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Förord 
Vi som genomfört detta examensarbete har läst civilingenjörsprogrammet Industriell 
Ekonomi med avslutning mot kvalitet vid Luleå tekniska universitet. Som avslutning på 
hela programmet ingår ett examensarbete på 20 högskolepoäng. Examensarbetet är en 
viktig del för att skaffa sig erfarenhet om hur de kunskaper som införskaffats under åren 
på skolan praktiskt kan tillämpas.  
  
Detta examensarbete har utförts inom ”Akademiker i Företag” – ett projekt vars syfte är 
att bidra till utvecklingen av små och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten. 
Projektet ”Akademiker i Företag” ger företagen i regionen möjlighet att få 
utvecklingsprojekt utförda av studenter, nyutexaminerade och forskare från universitet 
och högskolor i hela landet. Genom en omfattande besöksverksamhet identifieras 
företagens utvecklingsprojekt som sedan förmedlas via en databas på Internet; 
examensjobb.nu. 
 
Finansiärer är EU:s Strukturfonder, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i 
Norrbotten samt deltagande kommuner och företag. 
  
Vi vill rikta ett tack till alla de personer som hjälpt oss under examensarbetets gång. 
Några personer vill vi dock lyfta fram lite extra och de vi då framförallt tänker på är 
Annica Renberg och Kristin Olsson som varit våra handledare på Nolia, samt övrig 
personal på Nolia som hjälpt oss. Ett stort tack går även till vår handledare på 
universitetet, Roland Harnesk, för det stöd som vi haft från honom under examensarbetet.  
 
Vi har lärt oss mycket under examensarbetet och hoppas att ni som läsare finner 
rapporten intressant och givande. 
 
Luleå 1 mars 2005 
 
 
Andreas Andersson  Mattias Johansson 

 
 

 



Sammanfattning 
Bakgrunden till examensarbetet är att Nolia har problem med att utföra 
kundundersökningar med god validitet och reliabilitet av besökarna på de mässor som de 
arrangerar.  Nolia har inga stora resurser att genomföra sådana undersökningar men anser 
ändå att dessa är av stor betydelse. Syftet med detta examensarbete är alltså att ta reda på 
vilka undersökningsmetoder som är lämpliga för ett litet företag med begränsade 
resurser som vill genomföra undersökningar av besökare på mässor med god validitet 
och reliabilitet. 
 
Insamlingen av data gjordes genom litteraturstudier, intervjuer och genom att utföra två 
kundundersökningar. Litteraturstudierna har givit välbehövliga kunskaper om 
undersökningar och har fungerat som en grund för hela examensarbetet. Intervjuer har 
använts för att inrikta kunskaperna mot undersökningar i samband med mässor. De 
undersökningar som genomförts har använts för att i praktiken testa de metoder som 
valts. 
 
Studien visar att de metoder som bör väljas vid genomförandet av en undersökning 
varierar beroende på typ av mässa samt vilka förutsättningar som finns. Generellt kan 
sägas att enkätundersökning i kombination med fokusgrupp kan fungera bra för företag 
som Nolia som inte har tillgång till så stora resurser. Hur urvalet skall göras beror till stor 
del på vilka resurser som finns samt vilken information som finns tillgänglig. På de flesta 
mässor Nolia anordnar finns inte tillgång till någon ram över populationens enheter. Vid 
dessa mässor kan en form av systematiskt urval användas. Denna metod medför dock 
problem att få ett representativt urval. En metod som istället rekommenderas av 
författarna är att vid ingången dela ut en enkät till exempelvis var 30:e person som 
besöker mässan. Respondenten får sedan tillbaka inträdet om enkäten lämnas tillbaka 
ifylld innan respondenten åker hem.  
 
I de fall där tillgång till en ram finns kan undersökningen utföras efter mässan. Fördelen 
med detta är att det är betydligt enklare att få ett bättre urval. Hur urvalet skall göras 
beror på hur den ram som finns tillgänglig ser ut. Består enheterna i ramen av grupper 
kan gruppurval med fördel användas. 
 
I framtiden rekommenderas Nolia att efter varje utförd undersökning inte bara 
sammanställa data utan att också titta på hur själva undersökningsmetoderna fungerat och 
var det finns utrymme för förbättringar i undersökningsprocessen. 

 
 

 



Abstract 
The background of this master thesis is that Nolia has problems to accomplish valid and 
reliable surveys of visitors at the trade fairs that they arrange. Nolia has limited resources 
to carry out such investigations but considers yet these to be of great importance. The 
purpose of this master thesis is to find out which survey methods that is suitable for a 
small company with limited resources that wants to carry out investigations of visitor at 
trade fairs with good validity and reliability. 
 
The collection of data was preformed through literature studies, interviews and through 
accomplishment of two surveys. The literature studies have given valuable knowledge 
about surveys and have worked as a base for the entire master thesis. Interviews have 
been used to concentrate the knowledge around surveys carried out during trade fairs. 
The surveys that have been carried out have been used to test the methods in practice. 
 
The study shows that the methods that should be selected and carried out vary depending 
on the type of trade fair and the prevailing conditions. Generally, it can be said that 
questionnaire in combination with focus group can work well for companies, like Nolia, 
that have limited resources. How the sampling shall be preformed depends a lot on 
available resources and information. At most of the trade fairs that Nolia arranges it does 
not exist any frame of the population. At these trade fairs a kind of systematic random 
sampling can be used. However, this method brings about problems to get a 
representative sample. A method that instead is recommended by the writers is to give 
out a questionnaire to for instance every thirtieth person that enters the trade fair. The 
respondent then receives the admission in return if the questionnaire is handed back to the 
company before the respondent leaves the fair.  
 
In those cases were access to a frame exists the survey can be performed after the trade 
fair. How the sampling shall be done depends on the existing frame. If the units in the 
frame consist of groups, cluster sampling can be used with advantage.  
 
In the future, Nolia is recommended not only to compile the data after each undertaken 
survey but also to look at how the actual survey methods have worked and where there 
are possibilities for improvements of the survey process. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel beskriver bakgrund till projektet, problemområde, syfte samt 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Nolia är ett företag med 38 anställda. Deras affärsidé är ”att arrangera mässor, seminarier 
och konferenser - viktiga mötesplatser för affärer, information och kompetenshöjning”. 
Nolia grundades år 1962 av Erik Hållander som även grundade Elmia. Sedan 1976 ägs 
Nolia av Piteå och Umeå kommuner och är idag norra Sveriges största mässbolag. Detta 
är en situation som ytterligare stärkts tack vare etablering i Sundsvall. Nolia är mest känt 
för Sveriges besöksmässigt största årliga mässa Stora Nolia med 125 000 besökare/år. 
Det är dock inte den enda mässan som Nolia anordnar utan bland de övriga kan Skogs 
Nolia, Nolia efter nian och Nolia höstmässa nämnas. Nolias omsättning uppgick till 51 
miljoner år 2001. (Nolia, 2004) 

1.2 Problemdiskussion 
För Nolia är det av yttersta vikt, liksom för andra företag, att ha nöjda kunder. För att 
kunna förbättra kundnöjdheten är det viktigt att mäta den. Nolia mäter bland annat 
kundnöjdhet hos två typer av externa kunder, nämligen utställarna samt besökarna på de 
olika mässorna. För att dessa kundundersökningar skall ge så mycket som möjligt är det 
viktigt att de utförs med god validitet och reliabilitet.  
 
Nolia vill förbättra sin metod för att utföra kundundersökningar av besökarna på de 
mässor som de arrangerar. Nolia har inga stora resurser att genomföra sådana 
undersökningar men anser ändå dessa vara av stor betydelse. Företaget önskar få reda på 
hur undersökningarna kan genomföras för att öka validiteten och reliabiliteten med 
hänsyn till de resurser som Nolia har till sitt förfogande.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka undersökningsmetoder som är lämpliga 
för ett litet företag som vill genomföra undersökningar av besökare på mässor med god 
validitet och reliabilitet till låga kostnader. 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till två besöksundersökningar inom ramen för examensarbetet. Den 
första, Nolia Höstmässa, anordnades 29-31 oktober 2004 i Umeå och den andra, Nolia 
efter nian, anordnades 1-2 december 2004.  
 
Arbetet omfattar endast undersökningar för besökare, inte för utställare, då Nolia anser 
sig redan ha bra metoder för att undersöka utställarnas kundnöjdhet.  
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2 Teori 
Här presenteras den teori som är relevant med avseende för arbetets syfte. 

2.1 Undersökningsmetoder 

2.1.1 Postenkät 
Postenkäten kan skickas till en enskild person, företag eller myndighet. Postenkät är en 
billig mätmetod men medför tyvärr ofta stort bortfall. Hög svarsfrekvens kan vanligtvis 
endast uppnås genom att respondenterna känner sig speciellt intresserade av att besvara 
enkäten. Det krävs ofta att ett antal påminnelser skickas ut för att höja svarsfrekvensen. 
(Eriksson, 1978) 
 
En fördel med postenkät är att det inte finns någon otillåten påverkan från intervjuaren, så 
kallad intervjuareffekt, vilket kan orsaka fel i undersökningen. Detta kan ske genom 
ordval och tonfall hos intervjuaren. Postenkät är även fördelaktigt om respondenten 
behöver konsultera anteckningar eller handlingar för att svara på enkäten. Nackdelarna är 
förutom risken för stort bortfall att postenkät endast lämpar sig för okomplicerade frågor. 
(ibid) 

2.1.2 Gruppenkät  
Då målpopulationen består av grupper som skolklasser eller liknade kan hela gruppen av 
respondenter fylla i hela frågeformuläret samtidigt. Fördelen är att metoden är billig samt 
att den ofta ger lågt bortfall. (ibid) 
 
Nackdelen är att om respondenterna kan se varandras svar kan de ta intryck av varandra 
vid besvarandet. Dessutom finner vissa respondenter oavsett ålder ofta ett nöje i att 
överdriva då de ska beskriva vissa vanor eller beteende. (ibid) 

2.1.3 Besöksenkät 
För att bilda sig en uppfattning om en organisations service till allmänheten kan en 
variant vara att låta besökande fylla i en enkät som överlämnas i samband med besöket. 
Problemet med denna metod är att bortfallet förmodligen blir stort. Enkäten kan antingen 
besvaras direkt på platsen eller besvaras senare och återsändas. Eftersom bortfallet är det 
helt dominerande problemet vid denna insamlingsmetod, är insamling direkt på platsen 
att föredra. (Dahmström, 1996) 
 
Ett stort bortfall riskerar att snedvrida resultatet från undersökningen. Det är troligen de 
som antingen är starkt positiva eller starkt negativa som känner sig motiverade att 
besvara enkäten. För att minska bortfallet är det vanligt att utlova presenter eller andra 
belöningar åt de svarande. En annan åtgärd för att få ned bortfallet är att ha ett antal 
medhjälpare tillgängliga under själva datainsamlingen, speciellt då det kommer många 
besökare samtidigt. (ibid) 
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2.1.4 Besöksintervjuer 
Besöksintervjuer genomförs genom att intervjuaren söker upp respondenten och 
genomför intervjun efter ett framtaget formulär. (Eriksson, 1978) 
 
En fördel med besöksintervjuer är att om intervjuaren är komptent kan den få 
respondenter som till en början är tveksamma att ställa upp. Om intervjuaren lyckas 
skapa en avspänd atmosfär kan respondenten bli övertygad om hur värdefullt det är att 
lämna fullständiga och korrekta svar. Vid komplexa frågor lämpar sig besöksintervjuer 
mycket bättre än till exempel postenkät, då det vid intervju finns möjlighet att klara upp 
oklara frågor. (ibid) 
 
Den största nackdelen med besöksintervjuer är den höga kostnaden. Om undersökningen 
kräver att besöksintervjuer skall utföras kan urvalet göras så att grupper inom ett 
begränsat geografiskt område tas ut. (ibid) 
 
För att få en bra svarsfrekvens krävs en erfaren och kompetent intervjuare som genomgått 
utbildning och träning. (ibid) 

2.1.5 Telefonintervju 
Telefonintervjuer sker på samma sätt som besöksintervjuer fast över telefon. 
Telefonintervjuer är förvisso en billigare metod än besöksintervjuer men kostnaden är 
ändå hög. Även ganska korta intervjuer behöver 20 – 30 minuter och härtill skall tid 
läggas för misslyckade kontaktförsök. (ibid) 
 
Datainsamlingsmetoden har till stor del samma egenskaper som besöksintervjuer. 
Däremot sker inte mötet ansikte mot ansikte vilket kan göra det svårare att övertala 
respondenten att delta i undersökningen än vid besöksintervjuer. Detta medför att 
komplicerade frågor inte behandlas lika väl. Det finns inte utrymme att ha för många 
svarsalternativ då respondenten inte ser dessa framför sig. Intervjun bör vara ganska kort 
då respondenten lätt kan avbryta när hon eller han tröttnat. (ibid) 
 
Fördelarna är att det inte finns några krav var intervjuaren skall befinna sig. Intervjuaren 
kan dessutom föra in svaren i en dator direkt under intervjun, vilket gör att resultaten av 
undersökningen kan presenteras snabbt. (ibid) 

2.1.6 Fokusgrupp 
En fokusgrupp definieras som ”en grupp människor som fokuserar på en och samma 
fråga”. Det kan även kallas för en form av gruppintervju. I en fokusgrupp ger deltagarna 
sin syn på en aktuell fråga eller ett ämne. Det kan liknas vid en grupprocess, där enskilda 
deltagares uppfattningar leder till att många olika perspektiv kommer fram. (Forsell & 
Obert, 2001) 
 
En fokusgrupp är lätt att genomföra, metoden är billig och går att använda i många olika 
sammanhang. Med hjälp av en fokusgrupp får undersökaren reda på vad kunden anser är 
kvalitet i den service eller produkt han eller hon använder. (ibid) 
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För att få en mångsidig bild av hur en verksamhet fungerar, behövs olika metoder 
användas. Fokusgrupper kan inte, och ska inte, ersätta andra källor utan ska komplettera 
bilden utifrån kundens perspektiv och ge information om deras behov. På detta sätt kan 
fokusgrupper bidra till träffsäkra åtgärder och förändringar. (ibid) 

2.2 Enkätundersökning jämfört med intervjuundersökning 
Nedan följer för- och nackdelar med enkätundersökning jämfört med intervju-
undersökning presenterade av Ejlertsson (1996). Det bör påpekas att Ejlertsson är en 
förespråkare av enkätundersökningar vilket kan ha påverkat objektiviteten. Dessa för- 
och nackdelar stämmer dock överens med den uppfattning som skapats efter att ha läst 
litteratur skriven av andra författare. 
 
Fördelar: 
 

• Kostnaden per respondent är mycket lägre för enkätundersökningar än för 
intervjuer. Anledningen till detta är framförallt att lönekostnaden för en speciellt 
utbildad intervjuare tillkommer och om det är besöksintervjuer tillkommer även 
resekostnaderna. Intervjuer tar dessutom mycket längre tid att genomföra. Detta 
medför att en enkätundersökning kan göras på ett mycket större urval och på 
kortare tid än en intervjuundersökning. Till exempel är en postenkät normalt 
avslutad efter 1-2 månader oberoende av antal respondenter medan en intervjuare 
normalt enbart hinner med 50-150 intervjuer. 

 
• Vid en enkätundersökning kan respondenten i lugn och ro överväga 

svarsalternativen i enkäten. Vid en intervjuundersökning kan respondenten känna 
press genom att intervjuaren väntar på svar, vilket kan leda till ogenomtänkta 
svar. Det finns dessutom gott om tid att vid en enkätundersökning kolla upp fakta. 

 
• Vid en enkätundersökning kan intervjuareffekten helt elimineras  

 
• Vid en enkätundersökning är frågeformuleringen standardiserad vilket innebär att 

alla svarsalternativ presenteras på samma sätt för samtliga respondenter. Om 
utformningen av frågeformuläret är korrekt blir resultaten förhållandevis 
lättolkade. Vid en intervju går svaren genom intervjuaren och det finns en 
möjlighet att de blir förvanskade.  

 
Nackdelar: 
 

• Enkätundersökningar ger ofta större bortfall jämfört med intervjuundersökningar. 
Dessutom fås bättre kontroll över skälen till att respondenten valde att inte svara 
vid en personlig kontakt. Dock kan en väl genomförd enkätundersökning ha en 
svarsfrekvens inte allt för långt under intervjuundersökningar. 

 
• Frågeformuläret bör inte innehålla så många frågor vid en enkätundersökning.  
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• Vid en intervju kan respondenten fråga intervjuaren om frågor denne inte förstår 

och svar som grundar sig på missuppfattningar kan korrigeras. 
 

• Intervjuundersökningar ger möjligheter till att ställa mer komplicerade frågor och 
gå in mer på djupet då följdfrågor kan ställas. Vid en enkätundersökning finns 
endast de öppna frågorna som kan ge en delvis fördjupning. 

 
• Personer som har problem att läsa eller uttrycka sig i skrift hamnar i 

bortfallsgruppen vid enkätundersökning. I en intervju kan dessa personer ha 
enklare att besvara frågorna. 

2.3 Feltyper i en undersökning 

2.3.1 Urvalsfel 
Urvalsfel uppstår på grund av att ett urval ur populationen gjorts. Dessa fel fås alltså 
enbart i urvalsundersökningar och inte i totalundersökningar. Urvalsfelet är lika med 
avvikelsen mellan värdet som erhålls i en urvalsundersökning och värdet som skulle ha 
erhållits i en totalundersökning. (Dahmström, 1996) 

2.3.2 Icke-urvalsfel 
Icke-urvalsfel är de fel som inte specifikt orsakas av att en urvalsundersökning gjorts. De 
icke-urvalsfel som kommer att behandlas är täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och 
bearbetningsfel. (ibid) 

2.3.3 Täckningsfel 
Vid alla undersökningar måste de enheter som skall undersökas definieras och avgränsas. 
Idealt skall hela målpopulationen undersökas men givet en befintlig ram, vilket innebär 
ett register eller annan förteckning över populationens enheter, är det enbart möjligt att 
undersöka rampopulationen. Om dessa två populationer avviker från varandra uppstår 
antingen undertäckning eller övertäckning. (ibid) 
 

• Undertäckning – utgörs av de enheter som ingår i målpopulationen, men inte i 
rampopulationen. (ibid) 

 
• Övertäckning – utgörs av de enheter som ingår i rampopulationen, men inte i 

målpopulationen. (ibid) 

2.3.4 Bortfallsfel 
Bortfallsfel är den typ av icke-urvalsfel som är enklast att studera och därmed också 
oftast redovisas och diskuteras. Bortfall definieras som ”de enheter i ramen som man har 
planerat att undersöka, men som man inte fick något svar ifrån”. Det finns två typer av 
bortfall, individbortfall och partiell bortfall. Individbortfall uppstår då inga svar fås på en 
enkät, medan partiellt bortfall uppstår då det bara är vissa frågor som inte besvarats. 
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Partiellt bortfall uppstår ofta till exempel vid frågor om känsliga ämnen, så som 
brottslighet eller sexualvanor. Anledningen till individbortfall kan översiktligt hänföras 
till någon av följande tre kategorier (ibid): 
 

1.  De personer som planerats att undersökas är inte anträffbara av någon anledning.  
 

2. De personer som planerats att undersökas vill inte svara eller medverka i 
undersökningen.  

 
3. De personer som planerats att undersökas utgör bortfall av någon annan 

anledning. Exempel på detta kan vara språksvårigheter eller att vederbörande är 
för gammal eller sjuk för att kunna svara. Tekniska skäl kan också vara en 
anledning till bortfall, till exempel på grund av någon miss i hanteringen av 
formulären.  

 
Problemet med bortfall är att det är svårt att veta vilka egenskaper de som utgör bortfallet 
har och om deras egenskaper skiljer sig från de egenskaper de som svarat har. Ofta kan 
det misstänkas att egenskaperna hos bortfallet skiljer sig från dem som svarat då det 
brukar finnas förklaringar till varför vissa personer väljer att inte svara. Detta kan leda till 
att bortfallet riskerar att snedvrida resultatet. (ibid) 
 
För att minimera bortfallsfelet är det viktigt att redan vid planeringen av en undersökning 
vidta åtgärder. Åtgärder bör vidtas både för att minska omfattningen samt minska 
konsekvenserna av bortfallet. Dahmström (1996) presenterar en rad åtgärder som kan 
vidtas: 
 

• Utbilda och informera undersökningspersonalen om hur bortfallet skall behandlas. 
 
• Genomför provundersökningar för att testa frågeformuläret. 

 
• Skapa en positiv inställning till undersökningen hos respondenterna. Detta kan 

göras genom ett vänligt bemötande samt exempelvis utlottning av priser bland 
respondenterna.  

 
• Garantera respondenterna anonymitet. 

 
• Minska uppgiftslämnarbördan. 

 
• Skicka påminnelsebrev alternativt på nytt försöka få kontakt med respondenten.  

 
• Det skall inte vara förenat med kostnader att delta. Exempelvis bör frankerade 

svarskuvert skickas med. 
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2.3.5 Mätfel 
En generell definition av mätfel ges i Dahmström (1996): 
 
Mätfel – skillnaden mellan erhållet och sant värde 
 
Mätfel kan enligt Dahmström (1996), med en grov uppdelning, orsakas av: 
 
Mätinstrumentet, är själva frågeformuläret i en primärdataundersökning. Det kan vara 
svårt att veta storleken och riktningen på fel som orsakas av att frågeformuläret är 
felaktigt utformat. Målet är att konstruera frågor som mäter det som de är avsedda att 
mäta och inget därutöver, det vill säga att frågorna har hög validitet. (ibid) 
 
Mätmetoden. Om något i frågesituationen är oklart är det en fördel för kvaliteten om det 
kan redas ut så snabbt och enkelt som möjligt. Därför är exempelvis intervjuer att föredra 
framför postenkäter sett till denna aspekt. (ibid) 
 
Intervjuaren. Risk finns för intervjuareffekt. För att undvika detta är det mycket viktigt 
att intervjuarna följer givna instruktioner. (ibid) 
 
Respondenten utgör själv en källa till mätfel. Denne kan välja att avsiktligt svara fel 
alternativt svarar fel för att den inte kan svaret på en fråga. Det går inte heller att bortse 
från att vissa händelser förträngs och att respondenten kan ha glömt att en viss händelse 
överhuvudtaget inträffat eller när den inträffade. (ibid) 

2.3.6 Bearbetningsfel 
Som specifika fel vid bearbetningen kan enligt Dahmström (1996) fel betraktas som 
uppstår vid: 
 

- Kodning 
- Registrering till dator  
- Datorbearbetning 

 
För att undvika fel vid kodningen är det viktigt att innan undersökningen planera hur 
kodningen skall gå till. För att minimera de fel som uppstår vid registreringen till datorn 
krävs noggranna förberedelser. Datamaterialet måste i förväg granskas och alla oklarheter 
med till exempel kodning och partiellt bortfall skall vara utredda innan inmatningen. Ett 
annat sätt att minska felen kan vara att respondenten själv ges möjlighet till att registrera 
sina svar direkt till datorn. För att minska felen vid datorbearbetningen måste det redan 
under planeringsstadiet bestämmas vilka tabeller, diagram och analyser som skall tas 
fram och utföras. En annan vanlig orsak till fel är slarv, förväxlingar eller liknande. Trots 
allt brukar det anses att bearbetningsfel som helhet är den feltyp som bidrar minst till det 
totala felet. (ibid) 

 
 

 



Kapitel 2 Teori 
 

8

2.3.7 Det totala felet 
Med utgång från de olika felkällorna vid en undersökning, kan det totala felet ses som en 
summa av de feltyper som diskuterats tidigare. Alltså, 
 
Det totala felet = urvalsfel + täckningsfel + bortfallsfel + mätfel + bearbetningsfel 
 
Målet för en undersökning är att för en given kostnad minimera det totala felet. (ibid) 

2.4 Urval 
Vid planeringen av en undersökning måste ställning tas till hur den skall genomföras. 
Antingen kan en totalundersökning genomföras där samtliga i populationen undersöks 
eller så genomförs en urvalsundersökning där endast ett urval av populationen undersöks. 
Dahmström (1996) presenterar följande fördelar med en urvalsundersökning gentemot en 
totalundersökning: 
 

• Den går snabbare och blir billigare att genomföra och bearbeta. 
 
• Det finns möjligheter att använda bättre och mer utförliga mätmetoder och 

därmed få resultat som innehåller mindre fel. Detta eftersom att hela 
undersökningen inte är av så stor omfattning och då finns både tid och resurser 
att använda sig av bättre mätmetoder. 

 
• Flera och mer detaljerade frågor kan ställas. 

 
Situationer när totalundersökning är att föredra är enligt Dahmström (1996): 
 

• När intresse finns av att få en redovisning av resultaten i små delgrupper av 
populationen. Om ett urval görs finns risken att personer i vissa delgrupper inte 
kommer med eller att endast ett fåtal personer ur dessa kommer med. Slumpen får 
då ett alltför stort inflytande. 

 
• När populationen är så liten att det är omotiverat att göra annat än en 

totalundersökning 

2.4.1 Obundet slumpmässigt urval 
Den teoretiskt enklaste slumpmässiga urvalsmetoden är obundet slumpmässigt urval. 
Urvalet görs obundet i den meningen att det inte läggs några krav på att respondenter 
med speciella egenskaper ska komma med i urvalet. Vid obundet slumpmässigt urval där 
n stycken respondenter ska dras från en population innebär det att varje respondent har 
samma sannolikhet att bli utvald. (ibid) 
 
Att låta slumpen helt styra urvalet kan dock ställa till problem. Ett sådant problem är om 
viktiga delgrupper som antar extremvärden kommer med eller inte i urvalet. Detta kan 
kraftigt påverka resultatet av undersökningen. Ett annat problem är att det kan bli stor 
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geografisk spridning bland urvalet, vilket medför att undersökningen blir mycket 
tidskrävande och kostnadskrävande om besöksintervjuer ska göras. Dessa nackdelar med 
obundet slumpmässigt urval motiverar varför andra urvalsmetoder används. (ibid) 

2.4.2 Systematiskt urval 
Systematiskt urval används ofta och då som en approximation till obundet slumpmässigt 
urval. För att detta ska vara möjligt krävs det att ramen kan betraktas som slumpmässig. 
Urvalet går till så att ramen sorteras efter till exempel bokstavsordning och kan då 
vanligen anses som slumpmässig. Sedan väljs en slumpmässig startpunkt ut och personer 
från listan väljs ut efter ett förutbestämt mönster. (ibid) 
 
Systematiskt urval är enligt Eriksson (1978) en vanlig urvalsmetod vid 
trafikundersökningar, köpvaneundersökningar vid ingången till en butik eller liknande. 
Vid denna typ av undersökningar kan intensiteten på dem som passerar variera kraftigt. 
Ett alternativ kan då vara att använda sig av olika urvalsfraktioner som växlar med 
intensiteten enligt ett på förhand bestämt schema. I denna situation krävs det ofta en 
person som i uppgift enbart har att räkna antalet passerande personer. Det är även möjligt 
att dela in tiden för undersökningen i olika intervall, exempelvis timmar, och därefter 
slumpa fram inom vilka intervall som undersökningen skall utföras. 

2.4.3 Stratifierat urval 
Om populationen består av alla företag i en bransch och målet är att ta reda på de 
genomsnittliga investeringarna bland dessa det senaste året är stratifierat urval en lämplig 
urvalsmetod. Troligtvis varierar investeringarna med storleken på företagen, alltså ju 
större företag desto större investeringar i genomsnitt. Denna typ av population består 
vanligen av några få stora företag, ett något större antal medelstora företag samt många 
små företag. Om ett obundet slumpmässigt urval görs kommer små och medelstora 
företag att finnas med, dock kommer skattningen blir väldigt beroende på om slumpen tar 
med de stora företagen eller inte i urvalet. (Dahmström, 1996) 
 
Nu kan slumpen emellertid ”styras” så att kunskaper om fördelningen av företag av olika 
storlekar kan utnyttjas. Detta kan göras med hjälp av stratifierat urval. Här delas 
populationen in med en eller flera stratifieringsvariabler i ett antal delgrupper som kallas 
för strata. (ibid)   

2.4.4 Gruppurval 
Om urvalsenheterna i ramen kan betraktas som grupper är gruppurval en lämplig metod. 
Det går då att göra ett slumpmässigt urval av dessa grupper och undersöka samtliga 
respondenter i de utvalda grupperna. Detta är beskrivningen på gruppurval, även kallat 
klusterurval. Det kan även tänkas att inom grupperna görs ytterligare urval och då fås ett 
tvåstegsurval eller flerstegsurval. (ibid) 
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Det finns tre orsaker till att gruppurval görs och de är enligt Dahmström (1996): 
 

- Ramproblem 
- Geografisk spridning 
- Kostnader 

 
För att göra urval av respondenter krävs en fullständig ram över dessa, vilket kan vara 
svårt att få i praktiken. Det kan däremot vara lättare och billigare att få en förteckning 
över grupper av respondenter. En annan fördel med gruppurval är om populationen är 
utspridd över ett stort geografiskt område. Både tid och pengar kan då sparas in på att 
utnyttja populationen i ett visst geografiskt område. (ibid) 
 
De grupper som populationen är indelad i vid gruppurval fyller en motsatt funktion 
jämfört med grupperna vid stratifierat urval. Vid stratifierat urval är målet att skapa strata 
som med avseende på undersökningsvariabeln är så olika som möjligt och inom strata så 
lika som möjligt. Detta kan göras eftersom alla strata blir representerade i urvalet. Vid 
gruppurval utförs emellertid ett urval av grupper och då är målet att få alla grupper så 
heterogena som möjligt med avseende på undersökningsvariabeln. Grupperna är dock 
ofta inte möjliga att skapa utan får tas som de är. (ibid)   

2.4.5 Icke slumpmässigt urval 
Trots att slumpmässiga urval är överlägsna icke slumpmässiga urval rent teoretiskt görs 
ändå urval där sannolikheten att bli utvald är noll för vissa urvalsenheter och okänd för 
andra. Det kan bero på okunnighet att detta urval föredras men också av att 
noggrannheten inte upplevs så väsentlig och kostnadsaspekt och bekvämlighetsaspekt 
kan anses vara av större betydelse. (ibid) 
 
Ett vanligt förfarande är kvoturval. Urvalet görs på så sätt att intervjuarna får 
instruktioner att fylla vissa i förväg bestämda kvoter av vanligen personkategorier. Det är 
då helt klart att bara vissa personer i urvalet har en positiv sannolikhet att komma med i 
urvalet samtidigt som de utvaldas sannolikhet är okänd. Problemet är att det lätt kan bli 
en viss del av urvalet som blir överrepresenterad och detta kan snedvrida slutsatserna. 
(ibid) 
 
Ett annat exempel på icke slumpmässigt urval är att subjektivt välja ut vad som uppfattas 
som typiska element och genomföra en undersökning på dessa. Utgångspunkten kan vara 
till exempel värden på olika bakgrundsvariabler och att dessa är korrelerade med det som 
skall undersökas. Problemet med denna metod är förutom att sannolikheten att bli utvald 
är okänd, är det troligt att variationen i urvalet är mindre än vad som gäller för hela 
populationen. (ibid) 

 
 

 



Kapitel 2 Teori 
 

11

2.5 Utformning av mätinstrument 
Mätinstrumentet, är frågeformuläret i en dataundersökning. Det kan vara svårt att veta 
storleken och riktningen på fel som orsakas av att frågeformuläret är felaktigt utformat. 
Målet är att konstruera frågor som mäter det som de är avsedda att mäta, det vill säga att 
frågorna har hög validitet. (ibid) 
 
För att mäta attityder och värderingar samt kartlägga kunskaper inom ett visst 
ämnesområde, insamlas data ofta genom enkäter eller intervjuer. Då behövs det ett 
formulär med de frågor som ska besvaras. Vid konstruktion av enkäter och intervjuer bör 
det tas i åtanke hur frågorna skall formuleras. Det är viktigt att klargöra syftet med 
undersökningen samt att definiera mätbara variabler. Därefter konstrueras frågorna så att 
svaren belyser det som är syftet med undersökningen. (ibid) 
 
Utformning av svarsalternativen är en annan viktig punkt där valet finns mellan slutna 
och öppna frågor. Ofta används en kombination av dessa alternativ. Ordningsföljden 
mellan frågorna bör vara sådan att mer allmänna frågor kommer i början för att sedan 
närma sig de mer känsliga frågorna mot slutet. För att få ärliga svar på de känsliga 
frågorna krävs det att kunna garantera anonymiteten för den som svarar. Det är även 
viktigt att testa formuläret samt utforma ett introduktionsbrev för att öka svarsfrekvensen 
samt reducera antalet felaktigt ställda frågor. (ibid)   
 
Rangordningsfrågor är enligt Ejlertsson (1996) en teoretiskt bra frågekonstruktion som 
dock inte fungerar så bra i alla sammanhang. Alla människor klarar nämligen inte av att 
göra en rangordning på det sätt som frågekonstruktören tänkt sig.  

2.6 Metoder för sammanställning av data  

2.6.1 Pivottabeller 
Pivottabeller är en funktion i Excel som ger dig möjlighet att ändra strukturen i tabeller, 
så att informationen kan visas från många olika perspektiv. En av de största fördelarna 
med att använda pivottabeller förutom att det är enkelt att studera data, är att det inte 
spelar någon roll vad användaren gör i pivottabellen. Strukturen och formatet på 
originaldata förblir skyddad och oförändrad. (Crowder et al., 1999)    
 
Med hjälp av en pivottabell kan uppgifter snabbt filtreras fram, beräkningar göras och 
diagram skapas utifrån stora datamängder. När en pivottabell skapas anges vilka data som 
ska användas som radfält och vilka som ska vara kolumnfält samt vad som ska beräknas. 

2.6.2 Släktskapsdiagram 
Släktskapsdiagram är ett hjälpmedel för att strukturera stora mängder verbal information, 
såsom idéer, kundönskemål eller åsikter i närbesläktade grupper för att identifiera och 
beskriva ett problem. Verktyget kan också användas för att hitta bakomliggande orsaker 
till problem. Som övergripande resultat från ett arbete med släktskapsdiagram bör 
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gruppmedlemmarna få en samstämmighet och en större förståelse om vad som verkligen 
är problemet. (Eliasson et al., 1999) 
 
Fördelarna med släktskapsdiagram är enligt Eliasson et al., 1999: 
 

• Problem identifieras lättare genom att samla ihop verbal information från kaotiska 
situationer och sorterar den i naturliga grupperingar. 

 
• Gruppen går vidare i sitt tänkande och bryter invanda tankemönster. Arbetet med 

diagrammet stimulerar dessutom gruppmedlemmarna att använda sin intuition. 
 

• Metoden stödjer ”genombrottstänkande” och stimulerar till nya idéer. 
 

• Det är en bra metod för att komma till kärnan av problemen och försäkra sig om 
att alla berörda är överens om vad som är problemets kärna.  

 
• Alla gruppmedlemmar får komma till tals och allas åsikter inarbetas i 

diagrammet. 
 
Släktskapsdiagram bör dock inte användas när problemet är för enkelt eller kräver en 
mycket snabb lösning. (ibid) 
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3 Metod 
I detta kapitel behandlas undersökningsstrategier och undersökningsmetoder. Kapitlet 
avslutas med att studiens validitet och reliabilitet diskuteras. 

3.1 Arbetssätt  
PDSA- cykeln 
PDSA-cykeln är ett flödesdiagram för lärande och förbättring av en produkt eller process 
(Deming, 1994). 
 

Shewhart Cykeln för lärande och förbättring 
PDSA Cykeln 

 
Figur 3:1. Ett flödesdiagram för lärande och förbättring av en produkt eller process. (Deming, 1994) 
 
Följande steg ingår enligt Deming (1994) i PDSA-cykeln: 
 
Steg 1. PLANERA. När en idé formas för hur en process eller produkt kan förbättras är 
det steg 0 men inräknat i steg 1. Detta leder i sin tur till planering av ett test. Steg 1 är 
själva grunden i PDSA- cykeln och om planeringen inte utförs noggrant kan projektet bli 
både dyrt och ineffektivt.  
 
Steg 2. GÖR. Här utförs testet, gärna i en mindre skala enligt den plan som togs fram i 
steg 1. 
 
Steg 3. STUDERA. Studera resultaten, motsvarar utfallet de förhoppningar och krav som 
tagits fram i steg 1? Om inte, vad gick fel?  
 
Steg 4. LÄR. Utför eller överge ändringarna. Ett annat alternativ är att utför PDSA- 
cykeln igen nu kanske med en annan omgivningsmiljö, annat material, annan personal 
eller andra regler. 
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3.2 Kvalitativ & Kvantitativ data 
Det finns två olika typer av data, kvalitativ och kvantitativ. Skillnad mellan kvalitativ och 
kvantitativ data är att den kvalitativa bygger på induktivt förfaringssätt, medan 
kvantitativa undersökningsmetoder vanligen bygger på deduktion. Deduktiv innebär att 
slutsatser dras från allmänna principer om enskilda företeelser, medan induktiv innebär 
att slutsatser dras från upptäckter i verkligheten. Dessa sammanförs sedan till allmänna 
principer. (Olsson & Sörensen, 2001) 
 
Vid kvalitativa studier brukar det talas om närheten till undersökningsproblemet. Här 
gäller det att ha närhet och öppen interaktion till informatören. Vid kvantitativa studier 
brukar det talas om att hålla en viss distans till informatören. Detta för att kvantitativ data 
syftar till att beskriva och förklara utfallet av de genomförda mätningarna. Kvalitativ 
metod är en metod där systematiserad kunskap används för att beskriva beskaffenheter 
eller egenskaper hos något. En sådan analys är till skillnad från den kvantitativa, en 
metod där ingen strävan efter precisa mätningar av fenomenet finns. (ibid) 
 
I detta arbete har både kvalitativ och kvantitativ data använts. 

3.3 Primär- & sekundärdata 
Primärdata är data som undersökaren själv måste samla in och som inte redan finns 
dokumenterad. Sekundärdata är data som redan finns insamlat och dokumenterat av 
någon annan undersökare. Remenyi (1998) presenterar följande definitioner: 
 
Primärdata:  
 “Refers to data collected from original sources and not already published 
 sources such as directories or databases”. 
 
Sekundärdata: 
 “Refers to data obtained from already published sources such as directories or 
 databases”. 
 
I detta arbete har både primär- och sekundärdata använts. Hur insamlingen av primärdata 
har gått till beskrivs under rubrikerna 3.6 och 3.7 och hur insamlingen av sekundärdata 
gått beskrivs under rubriken 3.5. Dessa data har använts som underlag till slutsatserna. 
 

3.4 Litteraturstudier 
Litteraturgenomgångens primära syfte är att samla det vetande som redan finns om det 
problem som undersöks. Den kunskap som samlas in med hjälp av litteratur används 
enligt Winter 1992 till:  
 

• Att skapa en teoretisk ram, som kan fungera som tolknings- eller 
förklaringsmodell. 
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• Att definiera och avgränsa nyckelbegrepp.  
 

• Att bidra till preciseringen av problemställningen genom att klarlägga vad som 
redan är känt om problemet, för att därefter inringa vad som inte är känt.  

 
• Att bidra till val av metod.  

 
Litteraturen skall belysa det problem som formulerats. Först därefter kan ställning tas om 
hur problemet bör undersökas. (Winter, 1992). 
 
Materialet till litteraturstudien har erhållits genom litteratursökningar i biblioteket på 
Luleå tekniska universitet. Där har sökprogrammet Lucia använts för att få fram relevant 
litteratur.  

3.5 Undersökning 1 
Den första undersökningen genomfördes under Nolia Höstmässa som anordnades i Umeå 
under helgen 29-31 oktober 2004. Nolia Höstmässa är en publik mässa, det vill säga att 
den är öppen för allmänheten, där tre mässor slagits ihop till en. Nolia Fem Rum & Kök, 
Nolia Resor & Upplevelser och Nolia Mat & Dryck har samlats under ett gemensamt 
namn – Nolia Höstmässa.  
 
För att se enkäten som delades ut under Nolia Höstmässa se bilaga 1. 

3.5.1 Planering 
Arbetsgången för undersökning 1 följde PDSA-cykeln.  
 
I planeringsfasen ställdes till att börja med tre frågor som skulle besvaras. Arbetet med att 
besvara dessa tre frågor följde inte någon särskild ordning utan pågick parallellt. De tre 
frågorna som skulle besvaras var: 
 

1. Vem skall undersökas? 
2. Vad skall undersökas? 
3. Hur skall undersökningen göras? 

 
Undersökningens målpopulation definierades som besökare av Nolia Höstmässa 2004. 
Någon ram över populationens enheter kunde inte skapas eftersom det på förhand är 
omöjligt att förutse vilka som kommer att besöka en mässa om den är publik. 
 
För att besvara den andra frågan togs kontakt med Nolia för att ta reda på vilka 
frågeställningar som de ville ha svar på. Detta är en viktig del av en undersökning och det 
krävs att noga tänka igenom detta för att få svar på det som är av intresse. Denna del av 
undersökningen lämnades över till Nolia då det som de vill ha hjälp med låg i en senare 
fas av undersökningsprocessen. De frågeställningar som Nolia ville ha svar på med sin 
undersökning på Nolia Höstmässa var:  
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- Vilken marknadsföring har besökarna tagit del av i första hand? 
- Vad lockade besökarna till mässan? 
- Hur tycker besökarna att mässan skall utvecklas? 

 
När frågeställningarna som undersökningen skulle besvara var framtagna försöktes att 
”översätta” dessa till mätbara variabler. Den mätbara variabeln är den enskilda frågan 
som ställs till respondenten.  
 
När det gällde hur undersökningen skulle genomföras handlade det om att bestämma sig 
för om en urvals- eller totalundersökning var mest lämpad. Det bedömdes att över 10 000 
besökare skulle besöka mässan så en urvalsundersökning var det enda möjliga 
alternativet. 

3.5.2 Urval 
För att kunna välja en lämplig urvalsmetod genomfördes en litteratur- och artikelstudie 
till att börja med. Detta gav att det visserligen finns en hel del skrivet om hur urval kan 
göras men att i princip all denna litteratur behandlar situationen där tillgång till en ram 
över målpopulationen finns tillgänglig. Den lilla teorin som finns i litteraturen om urval 
utan tillgång till ram beskriver att ett systematiskt urval kan användas. Där plockas var 
n:te person ut till undersökningen som passerar en viss plats på mässområdet. Kontakt 
togs även med olika personer på Luleå tekniska universitet, andra mässföretag i Sverige 
samt ett företag som ägnar sig åt att genomföra besöksundersökningar åt mässarrangörer. 
Efter att pratat med VD:n på företaget NU-gruppen (se bilaga 2), samt en person på  
SCB:s utvecklingsavdelning (se bilaga 3) bestämdes att systematiskt urval var den 
urvalsmetod som skulle användas i undersökningen. Med vilket intervall som 
respondenter skulle tillfrågas var på förhand svårt att säga men var 20:e person beslutades 
för att testas då det bedömdes som ett rimligt intervall.  
 
För att enkelt kunna tillfråga var 20:e person bestämdes att personer på väg ut från 
mässan skulle tillfrågas. Därmed skulle även risken för att plocka ut personer som precis 
anlänt minskas liksom risken att tillfråga samma person flera gånger. Ett studiebesök 
genomfördes i Umeå innan mässan, där en lämplig plats vid utgången valdes ut. Efter 
samtal med vår handledare på LTU uppstod dock frågetecken kring den valda platsens 
lämplighet. Risken för ett stort bortfall ansågs som uppenbar om personer på väg hem 
från mässan skulle tillfrågas. Andra platser, som att tillfråga personer som sitter och fikar 
och därmed har tid över för att fylla i en enkät samt att stå på en lämplig plats inne på 
mässområdet diskuterades. En nackdel med att tillfråga personer som fikar är att det finns 
en risk att en viss typ av personer blir överrepresenterade medan andra blir 
underrepresenterade. Om valet faller på att istället stå någonstans inne på mässan finns 
risken att tillfråga personer som inte sett hela mässan samt risken att tillfråga samma 
person flera gånger. Dessa nackdelar vägdes mot fördelarna med förmodat mindre 
bortfall. Den slutgiltiga platsen för utdelning av enkäter valdes på förmiddagen av 
mässans första dag då en bättre uppfattning skapats om de olika alternativens lämplighet. 
En plats inne på mässområdet mellan de båda mässhallarna bedömdes som mest lämplig. 
Personer på väg ut ur mässhall två tillfrågades om de var intresserade av att fylla i 
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enkäten. Anledningen till att personer på väg ut ur mässhall två tillfrågades var för att 
minska risken att tillfråga respondenter som precis anlänt.  
 
Då det bara var två personer som skulle dela ut enkäter delades dagarna in i tidsintervall, 
där det genom lottning bland dessa tidsintervall bestämdes när utdelning av enkäter skulle 
ske. Mässans första timme togs inte med då det kan antas att folk inte har hunnit med att 
se hela mässan innan dess liksom mässans sista timme då tillströmningen av nytt folk 
upphört och risken att plocka ut samma person flera gånger därmed ökat. Dessutom gick 
ett par timmar på lördagen åt då fokusgruppen skulle hållas. Något antal över hur många 
enkäter som skulle delas ut bestämdes inte på förhand. Däremot fanns en förhoppning om 
att få in åtminstone 200 enkäter. Antalet styrs dock av hur många personer som besöker 
mässan. Vid samtalet med VD:n på NU-gruppen så nämnde han att de brukar ta in 300-
800 svar, vilket de anser vara fullt tillräckligt för att kunna göra en ordentlig analys. De är 
då sex stycken som hjälps åt med intervjuerna  
 
En annan urvalsmetod som var aktuell var kvoturval. Ett stort problem med denna metod 
var att det inte fanns några uppgifter på hur fördelningen av mässans besökare brukar se 
ut i fråga om ålder och kön, då detta var första året som mässan arrangerades. Denna 
urvalsmetod förkastades därför. Dessutom är kvoturval en så kallad icke-slumpmässig 
urvalsmetod vilket inte är att föredra om målet är att få ett bra urval. 

3.5.3 Mätmetod 
Vid valet av mätmetod stod det mellan enkäter och intervjuer. Efter att ha jämfört de två 
metoderna utifrån vad som ansågs vara mest lämpligt i denna situation valdes en 
enkätundersökning. Orsakerna till att valet föll på enkätundersökning var följande: 
 

• Kostnaden är lägre per respondent vid enkätundersökningar. Detta är ett starkt 
argument då Nolias resurser för att själva genomföra sina besöksundersökningar 
är begränsade. 

 
• Enkätundersökningen kan göras på ett större urval än intervjuundersökningen, 

inte bara i relation till en viss kostnad utan även i relation till tiden. Detta är också 
ett starkt argument med tanke på de begränsade resurser som Nolia förfogar över. 

 
• Intervjuer ställer stora krav på intervjuaren. Exempelvis kan denne medvetet eller 

omedvetet påverka respondenten, så kallad ”intervjuareffekt”. Då Nolia inte alltid 
kan avsätta kvalificerad personal för att genomföra intervjuer under mässorna 
bedömdes risken för mätfel på grund av okvalificerade intervjuare som mycket 
stor. Detta var också ett mycket tungt argument för att välja enkätmetoden. 

 
För att få ett någorlunda tillförlitligt svar på Nolias tredje frågeställning, hur mässan 
skulle utvecklas, ansågs det nödvändigt att kombinera enkäter med någon annan form av 
undersökningsmetod. Valet stod här mellan att genomföra kompletterande intervjuer eller 
att hålla en fokusgrupp. En bedömning gjordes att en fokusgrupp var ett bättre alternativ 
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för att kunna få ett bra svar på frågeställningen med hänsyn till Nolias begränsade 
resurser.  
 
Antalet deltagare i fokusgruppen bestämdes bli någonstans mellan 5-7 personer och 
tidsåtgången till cirka 45 minuter. Gruppstorleken bedömdes som lämplig med tanke på 
författarnas brist på erfarenhet av att hålla i en fokusgrupp samt att en allt för stor grupp 
kan leda till en ”tryckt” stämning i gruppen där ingen vågar ta initiativ och få igång en 
diskussion. Det bestämdes också att fokusgruppen skulle ledas av två personer där en 
skulle leda gruppen och den andra skulle föra anteckningar. Det fanns även planer på att 
spela in diskussionen under fokusgruppen men risken för att detta kunde få vissa personer 
att bli nervösa och inte våga yttra sig gjorde att de planerna förkastades.  
 
För att få folk att ställa upp bestämdes att deltagarna skulle få inträdet tillbaka, en lunch 
samt två biljetter var till en konsert med Anna-Lotta Larsson. Då det bedömdes som 
väldigt svårt att få folk att ställa upp trots ersättningen beslutades att ingen speciell 
urvalsmetod skulle användas utan personer skulle slumpvis tillfrågas tills kvoten för 
storleken på fokusgruppen uppnåtts. Temat för fokusgruppen bestämdes till:  
”Vad är viktigt för att Nolia Höstmässa ska utvecklas i en positiv riktning?”  
 
En plan på hur fokusgruppen skulle genomföras togs fram och såg ut på följande sätt: 
 

• Varje deltagare får skriva ned vad de anser vara viktigt. Viktigt är att poängtera 
att inga förslag är för dumma utan ofta kan förslag som på förhand anses som 
konstiga ge de mest innovativa idéerna. 

 
• Efter 5-10 minuter när skrivandet avtar samlas lapparna in och en diskussion 

kring de olika förslagen vidtas. 
 

• Efter att ett förslag diskuterats igenom formuleras gemensamt av gruppen en 
mening som sammanfattar vad som vill fås fram med förslaget. Meningen skrivs 
ned på ett OH-blad.  

 
• När alla förslag diskuterats igenom sker en viktning av de förslag som deltagarna 

anser vara viktigast. Denna viktning sker individuellt. 
 

• Sammanställ resultatet direkt så att ingen viktig information går förlorad. 

3.5.4 Mätinstrument 
Till att börja med genomfördes en omfattande litteraturstudie om hur mätinstrumentet, 
det vill säga enkäten i detta fall, bör konstrueras. Detta ledde till att en lista togs fram 
(Bilaga 4) som varje fråga kontrollerades mot för att se till att frågan klarade av de krav 
som ställs på en bra enkätfråga. Till vår hjälp att ta fram mätinstrumentet använde vi oss 
av våra kontaktpersoner på Nolia samt LTU, enkäter som Nolia använt sig av tidigare, 
den information vi skaffat oss om Nolia, Nolias hemsida samt den kunskap som vi skaffat 
oss i ämnet under vår tid på Luleå tekniska universitet. Målet med frågorna var att de svar 
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som skulle erhållas skulle hjälpa Nolia att besvara de frågeställningar som 
undersökningen syftade till att besvara. 
 
Några saker som hölls i åtanke vid framtagandet av enkäten var att följande: 
 

• Att försöka hålla den så kort som möjligt. Detta för att minska bortfallet på grund 
av att folk anser att enkäten är för lång och jobbig att fylla i. Max två sidor lång 
beslutades enkäten få vara. Genom att skriva på fram och baksidan kan enkäten 
rymmas på ett papper och därmed ge intrycket av att enkäten är kortare än vad 
den egentligen är. Det är dock viktigt att det framgår tydligt på enkäten att 
respondenten skall vända sida när de fyllt i den första sidan för att minska risken 
att baksidan inte fylls i. Genom att ständigt låta en person observera ifyllandet 
och påminna vid behov, samt att kontrollera båda sidorna vid inlämnandet kan 
risken för detta minskas ytterligare. 

 
• Att använda sig av ”kryssfrågor” där det är möjligt. Dessa är enkla för 

respondenterna att besvara samt enkla att sammanställa i efterhand. Viktigt är 
dock att täcka upp alla möjliga svar och alltid lämna en möjlighet för osäkra att 
svara. 

 
• Att ge utrymme för tankar och åsikter som inte inryms i övriga enkäten genom ett 

par öppna frågor. 
 

• Att använda ett enkelt språk och undvika ord och meningar som kan 
missuppfattas. 

 
• Att skapa en enkät som följer en på förhand bestämd struktur. 

 
• Att använda ett teckensnitt som är lättläst.  

 
• Vid frågor där respondenterna skall delas in i grupper kan det vara en god idé att 

lämna dessa som öppna så att en indelning kan ske i efterhand. Som exempel kan 
nämnas frågan om respondenternas ålder som valdes att ställas som en öppen 
fråga då åldersfördelningen inte var känd sedan tidigare. Fördelen med detta är 
att risken att få grupper som är så små att ingen analys kan genomföras minskas. 

 
När enkäten tagits fram provades den på 10 personer med varierande bakgrund. Målet 
med detta var att hitta brister i enkäten, exempelvis frågor som kan tolkas på olika sätt på 
grund av att de formulerats på ett felaktigt sätt. Dessa valdes ut under en förmiddag i 
biblioteket på Luleå tekniska universitet. Enkäten granskades även av ett antal personer 
med varierande kunskap inom ämnet för att få olika synpunkter till möjliga felkällor. 
Dessa personer valdes ut godtyckligt av författarna.  
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3.5.5 Sammanställning av data 
Den data som samlades in är av två olika slag, kvalitativ och kvantitativ. För den 
kvantitativa data insamlad med hjälp av enkäterna togs beslut att analysen skulle ske med 
hjälp av pivottabeller i kalkylprogrammet Excel. Orsaken till att Excel valdes var att 
Nolia inte har tillgång till något statistikprogram samt att Excel bedömdes vara tillräckligt 
för att analysera data och få svar på de frågeställningar som undersökningen skulle 
besvara. En mall för hur svaren skulle fyllas i skapades på förhand för att minimera 
risken för att fel skulle uppstå vid överföringen till dator. Kodningen av svaren hade på 
förhand planerats och bestämts för att inte oklarheter skulle skapa fel. Vid överföring från 
enkät till dator finns en risk att slarv kan skapa fel i undersökningen och därför vidtogs 
stor noggrannhet i samband med överföringen till dator.  
 
För den kvalitativa data behövdes en annorlunda metod för analysen då Excel inte lämpar 
sig för analys av kvalitativ data. Den metod som ansågs som mest lämpad var att använda 
så kallade släktskapsdiagram för att gruppera data. En bedömning gjordes att det var en 
metod som Nolia även i framtiden skulle kunna använda sig av.  

3.5.6 Bortfallsfel 
Det finns som sagt två typer av bortfall, individbortfall och partiell bortfall. 
Individbortfall uppstår då inget svar alls fås på en enkät, medan partiellt bortfall uppstår 
då det bara är vissa frågor som inte besvarats. 
 
För att minska individbortfallet lottades biljetter till en Anna-Lotta Larsson konsert ut. 
Utlottning av biljetterna skedde direkt på plats vilket ökade intresset för ifyllande av 
enkäten. Ett bord med utrustning som till exempel pennor fanns att tillgå i mässhallen, 
vilket underlättade för respondenten att fylla i enkäten. Enkäten gjordes dessutom kort för 
att på så sätt få fler att fylla i den. Insamlingen av enkäten gjordes direkt efter ifyllandet, 
vilket medförde att det var svårare för respondenten att inte lämna in enkäten. 
Utdelningen av enkäterna gjordes på ett så trevligt sätt som möjligt samt att en del fraser 
för att öka motivationen hos respondenterna hade tränats in i förväg.  
 
För att minska det partiella bortfallet gjordes enkätens frågor så tydliga och lättförståliga 
som möjligt. Enkäten innehöll dessutom inga känsliga frågor som kan kännas jobbiga att 
svara på. Det fanns en tydlig markering om att vända sida för att minska risken att 
respondenten glömde att fylla i baksidan. En person assisterade dessutom vid ifyllandet 
av enkäten och kunde på så sätt hjälpa till om något var oklart samt påpeka om 
respondenten missade en fråga.   
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3.6 Undersökning 2 
Den andra undersökningen genomfördes under Nolia Efter Nian som anordnades 1-2 
december 2004. Mässan är till för elever som går i åttonde och nionde klass och syftar till 
att hjälpa eleverna inför deras gymnasie-/yrkesval. En klar majoritet av besökarna går i 
nionde klass. 
 
För att se enkäten som delades ut under Nolia Efter Nian se bilaga 5 

3.6.1 Planering 
Arbetsgången för undersökning 2 följde PDSA-cykeln.  
 
Även under planeringsfasen till undersökning 2 ställdes till en början tre frågor som 
skulle besvaras. Arbetet med att besvara dessa tre frågor följde inte någon särskild 
ordning utan pågick parallellt. De tre frågorna som skulle besvaras var samma som i 
undersökning 1. 
 
Undersökningens målpopulation definierades som samtliga elever som besökte Nolia 
Efter Nian 2004. Det fanns inte en fullständig ram över eleverna som skulle besöka 
mässan men däremot fanns en förteckning över de skolor som skulle besöka mässan. 
 
För att besvara de två andra frågorna, fråga 2 och 3, utfördes samma arbete som i 
undersökning 1. De frågeställningar som Nolia ville ha svar på från undersökning 2 var: 
 

- Hur har eleverna förberett sig inför mässan? 
- Vad tyckte eleverna var bra och dåligt med mässan? 
- Hjälpte mässan eleverna i deras gymnasie-/yrkesval på något sätt? 
- Fick eleverna mer information inför sitt gymnasie-/yrkesval, om nej, varför inte? 
- Vad vill eleverna att Nolia ska utveckla till nästa år? 

 
När frågeställningarna som undersökningen skulle besvara var framtagna försökte vi 
precis som i undersökning 1 att ”översätta” dessa till mätbara variabler.  
 
När det gällde hur undersökningen skulle genomföras handlade det om att bestämma sig 
för om en urvals- eller totalundersökning var mest lämpad. Även i denna undersökning 
bestämdes att ett urval skulle göras då cirka 1700 elever skulle besöka mässan vilket 
innebär att det varken är tids- eller resursmässigt lönsamt att fråga alla. 

3.6.2 Urval 
Att göra ett systematiskt urval på plats som vid undersökning 1 kändes inte aktuellt då vi 
fått en lista på de skolor som skulle besöka mässan. Detta gav möjlighet att göra ett 
betydligt bättre urval och därmed få ett mer korrekt resultat, vilket i sin tur föranledde att 
beslut togs om att skicka ut enkäterna till skolorna i efterhand.  
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För att kunna välja en lämplig urvalsmetod gjordes litteratur- och artikelstudier. 
Gruppurval, även kallat klusterurval, var den urvalsmetod som ansågs bäst lämpad. I 
denna urvalsmetod skapas en ram med grupper av besökare istället för en ram med varje 
enskild besökare. Vid denna undersökning representerade varje skola en grupp. Fördelen 
är att det är enklare att skapa en korrekt ram och att många personer kan undersökas 
billigt och snabbt. För att välja ut de skolor som enkäten skulle skickas till lottades 6 av 
de 12 skolorna ut. Dessa kontaktades via telefon och mail för att informera om enkäten, 
få reda på antalet enkäter som skulle skickas och försäkra sig om att de var intresserade 
att delta i undersökningen. Enkäterna trycktes sedan upp och skickades till skolorna med 
ett frankerat kuvert så att enkäterna kunde skickas tillbaka. Det visade sig att efter 
kontakten med skolorna så skulle cirka 650 enkäter skickas ut.  

3.6.3 Mätmetod 
Även i denna undersökning stod valet mellan enkätundersökning och 
intervjuundersökning. Valet föll på enkätundersökning även här då Nolia anses varken ha 
resurser eller kunskap för att i framtiden utföra intervjuer på ett tillförlitligt sätt. 
Dessutom sågs en chans att ytterligare utveckla och förbättra kunskaperna om 
enkätundersökningar.  
 
En förfrågan skickades till skolorna om att hålla en diskussion i varje klass, där mässans 
utveckling skulle diskuteras. I ett mail bifogades ett förslag på hur diskussionen kunde 
genomföras. Det förslaget gick ut på att läraren delar in klassen i grupper som får ta fram 
tre förslag på hur mässan ska utvecklas i framtiden. Dessa förslag skulle sedan skrivas 
ner och skickas med enkäterna till Nolia. 

3.6.4 Mätinstrument 
I denna undersökning valdes att genomföra en postenkätundersökning. Fördelarna är att 
postenkätundersökningar är billiga att genomföra och respondenten kan svara på enkäten 
utan att känna den stress som kan upplevas vid ifyllande på plats. Dessutom undviks 
problemet med att respondenten inte hunnit se hela mässan och på så sätt inte kan svara 
på vissa frågor i enkäten. Nackdelarna är att postenkätundersökningar kan dra ut på tiden 
och ett stort bortfall kan förekomma då alla inte känner sig manade att svara.  
 
I denna enkät hade försökts att ta lärdom av undersökning 1 då det ansågs att risken för 
missförstånd ökar med en postenkät då ingen finns till hand och kan förklara om något 
känns oklart. Inga rangordningsfrågor togs med och dessutom blandades inte kryssfrågor 
och frågor där respondenten ska svara med siffror. Sedan gjordes enkäten kort även 
denna gång för att få ett mindre bortfall. Ett lätt språk försöktes att användas för att 
minska risken för bortfall.  

3.6.5 Sammanställning av data 
Data som samlades in i denna undersökning var kvantitativ och kvalitativ. Den 
kvantitativa data insamlad med hjälp av enkäterna analyserades med pivottabeller i 
kalkylprogrammet Excel. Anledningen till att den kvantitativa data sammanställdes i 
Excel var samma som i undersökning 1. Även i denna undersökning hade en mall för hur 
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svaren skulle fyllas i skapats i Excel för att minska risken för fel vid överföring från 
enkäten till datorn. Kodning av de olika variablerna hade också på förhand planerats för 
att minska risken för oklarheter när svaren skulle överföras till Excel. Sedan finns även 
risker med att slarvfel uppstår vid ifyllandet i datorn. För att minska den risken försöktes 
att inte stressa vid ifyllandet och titta igenom svaren så att rätt svar fyllts i rätt ruta.  
 
De öppna frågorna sammanställdes som i undersökning 1 med hjälp av 
släktskapsdiagram, då Excel inte lämpar sig väl för sammanställning av kvalitativ data. 
Vi valde att använda samma metod i denna undersökning för att testa om denna 
sammanställning lämpar sig väl även för denna typ av undersökning.   

3.6.6 Bortfall 
För att inte få ett stort individbortfall skulle enkäterna delas ut i klassrummet och fyllas i 
under lektionstid. Detta minskar risken för att respondenten inte fyller i enkäten. 
Dessutom informerades lärarna att de skulle samla in enkäten direkt efter ifyllandet för 
att minska bortfallet. Det togs reda på hur många enkäter som varje skola behövde för att 
minska risken för att för få enkäter skulle skickas ut. Kontakt togs en dryg vecka efter 
utskickandet av enkäten. Detta gjordes för att inte skolan skulle glömma bort enkäterna. 
Enkäten hölls kort även denna gång för att inte eleverna skulle känna att det tog för lång 
tid att fylla i den. 
 
För att få ett litet partiellt bortfall skickades klara instruktioner ut till kontaktpersonerna 
för att dessa i sin tur skulle kunna vidarebefordra informationen till lärare och elever för 
att missförstånd i enkäten skulle undvikas. Frågorna gjordes så enkla och lättförståliga 
som möjligt för att minska risken för missförstånd. Det fanns inga känsliga frågor i 
enkäten som skulle kunna orsaka bortfall. En tydlig markering fanns om att enkäten 
fortsatte på nästa sida vilket skulle minska risken för att eleverna skulle missa att fylla i 
baksidan. 
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3.7 Validitet  
Med validitet menas huruvida mätmetoden verkligen mäter den egenskap som avsetts att 
mätas, det vill säga frånvaro av systematiska fel. Att med säkerhet bedöma validiteten på 
en undersökning är ofta svårt. Erfarenhet och bedömningar ligger vanligtvis som grund 
för att validiteten är tillräcklig. Triangulering, det vill säga att olika mätmetoder 
kombineras i studien varigenom resultaten kan jämföras och kontrolleras så att de är 
samständiga, används för att öka validiteten. (Sörqvist, 2000) 
 
För att undvika systematiska fel är det viktigt att den använda variabeln är ett relevant 
och lämpligt mått på den undersökta egenskapen. (Dahmström, 1996) 
 
För att öka validiteten har ständigt syftet med examensarbetet försökt att sättas i fokus. 
Detta gäller speciellt under de undersökningar som genomförts då det huvudsakliga 
intresset låg i hur de valda metoderna fungerade och dess påverkan på validiteten och 
reliabiliteten. 
 
De data som samlats in har tolkats och diskuterats gemensamt av författarna samt att 
synpunkter mottagits från handledare. Teori från olika källor har beaktats samt att 
litteraturstudier kombinerats med intervjuer för att få olika perspektiv.  
 
För att öka validiteten har intervjuer och möten försökt att sammanställas så nära inpå 
intervjutillfället som möjligt, helst samma dag, för att information inte skall gå förlorad 
eller förvrängas. 

3.8 Reliabilitet 
Reliabiliteten visar frånvaron av slumpmässiga fel i en mätning. En mätning med god 
reliabilitet kännetecknas av att den inte påverkas av vem som utför undersökningen eller 
de omständigheter under vilka den sker. En upprepning av mätningen kan alltså ske utan 
att resultatet förändras. Reliabiliteten säkerställs ofta genom olika typer av 
standardisering av mätförfarandet. (Sörqvist, 2000) 
 
Hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att hög validitet skall uppnås vid en mätning. 
Finns stora slumpvariationer i mätningen mäts nämligen inte heller vad som ska mätas. 
Hög reliabilitet är emellertid inte tillräckligt för hög validitet. (Dahmström, 1996) 
 
Under arbetets gång har löpande skrivits ned vad som gjorts för att undvika att sådan 
information skulle gå förlorad. Resultat och slutsatser som dragits under arbetets gång har 
dokumenterats allt eftersom, detta gäller även under de undersökningar som genomförts 
inom ramen för examensarbetet. 
 
För att underlätta en replikering av studien har en så tydlig bild som möjligt försökt ges 
över hur datainsamlingen gått till. Referenser har presenterats löpande för att underlätta 
för läsare att själv kontrollera källan och göra sina egna tolkningar.  
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4 Analys & resultat 
I detta kapitel diskuteras resultatet med hänsyn till syftet och kopplingar till teorier görs. 

4.1 Undersökning 1 

4.1.1 Urval 
Det systematiska urvalet som användes i undersökningen fungerade inte bra. Orsakerna 
att det inte fungerade var flera och analyseras nedan.  
 
Vissa tider var tillströmning av folk så stor att det inte var möjligt att ta var 20:e person. 
Enligt Eriksson (1978) är detta ett vanligt problem vid denna typ av undersökningar och 
kan avhjälpas genom att använda sig av olika urvalsfraktioner som varierar med antalet 
besökare. 
 
Det bör vara fler än två personer som turas om att dela ut enkäter då personen fort blir 
trött och därmed tappar fokus. 6-8 personer som turas om i par där en har till uppgift att 
sköta räkningen av förbipasserande och den andra kontrollerar ifyllandet och samlar in 
enkäter bör vara lämpligt. Att en person har i uppgift att sköta räkningen är i enighet med 
vad Eriksson (1978) föreslår. 
 
Den plats som valdes för utdelning av enkäter valdes utifrån egna bedömningar samt 
genom diskussioner med vår handledare. Någon teori om hur en lämplig plats för 
utdelning av enkäter skall väljas har inte hittats. Författarna bedömer dock den valda 
platsen som lämplig för att få ett bra urval. Vissa problem med den valda platsen fanns 
dock. Vissa av respondenterna tillfrågades flera gånger och några av dem som 
tillfrågades hade precis anlänt till mässan. Dessa problem finns dock oavsett vilken plats 
som väljs och författarna gör bedömningen att den valda platsen är minst lika bra eller 
bättre som andra tänkbara platser. 
 
Att dela in dagarna i tidsintervall och slumpa fram vilka tider som enkäter skall delas ut 
som Eriksson (1978) samt Dan Hedlin på SCB föreslår visade sig vara en metod som 
fungerade bra. Med denna metod behövs inte lika stora resurser samt att 
undersökningspersonalen kan hålla en högre koncentrationsnivå då tid för återhämtning 
finns. 
 
Det antal enkäter som samlades in under mässan var drygt 200 stycken, vilket författarna 
bedömer som något lågt då det i vissa delgrupper fanns för få respondenter 
representerade för att några analyser skulle kunna säkerställas. Mikael Jansson på NU-
gruppen talar om att 300-800 respondenter är lämpligt och författarna är beredda att hålla 
med. Målet bör ställas i de övre delarna i intervallet enligt författarna då bortfall alltid 
förekommer. 
 
Att använda sig av ett pris som lottas ut bland respondenterna riskerar enligt Mikael 
Jansson på NU-gruppen att snedvrida urvalet då priset lockar till sig en viss typ av 
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människor. Priset i denna undersökning var av sådan karaktär att de flesta av mässans 
besökare tilltalades av det. Dock så märktes det att priset lockade vissa besökare mer än 
andra, vilket säkerligen fått en viss negativ effekt på urvalet. Författarnas bedömning är 
dock att borfallet minskades så pass mycket i och med priset att priset trots allt totalt sett 
anses ha bidragit till ett bättre urval. 
 
Ett stort problem med systematiskt urval som författarna upptäckte under undersökningen 
men som de inte funnit något om i teorin är att personer som går i en grupp tenderar att 
tacka nej till att medverka. Orsaken till detta är att de övriga i sällskapet tvingas vänta på 
den som ska fylla i enkäten. Ett sätt att undvika detta är att låta samtliga i sällskapet fylla 
i enkäten men att endast den som egentligen valts ut tas med i undersökningen. På samma 
sätt bör inte de som självmant kommer fram och vill fylla i en enkät tas med i 
undersökningen, dock bör de få möjlighet att fylla i en. 

4.1.2 Mätmetod 
Enkät är enligt Ejlertsson (1996) en effektiv metod för att samla in många svar med små 
resurser. Denna uppfattning delas av författarna efter att genomfört en undersökning. En 
annan fördel med enkätmetoden är att intervjuareffekten elimineras vilket Dahmström 
och Ejlertsson nämner. 
 
För att få mer information bör enkät kombineras med någon annan metod. Att kombinera 
fokusgrupp och enkät fungerade utmärkt då dessa två metoder visade sig komplettera 
varandra bra. Som Forsell & Obert (2001) påpekar bör fokusgrupp inte ersätta andra 
metoder utan bör användas som ett komplement.  
 
Forsell & Obert (2001) menar att en fokusgrupp kan bestå av allt från 2 personer ända 
upp till 25 beroende på situationen som råder. I den fokusgrupp som hölls i denna 
undersökning deltog 4 personer vilket visade sig vara lämpligt. För stort antal deltagare 
försvårar för de som skall leda gruppen samt att om antalet deltagare är stort finns en 
uppenbar risk att det hela drar ut på tiden. Dessutom var det största problemet med 
fokusgruppen att överhuvudtaget få personer att medverka vilket är ytterligare ett 
argument för att inte ta med allt för många. Bättre är då att satsa på en attraktiv ersättning 
till ett mindre antal deltagare.  

4.1.3 Mätinstrument 
En lärdom från undersökningen är att rangordningsfrågor inte bör finnas med. Detta är 
något som Ejlertsson (1996) påpekar men som författarna ändå ville testa. Trots att en 
rangordningsfråga kan ge mycket information märktes att respondenterna hade problem 
att särskilja på fem olika alternativ vilket ledde till bortfall. Om en rangordningsfråga ska 
finnas med bör det inte finnas mer än tre alternativ för respondenten att välja på. Dessa 
alternativ bör vara likvärdiga så att inte vissa alternativ uppenbart framstår som mer 
attraktiva än andra. En rangordningsfråga kan ställa till det för övriga frågor då 1 
motsvarar det mest attraktiva i rangordning men i frågor där betyg sätts motsvarar 1 det 
minst attraktiva.  
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Vid utformandet av enkäten är det viktigt hur frågorna formuleras (se bilaga 4). Allt som 
är möjligt att tolka på olika sätt kommer också att tolkas på olika sätt vilket märktes 
under undersökningen. Som exempel kan alternativet ”aktiviteterna i hallen” i fråga 8 och 
9 nämnas där många inte visste vad som avsågs med dessa aktiviteter vilket ledde till 
misstankar om olika personer har tolkat detta alternativ på olika sätt. Ett annat exempel är 
fråga 5 där ordet ”ort” kan leda till olika tolkningar. 
 
Enligt Dahmström (1996) bör uppgiftslämnarbördan minskas för att reducera bortfallet på 
enkäten. I detta fall betyder det att enkäten inte bör vara för omfattande. Vad som anses 
vara lämplig omfattning måste bedömas från fall till fall. 

4.1.4 Sammanställning av data 
Enligt Crowder et al. (1999) är pivottabeller ett enkelt sätt att studera data på. Denna 
uppfattning delas av författarna efter att använt pivottabeller för att sammanställa delar av 
enkäterna. En annan fördel med pivottabeller är att strukturen och formatet på data förblir 
oförändrad oavsett vad användaren gör i pivottabellen.  
 
Enligt Klefsjö et al. 1999 är släktskapsdiagram ett hjälpmedel för att strukturera stora 
mängder kvalitativ data. Författarna anser släktskapsdiagram vara en lämplig metod för 
att sammanställa svar på öppna frågor. Denna åsikt stärktes i och med den undersökning 
som genomförts. 

4.2 Undersökning 2 

4.2.1 Urval 
Om urvalsenheterna i ramen kan betraktas som grupper är gruppurval en lämplig metod 
enligt Dahmström (1996), vilket var fallet i denna undersökning. Med ett gruppurval 
kunde en ram skapas vilket inte var möjligt med någon annan urvalsmetod. Ett bättre 
urval kunde därför erhållas med gruppurval.  

4.2.2 Mätmetod 
Postenkät är enligt Eriksson (1978) en billig mätmetod, men medför tyvärr ofta stort 
bortfall. Hög svarsfrekvens kan vanligtvis endast uppnås genom att respondenterna 
känner sig speciellt intresserade av att besvara enkäten. Det krävs ofta att ett antal 
påminnelser skickas ut för att höja svarsfrekvensen. Detta problem är något som 
författarna märkte under genomförandet av undersökningen med postenkäter.  
 
Fördelarna med postenkät är enligt Eriksson dock att metoden är billig att genomföra och 
att den ger möjlighet att ställa många olika frågor. Att intevjuareffekten helt kan 
elimineras är en annan fördel. Dessa fördelar gör att författarna anser att postenkät var ett 
lyckat metodval. 
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4.2.3 Mätinstrument 
Angående mätinstrumentet drogs inga nya lärdomar gentemot dem från undersökning 1 
förutom att ett typsnitt som de flesta Word-program klarar av bör användas. Ett sätt att 
undvika problem med olika typsnitt är att använda sig av PDF-filer. 

4.2.4 Sammanställning av data 
Den enda lärdom som kan dras utifrån denna undersökning angående de valda metoderna 
är att antalet öppna frågor bör hållas nere då tidsåtgången för att sammanställa svaren kan 
ta mycket tid. Detta är i enighet med vad Klefsjö et al. (1999) menar. 
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5 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de resultat och slutsatser som erhållits. 
 
Om resurser samt kunskap saknas för att utföra en intervjuundersökning bör en 
enkätundersökning genomföras. Systematiskt urval kan användas där var n:te person som 
passerar en viss punkt på mässområdet plockas ut till undersökningen men detta är inte en 
metod att rekommendera då denna metod leder till dåligt urval. Om urvalet av någon 
anledning inte anses vara av största vikt kan dock denna metod användas.  
 
En annan urvalsmetod som författarna av denna rapport anser är värd att testa för att få ett 
representativt urval, är att på förhand bestämma att exempelvis var 30:e person som 
besöker mässan får en enkät. Dessa erbjuds inträdet, eller liknande, tillbaka när enkäten 
återlämnas ifylld. Problemet med denna metod är att det kan bli dyrt beroende på vad 
företaget erbjuder som ersättning och hur många svar undersökningen kräver. En 
avvägning måste därför göras om ett bättre urval anses vara värt den kostnaden. För att 
minska kostnaden kan ett lotteri anordnas på enkäten som respondenten deltar i om 
enkäten lämnas in ifylld.  
 
En enkätundersökning bör kompletteras med någon annan undersökningsmetod. 
Fokusgrupp kan rekommenderas som kompletterande metod då den inte upptar så stora 
resurser samt ger värdefull information. Dock bör en rejäl ersättning erbjudas till dem 
som ställer upp då det största problemet med att genomföra en fokusgrupp visade sig vara 
att få personer att delta. 
 
Vad det gäller utformandet av enkäten så bör den hållas kort samt att frågorna 
kontrolleras mot den mall som bifogats. Det är viktigt att hålla språket lätt samt att 
utforma enkäten så att så få missuppfattningar som möjligt skapas. Layouten är viktig och 
det är bra att inte blanda fet, kursiv och andra typsnitt. Sedan bör enkäten alltid testas på 
en liten grupp personer som representerar målpopulationen innan själva undersökningen. 
 
Sammanställningen av data tycker författarna har fungerat utmärkt med hjälp av Excel 
samt släktskapsdiagram. Dessa metoder är lätta att använda samt att de är något som de 
flesta klarar av. 
 
Vid de mässor där det finns tillgång till ram över populationen kan undersökningen av 
besökarna utföras efter mässan. Fördelen med detta är att det är betydligt enklare att få ett 
bättre urval. Hur urvalet skall göras beror sedan på hur den ram som finns tillgänglig ser 
ut. Består enheterna på ramen av grupper, som vid undersökning 2, kan ett gruppurval 
med fördel användas. 
 
I framtiden bör Nolia efter varje utförd undersökning inte bara sammanställa data utan 
också titta på hur själva undersökningsmetoderna fungerat och var det finns utrymme för 
förbättringar i undersökningsprocessen.
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6 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring de valda metoderna samt att förslag till fortsatt 
arbete ges. 

6.1 Metodkritik 
För att ta reda på vilka metoder som Nolia bör använda sig av för att kunna utföra sina 
kundundersökningar med så hög validitet och reliabilitet som möjligt är det tre olika 
metoder som använts. Dessa tre metoder är litteraturstudier, undersökningar och 
intervjuer.  
 
Litteraturstudierna har skapat en välbehövlig kunskapsbank om undersökningar som har 
fungerat som en grund för hela examensarbetet. Intervjuer har använts för att fördjupa 
kunskaperna mer mot undersökningar i samband med mässor. De undersökningar som 
genomförts har använts för att i praktiken testa de metoder som utifrån litteraturstudier, 
intervjuer och egna bedömningar valts. Detta arbetssätt har fungerat bra och har givit 
författarna möjlighet att testa de teoretiska kunskaperna också i praktiken, vilket upplevts 
som positivt. 
 
Genom att kombinera olika metoder för att samla in data har författarna försökt att öka 
validiteten på studien. Resultaten har därigenom kunnats jämföras och kontrolleras så att 
de är samständiga.  
 
Den intervju som gjordes med Dan Hedlin på SCB utfördes via mail. För att öka 
validiteten och reliabiliteten borde en annan form av intervjumetod ha använts, 
förslagsvis telefonintervju. 
 
De metoder som valdes till de båda undersökningarna valdes med utgångspunkt av vad 
som på förhand ansågs vara mest fördelaktigt för att uppnå god validitet och reliabilitet. 
Så här i efterhand kan kritik riktas mot att skillnaden i utförande mellan de båda 
undersökningarna inte var så stor. Till andra undersökningen kunde andra metoder valts 
för att få en bättre uppfattning om hur dessa fungerar i praktiken. Orsaken till att detta 
inte gjordes var att författarna ville utveckla kunskaperna om de valda metoderna 
ytterligare då dessa bedömdes som mest lämpade för Nolia att använda. 
 
I teorikapitlet refereras mycket till Dahmström 1996 vilket kan ge läsaren en uppfattning 
att inte en omfattande litteraturstudie genomförts. Orsaken till att så stort material 
hämtats från Dahmström är att denna bok på ett bra sätt sammanfattar det som författarna 
anser vara relevant. Samma information kan även hämtas från andra böcker men för att 
underlätta för läsaren att kontrollera källan har antalet referenser försökt att hållas nere. 
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6.2 Fortsatt arbete 
Under examensarbetets gång har erfarenhet införskaffats om hur kundundersökningar kan 
genomföras i samband med mässor. Vid genomförandet av sådana kundundersökningar 
ställs företaget inför en rad problem där det finns många olika tänkbara lösningar. Det 
kan på förhand vara svårt att avgöra vilken metod som kommer att fungera bäst i 
praktiken. De metoder som vi valt att testa har valts med utgångspunkt från det vi läst i 
litteratur, vad som framkommit i intervjuer samt genom egna bedömningar av vilka 
metoder som är de bästa.  
 
Ett sådant här arbete blir dock aldrig färdigt utan det finns alltid utrymme för 
förbättringar i undersökningsprocessen. I detta arbete har det fokuserats mest på urval, 
mätmetod, mätinstrument samt sammanställning av insamlad data. Inom dessa områden 
har förslag givits på hur Nolia kan tänkas arbeta i framtiden och vad som är viktigt att 
tänka på. Dock finns det fortfarande mycket kvar att testa, till exempel andra 
urvalsmetoder. 
 
Ett annat område där det finns utrymme för förbättringar är processen där det tas fram 
vad som är intressant att undersöka. Detta är en vital del av en undersökning och metoder 
för hur detta skall göras bör tas fram för att öka validiteten. 
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Bilaga 1 – Enkäten undersökning 1 

 Enkätundersökning Nolia Höstmässa 
 

1. Kön 
□ Man 
□ Kvinna 

 

2. Ålder ______ år  
 

3. Civilstånd 
□ Singel 
□ Sambo 
□ Gift 
Annat __________________________________ 

 

4. Antal barn (0-12 år) i hushållet ______ stycken 
 

5. Var bor du? ______________________________ 
 

6. Hur fick du kännedom om Nolia Höstmässa? (OBS! Här kan fler än ett 
alternativ kryssas för!) 
□ Mässtidning 
□ Annons i dagspress 
□ Nolias hemsida 
□ VK:s hemsida 
 

□ Reklam skickat till hemmet 
□ Inbjudningskort 
□ Tips från en vän 
□ Banderoller 
Annat sätt ____________________ 

 

7. När bestämde du dig för att besöka Nolia Höstmässa? 
□ Idag 
□ Igår 
□ Tidigare denna vecka 
□ Tidigare denna månad 
□ Mer än en månad sedan 
□ Vet ej 

 

8. Rangordna följande alternativ efter vad som på förhand lockade dig 
mest av mässans utbud? Ange på strecken nedan för det som lockade 
mest (1), näst mest (2), och så vidare, till det som lockade minst (5). 

 

____ Mässtemat: Allt för hemmet 
 

____ Mässtemat: Resor & Upplevelser 
 

____ Mässtemat: Mat & Dryck 
 

____ Föreläsningarna 
 

____ Aktiviteterna i hallen (t.ex. provkök, rådgivningstorg m.m.) 
Vänd sida 
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9. Hur nöjd är du med… 
Siffrorna motsvaras av: inte alls nöjd (1) till mycket nöjd (5). Kryssa för det 
alternativ som passar dig bäst. 
        1     2     3     4    5 Vet ej 

…utbudet på mässtemat Allt för hemmet?                   
…utbudet på mässtemat Resor & Upplevelser?                         
…utbudet på mässtemat Mat & Dryck?                            
…utbudet av föreläsningar?                            
…aktiviteterna i hallen? (t.ex. provkök m.m.)                            
…skyltningen på mässområdet?                              
…mässan som helhet?                              
 
10. Vad tyckte du var bäst på Nolia Höstmässa? 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
11. Vad saknade du på Nolia Höstmässa? 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

  
 
 

Tack för att du tog dig tid att 
svara på frågorna! 

 
  

 
 



Bilaga 2 – Telefonintervju med Mikael Jansson på NU-gruppen 

Telefonintervju med Mikael Jansson på NU-gruppen 
Nordiska Undersökningsgruppen, NU-gruppen, är ett marknadsundersökningsföretag 
som funnits sedan 1986. Företaget startade som ett avknoppningsföretag till Högskolan i 
Jönköping, och har idag 7 heltidsanställda. 
 
Nordiska Undersökningsgruppen är ett aktiebolag som ägs av grundarna Mikael Jansson 
och Lars Lindqvist. Företaget har högsta kreditvärdighet enligt Dun & Bradstreet (AAA), 
och är medlemmar i ESOMAR. 
 
De områden som Nordiska Undersökningsgruppen specialiserat sig inom är mötesplatser, 
samhälle, marknad och utbildning. Deras arbetsområde sträcker sig över hela landet i 
form av bland annat postenkäter, personliga intervjuer och telefonintervjuer.  
 
Mikael Jansson fungerar som VD/projektledare på företaget. (NU-gruppen, 2004) 
 
- Hur utför Ni era besöksundersökningar? 
Vi utför intervjuer på mässan genom att placera ut sex stycken personer i mässhallen med 
god erfarenhet av att utföra intervjuer. Intervjuarna stoppar var n:te person och frågar om 
de är intresserade av att medverka i en intervju. Dessa personer står då fem timmar under 
dagen inklusive raster. Under en mässa samlas mellan 300- 800 svar in beroende på 
antalet besökare. 
 
- Vilka är för- och nackdelarna med denna metod? 
 Fördelarna är att många svarar och att urvalet går att göra bra. Dessutom går det snabbt 
att göra intervjun. Vi upplever också att det är fler som vill ställa upp på en intervju än en 
enkät. Sammanställningen underlättas också då svaren förs in direkt på plats. 
 
Nackdelarna är att samma person kan frågas flera gånger. Detta gör att sannolikheten för 
att bli utvald inte är lika för alla besökare, vilket kan få statistiska konsekvenser. 
 
- Var placerar Ni ut era intervjuare? 
Det placeras ut slumpmässigt i mässhallen. Nackdelen med det är att vissa som frågas 
inte har besökt hela mässan och kan då inte kan ge en bra bild av vad de tycker om 
mässan. För motverka detta kan man stå vid utgången men detta medför ett mycket större 
bortfall då många har bråttom till bussen, tåget etc. 
 
- Använder Ni er av några knep för att minska bortfall etc.? 
Vi delar inte ut några vinster för att detta kan snedvrida urvalet då olika vinster lockar 
olika människor. Dessutom så tas inte intervjuer med i undersökning då folk kommer 
fram och vill göra en intervju. Vi låter de göra intervjun men kastar den sedan då de flesta 
som kommer fram är antingen starkt positiv eller negativ till mässan.  

 
 



Bilaga 3 – Mailintervju med Dan Hedlin på SCB 

Mail skickat till Dan Hedlin på SCB: 
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som just nu gör vårat  
examensarbete där vi undersöker hur företag, exempelvis mässarrangörer, kan  
genomföra besöksundersökningar med god validitet och reliabilitet. Vi undrar därför hur 
ni gör? Är det fördelaktigt att göra intervjuer eller enkäter? På vilket sätt ska urvalet 
göras så att det representerar de som besöker mässan? Varför ska man göra på det sätt 
som ni gör? 
 
Mvh Andreas och Mattias 
 
Svar från Dan Hedlin på SCB: 
Jag ska försöka svara kort på era frågor. Jag tror att det är enklast att  
intervjua på plats eftersom annars riskerar bortfallet att bli stort.  
Alternativt kan man försöka ta folks namn, adress och telefonnummer och  
kontakta dem senare. För att få ett representativt urval bör man intervjua  
folk ”utspritt” över de tider som mässan pågår, dvs dagar och tidpunkter på  
dagen. Man kan slumpmässigt välja dagar (eller intervjua under alla dagar  
mässan pågår). Dagarna delas in i lämpliga intervall, kanske timmar. Man väljer  
slumpmässigt timmar under de valda dagarna. Intervjuare (troligen minst 2) kan  
stå i entren och hejda folk som kommer in (alt går ut), t.ex. var 10:e  
besökare. Intervjuarna bör ha tänkt ut några ”övertalningsargument” i förväg  
eftersom många besökare annars avböjer medverkan. Om de ändå avböjer, kan man  
ha någon reservstrategi, tex fråga om man får ringa upp senare eller om de vill  
på vägen ut ur mässan stanna till och låta sig intervjuas. Om mässan är av en  
sådan sort att många besökare passerar entrén mer än en gång måste man ta  
hänsyn till det. Den som går förbi två gånger får i princip dubbelt så stor  
chans att bli utvald. Den stora fördelen är att risken för skevheter i urvalet  
(bristande representativitet) minskas om man har en genomtänkt strategi.  
 
Hoppas det här är till någon hjälp 
Dan Hedlin 

 
 



Bilaga 4 – Checklista för kontroll av enkätfråga 

Checklista för konstruktion av frågeformulär 
Vid konstruktion av enkät kan med fördel checklistan gås igenom för att få så bra 
frågeformuleringar som möjligt. 
 

1. Är språket så enkelt att det kan förstås av alla respondenter? 
2. Kan frågan kortas ner? 
3. Är frågan tillräckligt exakt formulerad? 
4. Är frågan negerad? 
5. Är frågan ledande eller prestigeladdad? 
6. Kommer det viktigaste i frågan sist? 
7. Är frågan relevant för alla respondenter? 
8. Har alla respondenter den information som krävs för att besvara frågan? 
9. Kan frågan delas upp i fler frågor? 
10. Är svarsalternativen uttömmande? 
11. Är svarsalternativen varandra uteslutande? 
12. Kommer svarsalternativen i samma ordningsföljd på frågor med samma 

alternativ? 
13. Är ordningsföljden mellan frågorna passande? 
14. Är uppdelningen på block passande? 
15. Kan någon fråga tas bort? 

 
Listan är hämtad ifrån boken Statistisk undersökningsmetodik (s.188-189), av S. 
Eriksson, 1978, Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-15381-3 
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   Enkätundersökning  
     Nolia Efter Nian 
  1-2 December 2004 
 

1. Kön    

□ Kille 
□ Tjej 
 

2. Årskurs   
□ 8 
□ 9 
 

3. Vilken skola går du på? ____________________________ 
 

4. På vilket sätt hade du förberett dig inför mässan?  
    OBS!! Fler än ett alternativ kan kryssas för. 

□ På egen hand 
□ Med hjälp av lärare 
□ Med hjälp av studie/yrkesvägledare 
□ Inte alls 

 

5. Vilken möjlighet fick du att förbereda dig i skolan 
inför mässbesöket? Siffrorna motsvaras av (5) mycket stor  
möjlighet till (1) ingen möjlighet. 
□ 5 
□ 4 
□ 3 
□ 2 
□ 1 
□ Vet ej 

 

6. Anser du att du var tillräckligt förberedd inför mässbesöket? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 

 

7. Hur nöjd var du med… 
Siffrorna motsvaras av: inte alls nöjd (1) till mycket nöjd (5). Kryssa 
för det alternativ som passar dig bäst. 
        1     2     3     4    5 Vet ej 
…scenuppträdandena?                              
…Heta Stolen?                               
 

Vänd sida 

 
 

http://www.nolia.se/efternian/index.php


Bilaga 5 – Enkäten undersökning 2 

8. Fick du information under mässbesöket som kan vara till hjälp inför  
    ditt gymnasieval? 

□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 

 
9. Om du svarade nej på fråga 8, motivera gärna varför du inte fick   

 information som kan vara till hjälp inför ditt gymnasieval. I   
 annat fall kan du hoppa över denna fråga. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

10. Hur motsvarade mässan dina förväntningar? 
□ Mässan överträffade mina förväntningar 
□ Mässan motsvarade mina förväntningar 
□ Mässan motsvarade inte mina förväntningar 
□ Vet ej 

 
    Motivera gärna svaret i fråga 10: 
   _______________________________________________ 
   _______________________________________________ 
   _______________________________________________ 
 
11. Vad tyckte du var bäst på mässan? 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
12. Vad saknade du på mässan? 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 

 
Tack för din medverkan! 
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