målet är istället att bättre förstå 
samhället vi lever i. 

Har du frågor får du gärna höra av dig till Josefine Bové på 031-786 12 12 
eller josefine.bove@som.gu.se. Mer information om SOM-institutet hittar 
du även på www.som.gu.se. Din medverkan i undersökningen är själv-
klart frivillig.

Vänliga hälsningar

B

Returadress: Kinnmark Information AB, 
Vallenvägen 18, 444 60 Stora Höga

Henrik Ekengren Oscarsson
Professor i statsvetenskap
SOM-institutet, Göteborgs universitet
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För några veckor sedan fick du en enkät från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 
Undersökningen är en av de viktigaste vetenskapliga studierna i Sverige. Syftet är att belysa 
utvecklingen i Västsverige. 

Om du nyligen har skickat in enkäten kan du bortse från denna påminnelse! 

Som du kanske redan har sett innehåller enkäten många frågor och tar lite tid att fylla i. 
Svaren kommer till stor användning och hjälper forskare och beslutsfattare att bättre förstå 
det samhälle vi lever i. Men det är självklart frivilligt att vara med. 

Har du frågor om undersökningen? 
Kontakta Josefine Bové på 031-786 12 12 eller josefine.bove@som.gu.se. Mer information 
om undersökningen hittar du i den bifogade foldern, samt på baksidan av detta brev.

Slutligen, ett stort tack för din medverkan. Undersökningen blir bättre ju fler som svarar! 

Vänliga hälsningar

Hej!

Göteborg den 13 oktober 2014

Henrik Ekengren Oscarsson
Professor i statsvetenskap
SOM-institutet, Göteborgs universitet
henrik.oscarsson@som.gu.se

Vill du hellre besvara enkäten på internet?

Gå in på www.som.gu.se/svara och logga in med  
användaruppgifterna här bredvid. 
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SOM-institutet vid Göteborgs universitet 
genomför årligen nationella och lokala 
frågeundersökningar och anordnar  
seminarier på temat Samhälle, Opinion 
och Medier.
SOM-institutet | Seminariegatan 1B | Box 710, 405 30 Göteborg 
031 786 3300 | info@som.gu.se | www.som.gu.se
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