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Abstract 
 
The ideal survey is a survey without errors. This essay seeks possible improvements to diminish 
the item non-response error in order to minimize the total error. It’s done by investigating and 
analyzing the results from the Census of Agriculture 2020 made by the Swedish Board of Agri-
culture. Normally an evaluation of a survey and its errors is useless since the survey is already 
conducted and the error can’t be taken away. To evaluate the results from the Census of Agri-
culture is however valuable since the survey is recurrent and conducted regularly. The results 
from this essay can therefore be useful for future purposes. The results are also in some extent 
possible to generalize to other surveys.  
 
This essay analyzes the part of the questionnaire containing questions about employment. It 
was chosen since it’s a part of the questionnaire with a high frequency of item non-response. 
To investigate the data the questions where the response rate between the different survey 
modes (paper and web) were the highest were analyzed. Chi-square-tests were conducted to see 
whether the differences were significant or just caused by randomness. The data analysis is 
supplemented with a graphical analysis of the questionnaire. The conclusions are based upon 
these analyzes and the results show that some adjustments could be made in the layout of the 
web survey. Another conclusion is that the respondents answer more questions in the web sur-
vey and for future censuses more people could be directed towards the web questionnaire to 
diminish the item non-response. Possible sources of error are also investigated, such as the res-
pondents’ characteristics and their tendency to answer.  
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1. Inledning 
 

Det är omöjligt att utforma en undersökning där de statistiska resultaten från den kommer 
spegla populationen exakt (Lohr 2008, s.98). En bra undersökning är således inte en 
undersökning utan fel utan en där det totala felet är så litet som möjligt (ibid). Att hitta möjliga 
förbättringar för att minska det totala felet görs i den här uppsatsen genom att undersöka 
”Strukturundersökningen 2020” (hädanefter endast benämnd som Strukturundersökningen). 

Det totala felet hos en undersökning kan sägas vara sammansatt av täckningsfel, urvalsfel, 
bortfallsfel och mätfel	(De Leeuw, Hox och Dillman 2008, s.7). Där “en perfekt undersökning 
skulle minimera alla fyra felkällor” (ibid. s.7 min översättning). Att bedöma en undersökning 
och dess totala fel med avsikten att förbättra den görs framförallt i efterhand när resultaten är 
tillgängliga. Problemet med det är att skattningarna av felen är gjorda för sent för att kunna 
göra förbättringar av undersökningarna under tiden som de genomförs (Lyberg och Biemers 
2008, s. 426). Eftersom strukturundersökningar görs regelbundet kan en utvärdering av det 
totala felet därför ändå vara av värde i det här fallet. Att kunna förbättra kvaliteten för 
Strukturundersökningen är precis som Lyberg och Biemers (2008) menar inte möjligt men 
genom att utgå ifrån undersökningens resultat kan förhoppningsvis kvaliten i kommande års 
strukturundersökningar förbättras. 

Att undersöka hela det totala felet är en omfattande uppgift och uppsatsen kommer därför endast 
fokusera på en av de fyra felkällorna, nämligen bortfall. Detta eftersom bortfall ökar risken för 
felaktiga skattningar då bortfallsgruppen kan skilja sig från den svarande gruppen på ett okänt 
sätt (Strandell och Westling, 2015). De som inte svarar på någon viss fråga kan skilja sig i något 
avseende från de som besvarar den (Dahmström 2011, s. 363). Även om bortfall kan hanteras i 
efterhand kan man aldrig få reda på svaren som inte lämnats in med hundraprocentig säkerhet.  
 
Generellt har undersökningar fått större och större problem med bortfall genom åren (Strandell 
och Westling 2015). Strukturundersökningen 2020 har relativt låg andel individbortfall men 
desto mer variabelbortfall vilket är ett problem särskilt på sysselsättningsavsnittet (Grönvall 
2020, intervju). Variabelbortfall har visat sig påverka undersökningsdatans kvalité signifikant 
(Denscombe 2009, s. 281) och kan inte ignoreras. 
 
Uppsatsen kommer därför undersöka Strukturundersökningens variabelbortfall. Det för att först 
förstå varför variabelbortfall kan ha uppkommit och utifrån det analysera hur det kan 
förebyggas för att på sätt minska det totala felet i kommande undersökningar. Det görs genom 
att utgå ifrån teorier om variabelbortfall samt genom att undersöka Strukturundersökningen 
som ett fallstudieobjekt. I avsnittet Diskussion och slutsats presenteras möjliga förbättringar för 
utförandet av kommande strukturundersökningar.   
 
1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begrepp och bakgrundsinformation som är väsentlig för att förstå 
uppsatsens innehåll och relevans. Först kommer Jordbruksverket, deras strukturundersökningar 
och därefter specifikt uppsatsens empiriska datamaterial “Strukturundersökningen 2020” samt 
insamlingsmetoden presenteras. Begreppet variabelbortfall kommer också definieras.  
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      1.1.1 Jordbruksverket och strukturundersökningar  

Jordbruksverket är den svenska myndighet som ansvarar för frågor rörande jordbruk, fiske och 
landsbygd (Jordbruksverket 2020a). Jordbruksverket genomför regelbundet struktur-
undersökningar utifrån kriterier uppsatta av EU (Förordning 2018/1091). Vart tionde år görs 
undersökningarna som totalundersökningar där alla Sveriges jordbruksföretag tillfrågas 
(Jordbruksverket 2020b). Undersökningarna är belagda med uppgiftsplikt enligt lagen om den 
officiella statistiken (SFS 2001:99, Regelrådet 2019). Resultatet från strukturundersökningarna 
är underlag för politiska beslut (Jordbruksverket 2020a). Att arbeta med att förbättra 
strukturundersökningarnas resultat är därför av stor relevans för att man ska kunna anpassa 
politiken utifrån hur det faktiskt ser ut bland svenska jordbruksföretag. 
 
     1.1.2 Strukturundersökningen 2020 
 
Den här uppsatsen undersöker resultaten från Strukturundersökningen 2020 som inleddes i juni 
2020. Information om Strukturundersökningen som används i uppsatsen har inhämtats från 
Jordbruksverkets hemsida, enkäterna och anvisningarna till dem samt en intervju med Anders 
Grönvall, samordnare för Strukturundersökningen 2020. 
 
För att besvara Strukturundersökningen ska jordbruksföretagen (respondenterna) utgå ifrån 
både hur det såg ut på jordbruket den 4:e juni 2020 och hur det sett ut under perioden juni 2019-
maj 2020 när frågeformuläret besvaras. Exempelvis ska antalet djur redovisas som antalet som 
fanns på jordbruket den 4:e juni medan antalet arbetade timmar ska redovisas summerad för 
perioden juni 2019-maj 2020. 
 
För att genomföra Strukturundersökningen skickades tre typer av blanketter ut, L, SF och SJ. En 
del av frågorna finns på alla blankettyper medan en del av frågorna endast behöver besvaras av 
ett urval. De variabler alla måste besvara är de som finns på den mindre L-blanketten. SF- och 
SJ-blanketterna är större och innehåller fler frågor. Vem som fått vilken blankett har bestämts 
utifrån tidigare information om respondenterna och med hjälp av stratifierade slumpmässiga 
urval (Grönvall 2020, intervju). SF- och SJ-blanketterna skiljer sig åt vilket beror på att SF-
blanketterna skickas till enskilda näringsidkare medan SJ-blanketterna skickas till juridiska 
bolag och frågorna måste därför ställas på olika sätt (ibid.). 
 
     1.1.3 Insamlingsmetod 
 
Uppgifterna till Strukturundersökningen har samlats in med en blandad insamlingsmetod där 
självadministrerade webbenkäter och pappersblanketter varit de två primära insamlings-
kanalerna. Alla jordbruksföretag (målpopulationen) har antingen fått en pappersblankett att 
besvara eller ett informationsbrev skickat till deras registrerade postadress. I informationsbrevet 
fanns anvisningar till Jordbruksverkets hemsida där undersökningen besvarades. Res-
pondenterna kunde även ringa in sina svar direkt till Jordbruksverket som då registrerade dem 
vilket motsvarar ca 5% av de inkomna svaren. Vid påminnelseutskicket fick alla som inte fått 
en pappersblankett vid första utskicket en pappersblankett på posten (Grönvall 2020, intervju). 
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     1.1.4 Bortfall 
 
Bortfall är ett viktigt statistiskt begrepp inom undersökningsmetodik då bortfallsfel utgör en av 
de fyra felkällorna som utgör det totala felet (De Leeuw, Hox och Dillman 2008, s.7). Begreppet 
bortfall delas i litteraturen främst upp i två typer av bortfall, individbortfall och variabelbortfall. 
Individbortfall innebär att respondenterna inte besvarar enkäten alls. I uppsatsen undersöker jag 
variabelbortfall vilket innebär att respondenten besvarar undersökningen men inte alla frågor 
(Dahmström 2011, s.355). Ibland benämns variabelbortfall som partiellt bortfall men det 
begreppet kommer inte användas då partiellt bortfall enligt vissa definitioner avser när 
respondenten börjar besvara en undersökning men slutar mitt, se exempelvis De Leeuw (2001, 
s.149). Det ämnar uppsatsen inte undersöka. Att just variabelbortfall undersöks beror på att det 
både är ett statistiskt problem och ett problem i Strukturundersökningen. 

1.1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas på ett flertal sätt. Endast felkällan bortfallsfel i form av variabelbortfall 
kommer undersökas. Det är bara pappersblanketter och webbenkäter som kommer jämföras 
eftersom det är de två primära insamlingsmetoderna. Endast sysselsättningsavsnittet på SF- och 
SJ-blanketterna kommer undersökas eftersom det är ett område som haft problem med 
variabelbortfall och det inte är möjligt inom uppsatsens ramar att undersöka alla variabler.  

2. Syfte och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att genom en jämförelse av pappersblanketternas och webbenkäternas svar 
undersöka vad som ger upphov till variabelbortfall. Målet är framförallt att försöka hitta brister 
som förhoppningsvis kan åtgärdas till nästa strukturundersökning. Det för att på så sätt minska 
variabelbortfallet vilket skulle minska det totala felet och därmed förbättra undersökningen. Det 
skulle även minska osäkerheten i skattningarna och minska felmarginalen. Uppsatsens 
frågeställning är därför:  
 
Vad kan utifrån teorier om variabelbortfall göras för att minska variabelbortfallet för 
självadministrerade enkäter i kommande strukturundersökningar?  
 
Utifrån teorier om vad som leder till variabelbortfall kommer datamaterialet från 
Strukturundersökningen undersökas systematiskt. Eftersom syftet är att komma med förslag på 
förbättringar kommer enbart teorier som potentiellt kan generera genomförbara förbättrings-
förslag inkluderas i analysen. Förbättringsförslagen begränsas också av EU:s kriterier för 
strukturundersökningarna. Vissa förbättringar kan inte genomföras då det skulle innebära att 
kraven inte skulle uppfyllas. Dessa inkluderas därför inte.  
 
Strukturundersökningen används som ett fallstudieobjekt för att hitta brister som kan leda till 
variabelbortfall vid självadministrerade enkäter. Resultatet kommer sedan förhoppningsvis 
kunna generaliseras och därmed användas för att förbättra utformandet av andra insamlingar 
med en blandad insamlingsmetod även om det inte är uppsatsens huvudsakliga syfte. 
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Uppsatsen är både inom- och utomvetenskapligt relevant. Den är inomvetenskapligt relevant 
eftersom uppsatsen i viss mån bryter ny mark genom att undersöka uppkomsten av variabel-
bortfall för större undersökningar snarare än metoder för att hantera variabelbortfall vilket det 
finns forskning på, se exempelvis Kuha, Katsikatsou och Moustaki 2018 samt Braekman et.al. 
2019. Uppsatsen är utomvetenskapligt relevant för att Jordbruksverket och andra som genomför 
större undersökningar kan använda resultatet för att vidareutveckla sina undersökningar för att 
minska variabelbortfallet.  

3. Teori  

Den teoretiska bakgrund som behövs för att besvara frågeställningen jag behandlar i uppsatsen 
är framförallt teorier och tidigare forskning om variabelbortfall. Variabelbortfall är en del av 
det totala felet och det har bland annat Lyberg och Biemers (2008, s.426) undersökt vilket finns 
beskrivet i uppsatsens inledning. Fokus ligger i uppsatsen på variabelbortfallets uppkomst vid 
själv-administrerade enkäter och orsakerna till variabelbortfall kommer användas för att 
systematiskt undersöka det empiriska datamaterialet. Utöver det presenteras även en del 
statistisk teori som är relevant senare i uppsatsen då datamaterialet analyseras statistiskt.  

3.1 Teori och tidigare forskning om variabelbortfall: 

Variabelbortfall har många möjliga förklaringar. För att få en förståelse för vilka delar av data-
materialet som är av vikt att undersöka för att besvara frågeställningen kommer jag att gå ige-
nom tidigare forskning på ämnet. De teorier om orsaker till variabelbortfall som för uppsatsen 
är relevanta presenteras nedan. För att skapa tydlighet presenterar jag först forskning om olika 
typer av variabelbortfall, därefter har jag delat upp orsakerna till variabelbortall i två avsnitt, 
insamlingsmetoden och frågeformuläret.  

Forskare som undersökt vad som leder till variabelbortfall inkluderar bland annat De Leeuw 
(2001), De Leeuw, Hox och Huisman (2003) samt Zeglovits och Schwarzer (2016). Forskarna 
lägger fram orsaker till variabelbortfall som tas upp nedan. De Leeuw, Hox och Huisman (2003, 
s.156) menar att för att förstå hur man ska hantera variabelbortfall är det viktigt att hitta 
orsakerna till varför variabelbortfall uppstår. Det är viktigt att förstå dessa för att veta med 
vilken metod variabelbortfallet ska hanteras vid dataanalysen. Det är också viktigt för att det 
ger de som undersöker verktyg för att minska förekomsten av variabelbortfall (ibid., s.156). Det 
sistnämnda, att förstå varför variabelbortfall uppkommer, för att på så sätt kunna minska det är 
vad den här uppsatsen kommer fokusera på. 
 
   3.1.1 Fråga-svar-processen 
 
Fråga-svar-processen är viktig för att förstå varför variabelbortfall kan uppstå vid enskilda 
frågor menar De Leeuw eftersom respondenten genomgår en fråga-svar-process i fem steg då 
en fråga ska besvaras (De Leeuw 2001, s.151). Respondenten ska förstå frågan, minnas eller 
leta rätt på svaret, göra en bedömning av svaret, fylla i svaret och därefter eventuellt justera 
svaret beroende på vad som är ett socialt önskvärt svar (De Leeuw 2001, s.151–152). 
  
Leeuw, Huisman och Hox särskiljer tre typer av variabelbortfall vilka uppkommer av följande 
skäl: 1. Respondenten besvarar inte frågan. 2. Respondentens svar är otolkbart, uppenbart 
felaktigt eller kan inte kodas. 3. Användbara svar förloras vid exempelvis kodning eller 
datainmatning. En viktig skillnad mellan typerna som artikelförfattarna framhåller är att de två 
första typerna av variabelbortfall orsakas av “problem i fråga-svar-processen” (Leeuw, 
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Huisman och Hox 2003, s.158). Den processen är central för att förstå uppkomsten till 
variabelbortfall och därmed central även i uppsatsen och kommer undersökas för att besvara 
frågeställningen. Den tredje typen av variabelbortfall kommer inte inkluderas.  
 
Med utgångspunkt i att fråga-svar-processen är en viktig del för att förstå uppkomsten till 
variabelbortfall kommer nu insamlingsmetoden och frågeformulärets roll i förhållande till den 
processen och till variabelbortfall redogöras för. 

     3.1.2 Insamlingsmetoden:  

Insamlingsmetoden är en de påverkande faktorerna till variabelbortfall. Det eftersom 
insamlingsmetoden ger en viss fråga-svar-process vilket har visat sig påverka hur många frågor 
som besvaras och vad respondenten svarar.  
 
Tidigare forskning om olika insamlingsmetoder har visat att variabelbortfallet minskar vid 
telefon- och ansikte mot ansikte-intervjuer jämfört med självadministrerade enkäter (se 
exempelvis De Leeuw et al. 1998). Det kan bero på ett flertal olika orsaker. Generellt för själv-
administrerade enkäter gäller att variabelbortfall kan uppstå om respondenten har svårt att förstå 
frågor (De Leeuw och Hox, 2008 s. 250). I självadministrerade enkäter är det därför viktigt att 
problem inte uppstår i fråga-svar-processen då det kan leda till variabelbortfall (De Leeuw, 
Huisman och Hox s. 156). Vidare har studier visat att webbenkäter genererar mindre variabel-
bortfall än pappersblanketter (jmf. De Leeuw et al. 1998). Ytterligare en anledning till variabel-
bortfall som är mer generell beror på respondentens karakteristiska. Det har visat sig att 
respondentens ålder och utbildning korrelerar med variabelbortfall där lägre utbildade och äldre 
besvarar färre frågor (De Leeuw 2001, s.151).   
  
För Strukturundersökningen har en blandad insamlingsmetod använts. Forskning om blandad 
insamlingsmetod som gjorts har visat att svaren mellan blanketter kan skilja sig åt enbart ber-
oende på vilket svarssätt respondenten valt (Zeglovits och Schwarzer 2016, s. 191). Det är ett 
problem eftersom det är mycket viktigt att data insamlad med olika metoder ska vara jämförbar 
vid undersökningar (ibid s. 191). Trots det finns det stora fördelar med blandad insamlings-
metod, som att det förenklar uppgiftslämnandet för respondenterna då de kan välja den metod 
de föredrar. Metoden minskar generellt också kostnaderna och ökar svarsfrekvensen (SCB 
2007, s.19). 
 
    3.1.3 Frågeformuläret:  
 
Frågeformulärets utformning har också visat sig både påverka variabelbortfallet och svars-
frekvensen (Trost och Hultåker 2016, s. 142). Det finns flera delar i frågeformuläret som kan 
påverka svarsfrekvensen. För att förenkla fråga-svar-processen ska enkäten vara enkel, tydlig 
och lätt att förstå (ibid., s.82, 92). Den ska också vara okomplicerad, överskådlig och lätt att 
komma åt. Enkäten ska även vara visuellt välgjord där den grafiska designen ska vara genom-
tänkt och följa samma mönster genom enkäten (De Leeuw och Hox 2008, s.242–243). 
Layoutmässigt är det också viktigt att frågeformulären utformas så liknande som möjligt i för 
både webbenkäterna och pappersblanketterna för att få respondenterna att besvara de på samma 
sätt (Meckel, Walters och Baugh 2005, s. 73).  
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4. Material  

I avsnittet presenteras materialet för den kommande dataanalysen. Det empiriska datamaterialet 
gås igenom från insamling till bearbetning. I uppsatsen utgår jag ifrån svaren på Struktur-
undersökningen vilket omfattar ett datamaterial på totalt 63 685 blanketter (inte alla besvarade) 
där varje blankett motsvarar ett jordbruksföretag. Delar av materialet (sysselsättningsavsnittet) 
presenteras grafiskt och analyseras i avsnitt 5. Dataanalys och resultat. 

4.1 Datainsamlingen 

Datainsamlingen genomfördes till största delen under sommaren 2020. Datamaterialet sam-
lades in via pappersblanketter, webbenkäter och via telefonintervjuer där pappersblanketter och 
webbenkäter var de två primära insamlingskanalerna. Uppsatsens datamaterial består av alla 
inkomna svar fram till den 26 oktober 2020. Redan då hade mer än 90% av svaren in-
kommit. Svarsfrekvensen är således totalt sett hög, även om det finns mycket variabelbortfall 
på de inkomna frågeformulären.  

4.2 Urval 

För att besvara uppsatsens frågeställning undersöks primärt endast variablerna som berör 
sysselsättningsavsnittet på SJ och SF-blanketterna. L-blanketternas sysselsättningsavsnitt är 
mycket kort och inkluderas därför inte. Sysselsättningsavsnittet undersöks eftersom det har ett 
högre variabelbortfall än andra avsnitt. Att minska variabelbortfallet där kan således ge en mer 
markant förbättring jämfört med att undersöka och komma med förbättringsförslag till andra 
avsnitt. Ytterligare några variabler inkluderas, ålder, utbildningsnivå och storlek på jordbruket, 
vilka fungerar som bakgrundsvariabler.  

4.3 Databearbetning 

Materialet har bearbetats och rensats innan analyserna gjordes. Det innebär att extremvärden 
som är orimliga har omkodats som bortfall, även svar som i datainsamlingsprocessen kodats 
som “999” omkodades som variabelbortfall enligt De Leeuw, Hox och Huisman definition av 
variabelbortfall i teoriavsnittet. Utöver det har jag även kodat om svar på pappersblanketterna 
där respondenter kryssat i flera alternativ. Exempelvis där respondenten kryssat i flera olika 
utbildningsalternativ, där har jag kodat om det till endast den högsta utbildningsnivån då det är 
det efterfrågas i anvisningarna. Databearbetningen har gjorts i R.  

4.4 Sekretess 

De uppgifter som samlats in vid Strukturundersökningen 2020 är sekretesskyddade enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Därmed får inte enskilda individer eller före-
tag kunna identifieras (ibid.). Alla uppgifter i uppsatsen kommer därför vara anonymiserade 
och redovisas på aggregerad nivå. 
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5. Metod 
 
Den övergripande metoden för uppsatsen är en fallstudie. Datamaterialet från Struktur-
undersökningen undersöks ingående och används för att dra slutsatser om orsaker till variabel-
bortfall och för att besvara frågeställningen. Jag kommer också utgå från resultatet för att för-
söka säga något generellt om hur variabelbortfall kan minskas i även andra undersökningar. 
Nedan beskriver jag tillvägagångsättet och den statistiska teori som kommer användas. 

5.1 Tillvägagångssätt 

Den metod jag kommer använda för att besvara frågeställningen är att utgå från teorier om vad 
som leder till variabelbortfall. Med teorierna som utgångspunkt kommer jag undersöka likheter 
och skillnader mellan svaren på blanketternas sysselsättningsavsnitt. Svaren kommer jämföras 
både beroende på insamlingsmetod och blankettyp.  
 
Insamlingsmetodens påverkan på variabelbortfallsfrekvensen kommer jag undersöka genom att 
först presentera deskriptiv statistik där de olika insamlingsmetoderna jämförs. Andelen svar per 
fråga för respektive blankettyp uppdelat på insamlingsmetod kommer undersökas. Utifrån det 
kommer vilken av insamlingsmetoderna som genererar mest variabelbortfall utläsas. För att 
utläsa vilka frågor som generar störst skillnad i andel svar beroende på insamlingsmetod 
kommer differensen mellan insamlingsmetoderna beräknas.  
 
De tre största positiva och negativa skillnaderna kommer undersökas mer ingående. Det efter-
som stora skillnader skulle kunna indikera att det finns möjlighet att genomföra förbättringar 
eftersom någonting då gör att en mycket större andel besvarar det ena frågeformuläret jämfört 
med det andra. Eftersom skillnaderna skulle kunna bero på att det är frågeformuläret som 
påverkar antalet svar. För att undersöka frågeformuläret kommer också de två olika 
frågeformulärens utformning rent grafiskt granskas för de frågorna med de största skillnaderna 
att se om det finns skillnader i utformningen som även återspeglas i antalet inkomna svar för 
frågorna.  

5.2 Statistisk teori  

När de största positiva och negativa skillnaderna har redovisats kommer statistiska test 
genomföras för att avgöra om andelen svar per fråga skiljer sig åt. Testen baseras på statistiska 
teorier och metoder som presenteras nedan. För uppsatsen kommer chi-två-test användas för att 
avgöra om det finns signifikanta skillnader. 

     5.2.1. Slump och signifikans 

Skillnader mellan stickprov kan bero på slump. (Briggs 2016, s. 92). Huruvida skillnader beror 
på slump eller om det finns faktiska skillnader testas med hjälp av hypotestest där nollhypotesen 
innebär att det ej finns skillnader (ibid. s. 92). Hypotestest kan göras på ett flertal olika sätt, 
gemensamt för dem är att p-värden lägre än den valda signifikansnivån innebär att 
nollhypotesen förkastas och att skillnaderna inte beror på slump (Henkel 1976, s.45). I 
metoddelen kommer chi-två-test presenteras vilket är det hypotestest som kommer användas i 
uppsatsen.   
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5.2.2 Chi-två-test 
 
För att testa om svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan insamlingsmetoderna kommer svaren 
kodas till svar/ej svar beroende på om respondenten fyllt i något i svarsfältet eller inte. Svars-
alternativen svar/ej svar gör variablerna till binomialfördelade kategorivariabler. För att ana-
lysera binomialfördelade kategorivariabler är chi-två-fördelningen och chi-två-test mycket an-
vändbara (Hazra och Gogtay, 2016, s. 385). Ett chi-två-test kan användas för att jämföra skill-
nader mellan två grupper (ibid.) vilket är det som kommer göras i den här uppsatsen där andelen 
svar mellan de som besvarat pappersblanketter kommer jämföras med de som besvarat webb-
enkäter. 
 
För ett chi-två-test med två svarsalternativ och två olika kategorier sätts testet upp i en 2x2 
tabell som följande:  

 
Pappersblankett Webbenkät 

Svar Antal svar fråga X Antal svar fråga X 

Ej Svar Antal ej svar fråga X Antal ej svar fråga X  
Figur 1: Generell uppställning av 2x2 tabell för ett chi-två-test 
 
 
För testen kommer nollhypoteserna, mothypoteserna och signifikansnivån sättas upp som 
följande:  

H0: Ingen skillnad mellan antalet besvarade frågor finns mellan insamlingsmetoderna  
H1:   Det finns skillnad.  

Signifikansnivå = 0.05, det vill säga om p <0.05 förkastas nollhypotesen.  
 
Chi-två-testen kommer redovisas nedan där datamaterialet analyseras. Orsakerna till bortfall 
kommer därefter analyseras och diskuteras utifrån resultatet som framkommit för att därigenom 
besvara frågeställning.  
 

6. Dataanalys och resultat 

I det här avsnittet görs analyser av materialet och resultatet av dessa presenteras. Analysen är 
uppdelad i tre delar: insamlingsmetod, frågeformulär och felkällor. I avsnittet Insamlingsmetod 
undersöks variabelsvarsfrekvensen beroende på insamlingsmetod. I avsnittet Frågeformulär 
undersöks layouten i frågeformuläret för de frågor där variabelsvarsfrekvensen skiljde mycket 
mellan insamlingsmetoderna. I det sista avsnittet Felkällor undersöks bakgrundsvariabler hos 
respondenterna för att undersöka om det kan vara en alternativ förklaring till skillnaderna i 
andelen svar mellan insamlingsmetoderna. Nedan presenteras först en överblick av data-
materialet.  
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6.1 Överblick  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Stapeldiagram som visar andelen svar på alla frågor på sysselsättningsavsnittet för 
SF och SJ. 
Svarsfrekvensen visualiseras ovan för alla frågor på sysselsättningsavsnittet för alla insamlings-
metoder. Diagrammen och analyserna i avsnittet kommer genomgående visa svarsfrekvensen 
för alla respondenter som besvarat minst en fråga på sysselsättningsavsnittet eftersom syftet är 
att undersöka variabelbortfall och inte individbortfall.  
 
Det som framkommer av diagrammen är att några få frågor har över 80% svarsfrekvens, många 
har mindre än 20% svar och några finns däremellan. Många frågor har låg svarsfrekvens av 
naturliga skäl. Det eftersom alla respondenter inte ska besvara alla frågor eftersom de 
exempelvis inte har 5 stycken familjemedlemmar som arbetar i jordbruksverksamheten. Svars-
frekvensen per fråga ska därmed inte direkt ses som en indikator på högt variabelbortfall. För 
att studera skillnader i variabelbortfallsfrekvens kommer istället jämförelser mellan insamlings-
metoderna för respektive blankettyp göras nedan.  

6.2 Insamlingsmetod 

För att undersöka om variabelbortfallet skiljer sig åt beroende på insamlingsmetoder delas 
ovanstående diagram upp beroende på insamlingsmetod.  
 

 
 
 
Figur 3: Stapeldiagram som visar andelen svar på alla frågor på sysselsättningsavsnittet för 
SF med insamlingsmetoderna webbenkät och pappersblankett.  
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Figur 4: Stapeldiagram som visar andelen svar på alla frågor på sysselsättningsavsnittet för 
SJ med insamlingsmetoderna webbenkät och pappersblankett.  
 
Det som kan utläsas av diagrammen är att andelen svar för webbenkäter generellt är högre än 
för pappersblanketter. Det finns några frågor där pappersblanketterna har större andel svar 
framförallt på SJ-blanketterna. För att tydliggöra ovanstående diagram visualiseras istället 
differensen mellan andelen svar för frågorna: 
 

 
 
Figur 5: Skillnad i andel svar för insamlingsmetoderna visas för blankettyperna. Positiva 
staplar visar att webbenkäterna har större andel svar medan negativa staplar visar att 
pappersblanketterna har större andel svar.  
 
För vissa frågor skiljer sig andelen svar mycket åt. För SF-blanketten är 
variabelsvarsfrekvensen högre för data insamlad med webbenkäter på nästan alla frågor. På SJ-
blanketterna finns också skillnader men de går i större utsträckning åt båda håll. För att studera 
frågorna med stora skillnader närmare presenteras nedan de tre frågor med de största 
skillnaderna i procentenheter (positiva och negativa) för respektive blankettyp. Chi-två-test 
görs för att se om skillnaderna är signifikanta.  
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  6.2.1 SF-blankett - Webb fler svar än papper 

Fråge-ID Beskrivning Skillnad p 

P06_Make_maka_sambo-
tilljordbru 

Annan inkomstbringande verksamhet på eller 
utanför jordbruket t.ex. skogsbruk eller 
lönearbete 

0.4295033  <0.0001  

P05_Make_maka_sambo-
tilljordbru 

Inkomstbringande kombinationsverksamhet 
som i fråga 16 

 0.4258887 <0.0001  

 P06_Jordbrukare Annan inkomstbringande verksamhet på eller 
utanför jordbruket t.ex. skogsbruk eller 
lönearbete 

0.3341640  <0.0001  

Figur 6: Tabell som visar de tre variabler med störst differens i andel svar mellan webbenkäter 
och pappersblanketter för SF-blanketterna. 
 
 
De frågor som besvaras i högre utsträckning på webbenkäterna jämfört med pappers-
blanketterna berör jordbrukarens make/maka/sambos sysselsättning och inkomstbringande 
verksamhet samt om jordbrukaren har någon annan inkomstbringande verksam-
het. Nollhypotesen om ingen skillnad i andelen svar mellan insamlingsmetoderna förkastas för 
alla tre frågor, skillnaderna är signifikanta.       

    6.2.2 SF-blankett - Papper fler svar än webb 

Fråge-ID Beskrivning Skillnad p 

P01_Familjemedlem2 Kön på familjemedlem 2 -0.02178888 <0.0001 

P02_Familjemedlem2  Ålder på familjemedlem 2 -0.02047056 <0.0001 

P04B_Familjemedlem2  Arbetstimmar i jordbruksverksamheten 
inklusive trädgårdsodling 1-1800 

-0.01899020 <0.0001  

Figur 7: Tabell som visar de tre variabler med störst differens i andel svar mellan webbenkäter 
och pappersblanketter för SF-blanketterna. 
 
På pappersblanketterna är det en specifik frågegrupp, frågorna om familjemedlem 2, som be-
svaras mer än på webbenkäterna. Även här förkastas nollhypotesen, frågorna om familje-
medlem 2 besvaras signifikant mer än på webbenkäterna.  
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 6.2.3 SJ-blankett - Webb fler svar än papper 

Fråge-ID Beskrivning Skillnad p 

Q11    Antal tillfälligt sysselsatta män 0.2303308519 <0.0001 

Q12  Totalt antal arbetstimmar män 0.2231348222  <0.0001 

Q13                              Totalt antal arbetsdagar män 0.1850951199   <0.0001 

Figur 8: Tabell som visar de tre variabler med störst differens i andel svar mellan webbenkäter 
och pappersblanketter för SJ-blanketterna. 
 
För SJ-blanketterna visas att frågegruppen om tillfälligt sysselsatta män besvaras i webb-
enkäterna i högre utsträckning än på pappersblanketterna och att skillnaden är signifikant.  

     6.2.4 SJ-blankett - Papper fler svar än webb 

Fråge-ID Beskrivning Skillnad p 

P01_SJ_Person2    Kön på person 2  - 0.176567411 <0.0001 

P04B_SJ_Person2 Arbetstimmar i   jordbruksverksamheten inklusive 
trädgårdsodling 1–1800 för person 2 

 - 0.174491315 <0.0001 

P01_SJ_Person3       
                

Kön på person 3  -0.116401985 <0.0001 

Figur 9: Tabell som visar de tre variabler med störst differens i andel svar mellan webbenkäter 
och pappersblanketter för SJ-blanketterna. 
 
För två frågor om Person 2 och en fråga om Person 3 är skillnaderna som störst mellan pappers-
blanketter och webbenkäter på SJ-blanketterna. Frågorna besvaras i signifikant högre ut-
sträckning på pappersblanketterna. 

     6.2.5 Sammanfattning 

Det som framkommer av presentationen av skillnaderna mellan andelen svar är att de olika 
insamlingsmetoderna genererar variabelbortfall på olika frågor. Frågorna med störst skillnad 
mellan insamlingsmetoderna ger en indikation på var det skulle vara möjligt att göra för-
bättringar för att öka svarsfrekvensen. På webbenkäterna besvarar respondenterna frågorna om 
inkomstbringande verksamheter för jordbrukare och jordbrukarens make/maka/sambo samt 
frågegruppen om tillfälligt sysselsatta män i högre utsträckning. På pappersblanketterna be-
svaras frågorna om Familjemedlem 2 samt frågor om Person 2 och Person 3 i högre ut-
sträckning. Alla skillnader är signifikanta vilket påvisades med hjälp av hypotestester.  
 
Det som är gemensamt för frågorna med stora skillnader i varje grupp är att frågorna följer på 
varandra i kronologisk ordning. Det är inte enskilda frågor som inte besvaras utan det är en 
grupp frågor som signifikant besvaras mer med den ena insamlingsmetoden. Skillnaderna 
kommer studeras mer nedan genom att jag kommer undersöka frågeformulärets utformning.  
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6.3 Frågeformulär 

Pappersblanketterna ger generellt lägre svarsfrekvens per fråga än webbenkäterna. Ett undantag 
är då respondenterna ska fylla i flera familjemedlemmar/personer. Det indikerar att det är något 
som skiljer frågeformulären åt för de frågorna. I teoriavsnittet presenterades forskning som visat 
att frågeformulärets utformning kan påverka variabelbortfallet (Trost och Hultåker 2016, s. 
142). Därför kommer frågeformulärens utformning undersökas och om frågeformuläret har 
någon påverkan på variabelbortfallet. Frågeformulären kommer jämföras med varandra be-
roende på insamlingsmetod. Blanketterna jämförs grafiskt eftersom skillnader i layout mellan 
enkättyper kan påverka respondenterna (Meckel, Walters och Baugh 2005, s. 73). De tolv frågor 
presenterade ovan där skillnaden i svarsfrekvens mellan pappersblanketter och webbenkäter är 
som störst kommer analyseras. Det för att se om skillnaderna kan bero på frågeformulärets ut-
formning. Resultatet sammanfattas kort vid respektive blankettyp och insamlingsmetod men 
diskuteras sedan i avsnittet Resultatanalys och sammanfattning.  

     6.3.1 SF-blankett - Webb fler svar än papper 

De frågor som hade fler svar på webbenkäten jämfört med pappersblanketten på SF-blank-
etterna berör inkomstbringande verksamhet för jordbrukare och jordbrukarens make/maka 
/sambo. Nedan visas de två olika svarsformulären för frågorna: 
 

 
Figur 10: Webbenkät SF. Frågorna med störst skillnad mellan webb och papper är markerade.  
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Figur 11: Pappersblankett SF. Frågorna med störst skillnad mellan webb och papper är 
markerade.  
 
På webbenkäten besvaras frågorna om jordbrukaren på första sidan och om make/make/sambo 
på nästa sida. På pappersblanketten besvaras frågorna på samma sätt. Det som skiljer mellan 
formulären är att frågorna om jordbrukare och make/maka/sambo har samma rubrik på pappers-
blanketterna medan hela frågorna ställs på nytt i webbenkäten på sidan för make/make/sambo. 
Frågorna i webbenkäten är placerade lodrätt medan de i pappersblanketten är horisontellt plac-
erade. Sammanfattningsvis finns det en stor skillnad i hur frågeformulären är utformade mellan 
insamlingsmetoderna. 

 6.3.2 SF-blankett - Papper fler svar än webb 

De frågor som hade fler svar på pappersblanketten jämfört med webbenkäten på SF-
blanketterna berör Familjemedlem 2. Nedan visas enkäternas svarsformulär för frågorna: 
 

 
Figur 12: Pappersblankett SF. Frågorna med störst skillnad mellan papper och webb är 
markerade  
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Figur 13: Webbenkät SF. Frågorna med störst skillnad mellan papper och webb är markerade 
i rött. Knapparna “Nästa “Familjemedlem 2”” och “Nästa” är markerade med blått. 
 
För frågorna om Familjemedlem 2 skiljer sig på frågeformulärets utformning på flera punkter 
mellan insamlingsmetoderna. På pappersblanketterna fyller respondenten i jordbrukare, 
make/maka/sambo, familjemedlem 1–5 och övriga stadigvarande sysselsatta 1–8 i anslutning 
till varandra och rutsystemet använder sig av samma rubriker för alla sysselsatta i jordbruks-
företaget. På webbenkäterna gäller generellt att respondenten klickar sig framåt i fråge-
formuläret för att besvara alla frågor med hjälp av knappen “Nästa”. När respondenten klickat 
sig fram till sidan för att fylla i information om familjemedlem 1 möts respondenten av en lika-
dan sida som den visas i Figur 13. För att sedan fylla i familjemedlem 2 behöver respondenten 
klicka på “Nästa “Familjemedlem 2”” istället för “Nästa” (se blå markering i Figur 13). Det-
samma gäller om respondenten har fler familjemedlemmar än 2 som arbetar på jordbruks-
företaget, att den måste klicka på ”Nästa ”Familjemedlem X”” istället för ”Nästa”. 

     6.3.3 SJ-blankett: Webb fler svar än papper 

De frågor som hade fler svar på webbenkäten jämfört med pappersblanketten på SJ-
blanketterna berör tillfälligt sysselsatta män i jordbruket. Nedan visas enkäternas svarsformulär 
för frågorna: 
 

 
Figur 14: Pappersblankett SJ. Frågorna med störst skillnad mellan papper och webb är 
markerade. 
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Figur 15: Webbenkät SJ. Frågorna med störst skillnad mellan papper och webb är markerade  
 
För att fylla i tillfälligt sysselsatta i jordbruket skiljer sig enkäterna inte så mycket åt. På 
pappersblanketterna ska svaren fyllas i både horisontellt och vertikalt medan det på webb-
enkäten endast görs vertikalt. I övrigt skiljer sig inte enkäterna åt.  

     6.3.4 SJ-blankett - Papper fler svar än webb 

De frågor som hade fler svar på pappersblanketterna jämfört med webbenkäterna på SF-blank-
etterna berör Person 2 och Person 3. För att fylla i antal personer och uppgifter om dem är 
enkäterna uppbyggda på ett liknande sätt som för familjemedlem 1–5 på SF-blanketten vilket 
visades ovan. SJ-blanketten inkluderar inte frågorna om inkomstbringande verksamhet för 
Person 1–15 och antalet frågor är därför färre. Precis som för SF-blanketterna med fler svar på 
papper än webb skiljer sig frågeformulären åt. Frågeformulären visas nedan:  
 

 
Figur 16: Pappersblankett SJ. Frågorna med störst skillnad mellan papper och webb är 
markerade  
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Figur 17: Webbenkät SJ. Frågorna med störst skillnad mellan papper och webb är markerade  

6.4 Resultatanalys och sammanfattning   

I avsnittet analyseras och sammanfattas de resultat som framkommit ovan. På SF- och SJ-
blanketterna är det samma typ av frågor som har större andel svar på pappersblanketten än i 
webbenkäten. De analyseras därför tillsammans medan de andra, där webbenkäten har fler svar 
analyseras var för sig. 
 
      6.4.1 SF & SJ - Papper fler än webb 
 
Det tydligaste som framkom då frågeformulären undersöktes var att det fanns en skillnad i 
antalet familjemedlemmar/personer respondenterna fyllde i beroende på insamlingsmetod på 
både SF- och SJ-blanketterna. För de frågorna uppstod variabelbortfall i högre utsträckning på 
webbenkäterna.  
 
Utifrån de tre teorierna till varför bortfall uppkommer av De Leeuw, Huisman och Hox (2003) 
som presenterades i teoriavsnittet tolkar jag det svarsbortfallet som variabelbortfall som 
uppkommit för att respondenten inte besvarat frågan. Vilket är den första anledningen till att 
bortfall uppkommer. Enligt teorin indikerar den typen av variabelbortfall att det finns problem 
i fråga-svar-processen (De Leeuw, Huisman och Hox 2003 s. 156). Att respondenten inte 
besvarat frågorna kan enligt de Leeuw och Hox (2008 s. 250) bero på att respondenten har svårt 
att förstå frågorna. För de här frågorna bör inte det vara anledningen då man utifrån graferna 
presenterade i inledningen av resultatanalysen kan se att många fler besvarar frågorna om 
Familjemedlem 1/Person 1 jämfört med Familjemedlem 2/Person 2 trots att frågorna är ställda 
exakt likadant. Exempelvis: Om respondenten förstår hur den ska besvara antalet arbetstimmar 
familjemedlem 1 arbetat på jordbruket bör den också förstå hur exakt samma fråga ska fyllas i 
för familjemedlem 2. Det är därför istället troligt att något annat problem i fråga-svar-processen 
uppkommit.  
 
Det jag utifrån presentationen av frågeformulärens utformning tolkar är problemet är att 
knappen för “Nästa “Familjemedlem 2”/”Person 2”” sitter precis bredvid knappen för “Nästa”. 
Respondenten har i fråga-svar-processen vant sig vid att trycka på ”Nästa” och den första kan-
ppen missas därmed lätt. Det kan också vara så att respondenten inte orkar eller vill besvara 
fler frågor och därför medvetet trycker på “Nästa” för att undvika några av formulärets frågor.  
  
På pappersblanketterna fylls fler familjemedlemmar/personer i vilket indikerar att eventuella 
problem vid fråga-svar-processen är mindre än för webbenkäten. Utifrån ovanstående resone-
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mang samt från den statistiska och grafiska analysen har jag försökt förstå varför fler besvarar 
pappersblanketterna än webbenkäterna för de här frågorna. Det verkar sammanfattningsvis som 
att det är webbenkätens utformning som är anledningen till att den har högre variabelbortfall 
än pappersblanketten.  

     6.4.2 SF & SJ - Webb fler än papper 

Frågorna där fler frågor besvaras via webbenkäterna jämfört med pappersblanketterna är 
frågorna om inkomstbringande verksamhet för SF-blanketterna och frågorna om tillfälligt 
sysselsatta män för SJ-blanketterna.  
 
6.4.2.1 Inkomstbringande verksamhet 
Frågorna om kombinationsverksamhet besvaras i högre utsträckning i webbenkäterna jämfört 
med pappersblanketterna på SF-blanketterna. Även här är min analys att det beror på att en-
käterna är utformade på olika sätt och att fråga-svar-processen är mer komplicerad på 
pappersblanketten. För frågorna på pappersblanketten om jordbrukaren och jordbrukarens 
make/maka/sambo är det väldigt många frågor på en och samma rad. Dessutom är frågan om 
“Inkomstbringande kombinationsverksamhet som i fråga 16” placerad före frågan om “Annan 
inkomstbringande verksamhet på eller utanför jordbruket t.ex. skogsbruk eller lönearbete” 
vilket kan göra att respondenterna slutar att besvara frågorna givet att de inte har någon 
inkomstbringande kombinationsverksamhet.  
 
Min analys till varför webbenkäterna har signifikant fler svar på dessa frågor är för att frågorna 
på webbenkäten hela tiden står i anslutning till platsen där respondenten ska kryssa i sina svar 
samt att webbenkäten är luftigare och det därför blir lättare att se var man som respondent är 
och vad som efterfrågas. Den grafiska utformningen av pappersblanketten för frågorna är något 
plottrig och respondenten måste dessutom läsa både vertikalt och horisontellt vilket kan 
försvåra fråga-svar-processen.  
 
6.4.2.1 Tillfälligt sysselsatta män 
För att besvara frågorna om antalet tillfälligt sysselsatta män skiljer sig inte layouten mellan 
frågeformulären speciellt mycket. Det enda är att respondenten besvarar frågorna horisontellt 
(papper) eller vertikalt (webb). Ändå besvaras frågorna i högre utsträckning på webbenkäterna 
jämfört med pappersblanketterna. Layouten verkar inte skilja nämnvärt så därför undersöker 
jag istället en annan möjlig förklaring, jordbruksföretagens storlek. Att ha tillfälligt anställda 
bör rimligtvis vara vanligare på större jordbruk än mindre och därför undersöker jag om det en 
skillnad mellan svarssätt och storlek på jordbruken. Storleksvariabeln är baserad på tidigare 
känd information om jordbruket och inget respondenterna själva får fylla i.  
 
 

 
Webb Papper 

Litet 9.8% 13.8% 

Mellan  14.3% 18.0% 

Stort 75.8% 68.2% 

Figur 18: Tabell som visar andelen jordbruksföretag uppdelat på storlek mellan olika 
insamlingsmetoder.  
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Det som visas i tabellen ovan är att de som besvarat webbenkäten till viss del har större företag 
än de som besvarat enkäterna på papper. Det skulle kunna förklara en del av skillnaderna i 
andelen svar mellan blankettyperna för frågorna givet att min hypotes stämmer om att fler stora 
företag har anställda jämfört med mindre.  
 
Sammanfattningsvis visas att de skillnader som först påvisades i analysens första del till viss 
del skulle kunna förklaras av att enkäternas design skiljer sig åt. För frågan om inkomst-
bringande verksamhet verkar layout spela roll och eventuellt kan bakgrundsvariabler hos 
respondenterna vara ytterligare en förklarande orsak till skillnaderna. Med det i åtanke kommer 
jag nu som en sista del i analysen gå igenom bakgrundsvariablerna ålder och utbildning för att 
se huruvida det skulle kunna vara en möjlig felkälla i ovanstående analyser och slut-
satser. Variablerna har valts utifrån tidigare forskning där det har visat sig att respondentens 
ålder och utbildning korrelerar med variabelbortfall där lägre utbildade och äldre besvarar färre 
frågor (De Leeuw 2001, s.151).   

6.5 Felkällor 

Utifrån De Leeuws forskning kommer respondenternas ålder och utbildningsnivå undersökas 
då variablerna tenderar att påverka variabelbortfallsfrekvensen (2001 s. 191). Givet att det 
stämmer är ett annat möjligt svar till varför webbenkäterna på många frågor har högre svars-
frekvens att de som besvarar webbenkäterna i större utsträckning är yngre och/eller har högre 
utbildningsnivå. Därför kommer jag undersöka det som en möjlig felkälla. För alla som besvarat 
minst en fråga på sysselsättningsavsnittet ser fördelningen för variablerna ålder och utbildning 
ut som följande:   
 

 
SF papper SF webb SJ papper SJ webb 

Födelseår 1959 1965 1966 1969 

Figur 19: Tabell som visar medelåldern för jordbrukaren för olika insamlingsmetoder och 
blankettyper.  
 
 

Utbildning SF papper: SF webb: SJ papper: SJ webb: 

Praktisk lantbrukserfarenhet              52.1% 46.9% 26.3% 27.7% 

Grundläggande lantbruksutbildning (minst 1 månad)   18.1% 14.4% 20.6% 14.2% 

Lantbruks- eller naturbruksutbildning på gymnasie-
nivå (minst 2 år) 

22.2% 25.4% 34.2% 31.8% 

Lantbruksutbildning på universitet eller högskola 
(minst 2 år)   

7.6% 13.4% 18.9% 26.3% 

 Figur 19: Tabell som visar den högsta utbildning jordbrukaren avslutat för olika 
insamlingsmetoder och blankettyper.  
 
Tabellerna ovan visar att de som besvarade webbenkäten i genomsnitt är yngre än de som 
besvarade pappersblanketterna. Dessutom har de som besvarat webbenkäten i genomsnitt högre 
utbildning än de som besvarat pappersblanketterna. Skillnaderna är för vissa frågor relativt små, 
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exempelvis skiljer andelen med “Praktisk lantbrukserfarenhet” som högsta utbildning på SJ-
blanketterna bara 1.4 procentenheter mellan webb och papper.  
Det verkar oavsett som att de som besvarar pappersblanketterna i högre utsträckning är äldre 
och/eller har lägre utbildning jämfört med de som besvarar webbenkäterna. Utifrån forskningen 
som visar att de respondentgrupperna tenderar att svara sämre skulle alltså de skillnader i svars-
frekvens som presenterats ovan till viss del kunna bero på att respondenterna i de olika grupp-
erna är olika benägna att svara.   
 
Skillnaderna i ålder och utbildning bland respondenterna för olika insamlingsmetoder förklarar 
dock inte varför vissa av frågorna på pappersblanketterna trots det har högre svarsfrekvens än 
webbenkäterna. Det stärker istället teorin om att layouten har en betydande roll ytterligare.  

7. Diskussion och slutsats 
Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka vad som ger upphov till variabelbortfall och 
därigenom försöka hitta vad som kan åtgärdas för att minska variabelbortfallet för kommande 
undersökningar. Det som framkommit både utifrån teorier och analysen av datamaterialet är att 
det finns en mängd orsaker till varför variabelbortfall uppstår. Då datamaterialet analyserades 
hittade jag några förklaringar till variabelbortfall uppstått i just Strukturundersökningen. För att 
besvara frågeställningen kommer de förbättringar som jag menar är möjliga att genomföra 
presenteras nedan.  
 
Den första förbättringen rör frågorna om Familjemedlem 1-5 samt Person 1-10. 
Frågeformulären skiljer sig åt där de frågorna ska besvaras mellan insamlingsmetoderna. Det 
är inte optimalt eftersom det kan leda till olika svar enbart beroende av svarssätt vilket också 
gör att resultaten mellan de olika insamlingsmetoderna inte blir jämförbar (jmf. Zeglovits, 
Schwarzer 2016, s. 191). Webbenkätens formulär skulle därför lämpligtvis vara utformat som 
på pappersblanketten med ett rutnätsystem istället för olika sidor för varje familjemedlem 
/person. Det skulle både kunna lösa en del av problematiken med att respondenterna besvarar 
enkäterna olika och höja variabelsvarsfrekvensen i webbenkäten. 
  
För att minska variabelbortfallet ytterligare är den andra förbättringen jag föreslår att ännu fler 
skulle kunna riktas mot att besvara undersökningarna via webb. Det eftersom webbenkäterna 
generellt ger upphov till lägre variabelbortfall än pappersblanketterna. Samtidigt är det redan 
en stor del av respondenterna som besvarar webbenkäterna och det är möjligt att en viss del av 
de som besvarar pappersblanketterna gör det för att de inte har tillgång till dator. Därför är det 
inte möjligt att helt övergå till webbenkäter som den enda primära insamlingsmetoden, men att 
rikta fler dit skulle kunna förbättra variabelsvarsfrekvensen. 
 
Den tredje förbättringen vore att förändra utseendet på pappersblanketten för frågorna om 
inkomstbringande verksamhet. Som den är utformad nu besvaras frågorna om “Annan 
inkomstbringande verksamhet på eller utanför jordbruket t.ex. skogsbruk eller lönearbete” i låg 
utsträckning på pappersblanketten. Eventuellt skulle det räcka att byta plats på frågorna 
“Inkomstbringande kombinationsverksamhet som i fråga 16” och “Annan inkomstbringande 
verksamhet på eller utanför jordbruket t.ex. skogsbruk eller lönearbete” för att få fler att besvara 
den sistnämnda frågan. Alternativet är att flytta upp den första frågan till fråga 16 om 
inkomstbringande kombinationsverksamhet istället för att hänvisa till fråga 16 i fråga 17. 
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En del av anledningarna till variabelbortfall som presenterats kan inte åtgärdas. Det gäller 
framförallt avsnittet Felkällor där respondenternas karakteristika undersöks. Att äldre och 
respondenter med lägre utbildning besvarar frågor i lägre utsträckning är inget som kan åtgärdas 
till nästa strukturundersökning och därför inget uppsatsen riktat mycket fokus mot. Det är dock 
något som är värt att ha med i åtanke då antalet respondenter för olika grupper ska beräknas vid 
kommande undersökningar.  
 
I den här uppsatsen har några förbättringsförslag presenterats men det finns många fler teorier 
och metoder som skulle kunna undersökas för att hitta bättre sätt att genomföra kommande 
strukturundersökningar på. En metod för att förbättra variabelsvarsfrekvensen ytterligare skulle 
till exempel kunna vara att använda en ”Tailored Design Method” utvecklad av Don A. Dillman 
där socialpsykologi används för att förbättra svarsfrekvensen (De Leeuw och Hox, 2008, s. 
245).  
 
Det skulle också vara möjligt att rent språkligt förbättra enkäten. Genom att erbjuda enkäten på 
fler språk än svenska skulle undersökningens svarsfrekvens kunna öka då fler respondenter som 
inte förstår svenska eller har svenska som modersmål skulle förstå frågorna. Även att förenkla 
och förklara fler ord är språkliga åtgärder som eventuellt skulle kunna förbättra svarsfre-
kvensen. Tidigare forskning visar att om enkäten är skriven på ett språk respondenten inte kan 
eller om det innehåller komplicerade ord kan det leda till att respondenten inte svarar alls eller 
svarar annorlunda mot hur det faktiskt är (Lynn, 2008 s.49–50, Sha och Gabel 2020).  
 
Avslutningsvis kan följande sägas, den här uppsatsen har genom att undersöka Struktur-
undersökningen 2020 kommit fram till ett antal möjliga förbättringar för den specifika under-
sökningen som skulle kunna minska det totala felet. Det som kan sägas generellt utifrån res-
ultaten är att enkäter bör göras så enkla och tydliga som möjligt så att inte frågor missas. Sedan 
är det också av vikt att utforma enkäterna så lika varandra som möjligt för att resultaten ska 
kunna bli jämförbara. Att sträva efter en så enkel fråga-svar-process som möjligt för att 
förebygga variabelbortfall är den mest generaliserbara och övergripande slutsatsen den här 
uppsatsen kommit fram till som kan appliceras även på andra undersökningar. 
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