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Sidste gang… 

• Kvalitative metoder giver indblik i folks tanker, holdninger 
og følelser 

• Den kvantitative version af af validitet og reliabilitet giver 
ikke mening, når man arbejder kvalitativt.  

• Fokusgrupper: Afdækker en gruppes dynamik og 
interaktion 

• Enkeltmandsinterview: I dybden med den enkeltes 
tanker og holdninger 

• Udvælger de personer, man interviewer 

• Inviterer dem til at deltage 

• Udarbejder spørgeguiden 

• Og udfører interviewet 



I dag skal vi snakke om… 

• … hvordan man arbejder med kvantitative 

metoder. 

• Hvordan gennemfører man en 

spørgeskemaundersøgelse? 

• Hvordan man forholder sig til kvantitativt 

data. 



Kvantitativ metode 

• Handler typisk om at observere og forklare folks 
holdninger og adfærd. 

• Handler ikke om at forstå, hvorfor folk mener 
eller gør, som de gør. Vi er groft sagt ligeglade 
med at forstå deres overvejelser. 

• Antagelse: Det er muligt at måle og afdække 
sammenhænge i folks adfærd og holdning 
kvantitativt. 

• Afsæt i en mere positivistisk/Naturvidenskabelig 
tradition. 



Kvantitativ metode 

• Data vil ofte være i form af observationer 

eller besvarelser af såkaldte lukkede 

spørgsmål, hvor respondenterne har 

kunnet vælge mellem flere prædefinerede 

svarmuligheder. 

• ”Hvad ville du stemme, hvis der var 

Folketingsvalg i dag”? 

• ”På en skala fra 0 til 10...”. 



Kvantitativ metode 

• Spørgeskemaundersøgelser med lukkede 

svarmuligheder, registerdata ol.  

• Oftest et større datamateriale end ved 

kvalitative undersøgelser. F.eks. En 

meningsmåling med 1.000 respondenter 

• Hellevik: Et ekstensivt oplæg med mange 

enheder, men få oplysninger om hver 

• Systematisk præsentation af stimuli og 

registrering af data 

 



Kvantitativ metode 

• I kvantitativ metode handler det om ved 

statistiske analyser at finde 

sammenhænge og mønstre i data 

kausalitet og generalisere resultaterne 

• Det er styrken ved kvantitativ metode, at 

man kan det! 

 



Hvornår er en 

spørgeskemaundersøgelse det rigtige 

redskab? 
 

• Når man gerne vil indsamle mange 

besvarelser 

• Når man gerne vil arbejde med 

kvantificerbare data 

• Når man gerne vil kunne generalisere sin 

resultater fra undersøgelsen til en større 

population 



Hvornår er en 

spørgeskemaundersøgelse det rigtige 

redskab? 
 

• Overvej dog…. 



Hvad giver det mening at 

spørge om? 
• Er det særligt validt at måle folks adfærd 

ved at spørge til den? 

• Holdninger ><adfærd. 

• Adfærd vil vi helst observere os frem til 

• Folk ser altid DR2  og stemmer aldrig DF 



Hvad giver det mening at 

spørge om? 
• Ikke hypotetiske spørgsmål. ”Hvad ville du 

gøre, hvis…”? 

• Alle ville altid gerne gøre en masse godt 

for miljøet, børnefamilierne og hinanden, 

hvis de bare havde mere tid og flere 

penge... 

• Er det en gratis omgang?: ”Bør der efter 

din mening bruges flere penge på at 

forberede den offentlige service? 



Hvad giver det mening at 

spørge om? 
• Tænk over følsomme emner. Hvordan kan 

jeg spørge, så folk svarer ærligt? 

• Eksempelvis: Kinsey’s spørgsmål om 

dyresex  

• Mulige indirekte holdningstests 



Validitet og reliabilitet 

• En ultrakort reminder… 



Validitet og reliabilitet 

• Centrale begreber, når vi skal vurdere en 
undersøgelses kvalitet 

• Er forbundne og kan være svære at 
adskille 

• Forbinder det teoretiske plan og det 
empiriske plan 

• Siger noget om, hvor godt undersøgelsen 
besvarer det spørgsmål, man har stillet sig 
selv. 



Validitet 

• Måler vi det vi gerne vil måle?  

• Hvor relevante er data? 

• Er der sammenhæng mellem det 
teoretiske begreb, vi vil måle og den 
måde, vi måler det på? 

• Er det f.eks. den rigtigt gruppe, vi spørger? 

• Er spørgsmålene formuleret rigtigt? 

• Indsamler vi data, så resultaterne afspejler 
det, vi vil måle? Eller er der skævheder i 
stikprøven? 



Reliabilitet 

• Hvor præcise er vi til at måle det, vi gerne vil 

måle? 

• Hvor præcist har vi defineret de begreber, vi 

undersøger? 

• Er der noget i vores undersøgelsesdesign, der 

mindsker præcisionen 

• Tilfældige fejl, f.eks. menneskelig påvirkning.  

• Hvis vi eller andre skulle gentage undersøgelsen 

på præcis samme måde, ville vi så få det 

samme resultat?  



Metodiske overvejelser ved 

kvantitative undersøgelser 

• Udvikling af spørgeskemaet, så det er 
validt (Dvs. at det faktisk måler det, vi 
gerne vil måle). 

• Dataindsamlingen: Hvordan indsamler jeg 
data, så jeg får en repræsentativ stikprøve 

• Databehandling: Forholde sig til det 
indsamlede data. Er det i orden? Hvad kan 
jeg sige med det indsamlede data i 
hånden? 



Udformning af et spørgeskema 

• Spørgeskemaet er jeres redskab til at 

indsamle viden 

• Centralt, at det er gennemarbejdet 

• I spørgsmålsformuleringerne 

operationaliserer i jeres variable og 

værdier 



Udformning af et spørgeskema 

• Overvej allerførst: ”Hvad undersøger vi”? 

• Hvad er det for en teoretisk variabel, jeg vil 

operationalisere i spørgeskemaet? 

• Hvilke dimensioner indgår, der i variablen?  

• Dækker jeg dem med mine spørgsmål? 

 



Udformning af et spørgeskema 

• Stil gerne flere spørgsmål om det samme 

emne 

• Giver et mere nuanceret og dækkende 

billede 

• Et mere validt og reliabelt resultat – f.eks. 

Ved at konstruere indeks 



Udformning af et spørgeskema 

• Tænk over, hvem målgruppen er. 

• Det har blandt andet betydning for: 

– Det sprog, I kan bruge i skemaet.  

– Hvilke spørgsmål I meningsfyldt kan stille 

– Hvor mange spørgsmål, I kan tillade jer at 

stille 

 



Udformning af et spørgeskema 

Hvor langt må skemaet være? 

 

– Så kort som muligt 

– Hvad er ”need to know” og hvad er ”nice to know”. 

– Et kort skema øger svarprocenten 

– Afhænger af spørgsmålenes emne og 

undersøgelsens målgruppe 

– Som hovedregel bør det ikke tage mere end 15- 20 

minutter at besvare. Herefter falder folk fra… 



Udformning af et spørgeskema 

Sørg for at gøre det let for respondenterne 
at besvare det: 

– Skab et godt flow i spørgsmålene 

– Gør det let for respondenterne at overskue 
skemaet og strukturen i skemaet 

– F.eks. Ved at samle spørgsmålene i grupper 
efter emne, bruge de samme svarkategorier 
og indsætte tekst, der guider respondenten 
igennem skemaet 

– Folk springer fra, hvis det er for besværligt 



Udformning af et spørgeskema 

Rækkefølgen på spørgsmålene: 

• Vigtigt at tænke den godt igennem. 

• Et spørgsmål kan påvirke 

respondenternes svar på et andet 

spørgsmål (Konteksteffekter) 

• Tænk derfor over, hvad respondenterne 

præsenteres for, hvornår.  



Udformning af et spørgeskema 

Rækkefølgen på spørgsmålene: 

• Gå fra det overordnede/generelle til det 

mere specifikke. 

• F.eks. Start med overordnet tilfredshed og 

spørg derefter til tilfredshed med konkrete 

elementer.  



Udformning af et spørgeskema 

Rækkefølgen på spørgsmålene: 

• Start med de ”lette/ukontroversielle” 

spørgsmål.  

• Gem de mere svære spørgsmål.  

• Man starter f.eks. Ikke med at spørge til 

folks indkomst. 



Udformning af et spørgeskema 

Rækkefølgen på spørgsmålene: 

• Hvor skal baggrundsspørgsmålene placeres? 

• De kan være en god ”blød” start – varmer folk 

op. 

• Igen må de ikke påvirke folks svar på 

holdningsspørgsmålene 

• Folk må heller ikke føle sig ”gået for nær” – så 

start ikke med at spørge til folks indkomst 



Spørgsmålstyper: Åbne spørgsmål 

• Ingen prædefinerede svarmuligheder 

• F.eks. Hv-spørgsmål.  

• Respondenten får lov til at komme med sin 
spontant og ”ustyrede” holdning.  

• Skal ikke presses ned i svar-kategorier. 

• Begræns brugen af det.  

• Data svær at behandle 

• Brug det som et supplement til de lukkede 
spørgsmål. ”Har du yderligere kommentarer”, 
”Uddyb evt. din besvarelse her”. 

• Ellers overvej kvalitative interviews i stedet. 



Spørgsmålstyper: lukkede 

spørgsmål 

• Prædefinerede svarmuligheder 

• Respondenten kan kun vælge mellem 

bestemte svarmuligheder. 

• Man tvinger respondenten 

• Giver andre muligheder i 

databehandlingen 

• Derfor meget vigtigt, at svarmulighederne 

er dækkende. 



Spørgsmålstyper: Halvåbne 

spørgsmål 

• Prædefinerede svarmuligheder og en 

åben svarmulighed 

• De respondenter, der ikke føler sig 

dækkede af de prædefinerede 

svarmuligheder, kan notere et svar i den 

åbne.  

• Er ofte en god løsning 



Spørgsmålsformuleringer 

• Det er vigtigt for undersøgelsens validitet, 

at vi spørger rigtigt. 

 

• Som man spørger, får man svar. 

 

• Hvis vi spørger forkert, måler vi ikke det, vi 

gerne vil måle.  



Generelt om 

spørgsmålsformuleringer! 
• I skal bruge ord, der ikke kan misforstås 

• Formuleringerne skal være korte og 

præcise 

• Skriv i øjenhøjde med respondenterne 

• Lange spørgsmål er forvirrende og svære 

at svare på 

• Undgå fagudtryk og indforståede begreber 

• Undgå ord som f.eks. ”forfordele”. 



Spørgsmålsformuleringer 

• Nu kommer nogle eksempler på dårlige 

spørgsmål og en forklaring på, hvorfor de 

ikke fungerer. 

• Gør ikke de samme fejl! 



Eksempel 1 

• Er du enig eller uenig i følgende udsagn?  

 

Efterspørgslen efter energi vil i de kommende år blive så 
stor, at det er en god idé at indføre atomkraft i Danmark, 
da A-kraftværkerne nu er meget sikre. 

 
– Helt uenig 

– Uenig 

– Hverken enig eller uenig 

– Enig 

– Helt Enig 

– Ved ikke/Vil ikke svare 



Kun én dimension i ét spørgsmål 

• Spørgsmål bør kun have én dimension. I 

det spørgsmål er der 3 dimensioner. 

• Der må kun være ét udsagn i hvert 

spørgsmål. 

• Ellers ved man ikke, hvad folk svarer på. 

• Spørgsmålet er ledende: Lægger ord i 

munden på folk 

 



Eksempel 2 

• Det diskuteres for øjeblikket, hvordan vi får råd 

til fremtidens velfærd. En af mulighederne er at 

forebygge ulykker, sygdomme og nedslidning, 

hvilket måske kan spare det offentlige for mange 

milliarder kroner. Bruger vi penge nok på 

forebyggelse? 

– Ja 

– Nej 

– Ved ikke/Vil ikke svare 



Spørgsmål må ikke være ledende 

• Den spørgsmålstekst er ledende 

• Man kan næsten ikke svare nej 

• Det er meget vigtigt, at spørgsmålene er 

formuleret så neutralt som muligt. 

• Undgå ladede ord 

• Tænk nøje over de ord, I bruger! 

• Ellers påvirker vi respondenterne til at svare 

noget bestemt 

• ”Hvor enig er du i følgende udsagn…”  

 



Eksempel 3 

• Er du enig eller uenig i følgende udsagn? 
Der er behov for grundlæggende reformer 
af det danske velfærdssamfund. 

– Helt uenig 

– Uenig 

– Hverken enig eller uenig 

– Enig 

– Helt Enig 

– Ved ikke/Vil ikke svare 

 



Én holdning = én svarmulighed 

• Det er uklart, hvad respondenterne 

erklærer sig enige eller uenige i 

• Hvad er ”grundlæggende reformer”? 

• Der må ikke være forskellige holdninger 

og bevæggrunde for samme svar 

• Ellers er respondenterne ikke sikre på, 

hvad de svarer på… 

• Og fortolkningen af svarene bliver svær. 

 



Eksempel 4 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De 

stramme regler for asyl og familiesammenføring 

bør fastholdes. Kræfterne bør fremover bruges 

på bedre integration. 

– Helt uenig 

– Uenig 

– Hverken enig eller uenig 

– Enig 

– Helt Enig 

– Ved ikke/Vil ikke svare 

 



Igen flere udsagn i ét spørgsmål 

• Der er to udsagn i det samme spørgsmål. 

• Man kan sagtens være enig i det ene og 

uenig i det andet.  

• Hvilket af dem svarer folk så på? 

• Det er svært for folk at svare på og svært 

at fortolke bagefter. 

• Jeg ville også undgå ordet ”stramme”. 



Eksempel 5 

• Sæt kryds ved de udsagn, du mener 

passer på Kanal Y (Sæt gerne flere kryds) 

 

– Kanal Y er vigtig for mig 

– Jeg vil nødig undvære kanalen 

– Min partner eller andre i husstanden vil nødig 

undvære kanalen 



Dækkende svarmuligheder 

• Hvad med dem, der ikke bryder sig om 
kanal Y? 

• De har ingen svarmuligheder 

• Svarmulighederne skal være dækkende 

• Alle skal kunne finde en svarmulighed, 
som passer på dem.  

• Ellers tvinger man folk til at svare noget, 
der måske ikke reelt dækker deres 
holdninger 



Dækkende svarmuligheder 

• Skal folk have mulighed for at svare ”Ved 

ikke”? 

• Folk skal have mulighed for ”ikke at have 

en holdning” eller være uafklarede 

• Der skal være en god grund til at tvinge 

folk til at tage stilling. 

• F.eks. Ved baggrundsspørgsmål som køn, 

alder ol.  



Eksempel 6 

• Hvilke af de to udsagn er mest i 

overensstemmelse med din holdning? 

 

– Tyrkiet bør blive medlem af EU en gang i 

fremtiden, hvis landet gennemfører de 

nødvendige politiske og økonomiske reformer 

– Tyrkiet bør aldrig optages I EU på grund af 

landets kulturelle og religiøse forhold.  



Balancerede svarskalaer 

• Her nævnes kun et begrænset udvalg af 

svaralternativerne 

• Enten nævnes alle eller ingen 

svaralternativer 

• Ellers risikerer man at påvirke svarene 



Mere om svarmuligheder 

• Sørg for, at de er tilstrækkeligt findelte og 
præcise 

• Vi vil jo gerne have så meget information som 
muligt. 

• Man kan altid slå svarkategorier sammen 
bagefter, men man kan ikke gå den anden vej. 

• Spørg f.eks. til partivalg i stedet for blok.  

• Dog må spørgsmålet heller ikke blive for langt 
og uoverskueligt 

• Generelt max 7 svarmuligheder 



Generelt om svarmuligheder 

• De skal opleves som relevante og dækkende 

• Betydningen skal være klar, og det skal være let 

for respondenten at placere sig selv 

• Spørgsmålet skal være let for respondenten at 

overskue 

• Skal være gensidigt udelukkende 

• Husk også at overveje, om det kan være 

relevant at lade respondenterne vælge flere 

svarmuligheder 



PAUSE! 



Dataindsamling 

• Vi indsamler ofte et udsnit af den 
population af enheder, vi gerne vil sige 
noget om. 

• Populationen kan være alle danskere, alle 
medarbejdere på ITU osv.  

• Det udsnit vi indsamler: en stikprøve 

• Hvis stikprøven er repræsentativt for 
populationen får vi samme resultat, som 
hvis vi havde undersøgt hele populationen 



Dataindsamling 

• Skal tilrettelægges, så vi får en så 
repræsentativ stikprøve som muligt 

• Undgå skævheder = 
generaliseringsproblemer 

• Generaliseringsproblemer mindsker 
undersøgelsens validitet 

• Tilfældighed i udvælgelse af enhederne i 
stikprøven er afgørende 

 



Sandsynlighedsudvælgelse 

• Idealet er sandsynlighedsudvælgelse: Alle 
enheder i populationen har en kendt 
sandsynlighed for at blive udtrukket 

• Fordel: Resultaterne kan generaliseres 
med en kendt statistisk sikkerhed 

• Dette sikres gennem tilfældighed i 
udtrækningen af de enheder, der kommer 
med i stikprøven 

 



Sandsynlighedsudvælgelse 

• Simpel tilfældig udvælgelse: Alle enheder 
har lige stor sandsynlighed for at indgå i 
stikprøven 

• Stratificeret udvælgelse og 
klyngeudvælgelse: enhederne kan have 
forskellige, men kendte sandsynligheder 
for at indgå i stikprøven. 



Sandsynlighedsudvælgelse 

• Foregår i praksis ved hjælp af en liste over 
populationen, f.eks. Et CPR-udtræk fra en 
kommune, en liste over medarbejdere fra 
en virksomhed.  

• Herfra udvælges enhederne, der skal 
indgå i stikprøven: Det sker tilfældigt 

• Evt. indenfor klynger eller strata.  

 



Sandsynlighedsudvælgelse 

• Kræver mange ressourcer 

• Er ofte et uopnåeligt ideal mere end 
praktisk virkelighed 

• Meget andet kan gå galt 

• Så bare fordi man har sendt 
spørgeskemaer ud til et tilfældigt udtræk, 
er man ikke sikker på kvaliteten 

• Systematisk bortfald kan f.eks. fjerne 
tilfældighedselementet 

 



Sandsynlighedsudvælgelse 

• Er i nogle situationer ikke en mulighed: 

 
• Mangel på ressourcer 

• Hvis vi ikke kan skaffe en liste over populationen 
og lave udtræk fra 

• Hvis vi ikke kan afgrænse populationen præcist 
nok 

• Eks. Survey blandt voldsramte kvinder og 
homoseksuelle mænd 

 



Ikke-sandsynlighedsudvælgelse 

• Indsamling, hvor vi ikke kender den 
enkelte enheds sandsynlighed for at indgå 
i stikprøven 

• Derfor kan vi ikke med kendt statistisk 
sikkerhed generalisere resultaterne 

• Det behøver dog ikke være ødelæggende 
for generaliserbarheden af resultaterne (vi 
ved det bare ikke) 

• Tilfældigheden i udvælgelsen er 
afgørende 

 

 



Ikke-tilfældig udvælgelse 

• Skønsmæssig udvælgelse: 

– I udvælger de enheder, der skal indgå i 
stikprøven 

• Selvselektion: 

– Enhederne vælger selv, om de vil indgå i 
stikprøven  

• Stor risiko for systematiske skævheder i 
stikprøven 

• Over- og underrepræsentation af grupper 

 

 

 



Tilfældig ikke-

sandsynlighedsudvælgelse 

• Udvælgelse på slump: 

– Både I og enhederne er med til at afgøre, om 
de indgår i stikprøven (Voxpop) 

• Kvoteudvælgelse: 

– Udvælgelse på slump med opfyldelse af 
kvoter (Sådan laves de fleste undersøgelser) 

• Tilfældighedselementet bidrager til at 
mindske skævheder 

• Kræver dog en del omtanke, og man kan 
aldrig være sikker på, om der er 
skævheder 

 



Dataindsamling 

• Skal tilrettelægges, så vi får en så 
repræsentativ stikprøve som muligt 

• Definer målgruppen for undersøgelsen  

• Hvordan får jeg indsamlet en 
repræsentativ stikprøve af besvarelser fra 
denne målgruppe? 

• Både validiteten og reliabiliteten 



Dataindsamling 

• Forskellige dataindsamlingsmetoder… 



Elektronisk dataindsamling 

• Respondenterne besvarer undersøgelsens 

spørgeskema på nettet 

• Typisk modtager de en mail-invitation med 

et link til undersøgelsen 

• Alternativt skal de f.eks. klikke sig ind til 

undersøgelsen vha. et link 

• Web-paneler bruges mere og mere 



Elektronisk dataindsamling 

• Fordele: 

• Let, simpelt og billigt 

• Man kan styre respondentens vej igennem 

skemaet vha. spring, betingelser ol. 

• Giver data af høj kvalitet uden ”huller”. 



Elektronisk dataindsamling 

• Ulemper/udfordringer ved mail-

udsendelse: 

• Kan I skaffe en populationsliste med 

email-adresser på alle? 

• Hvem undlader at besvare 

undersøgelsen? Systematisk bortfald? 

• Hvem er med i et web-panel (Selv-

selektion) 



Elektronisk dataindsamling 

• Ulemper/udfordringer ved link på 

hjemmesiden: 

• Kan vi se, hvem der besvarer? 

• Kender vi populationen? (Undersøgelse 

blandt Tjeck-læsere) 

• Risiko for selvselektion 



Dataindsamling vha. 

papirspørgeskemaer 

• Fordele: 

• Alle kan være med 

• Billigt (Medmindre vi taler om postal 

indsamling) 



Dataindsamling vha. 

papirspørgeskemaer 

• Ulemper/Udfordringer: 

• Logistisk krævende 

• Svingende datakvalitet. 

• Skemaer går tabt og huller i besvarelserne 

 



Dataindsamling vha. 

papirspørgeskemaer 

• Ulemper/Udfordringer: 

• Ved dataindsamling i marken: På hvilke 
tidspunkter af dagen og ugen uddeles der 
spørgeskemaer? 

• Dem man får fat på om tirsdagen, er måske 
anderledes, end dem man fanger om torsdagen. 

• Skemaerne skal også uddeles til et tilfældigt 
udsnit. Ikke kun til dem, der ser søde ud  



Svarprocenter 

• En høj svarprocent er vigtig for undersøgelsens 

kvalitet 

• Mindst 50 % og gerne mere 

• Hvis muligt send en rykker ud 

• Gør det let at deltage (F.eks. Ved udformningen 

af spørgeskema) 

• Incentives: Sørg for, at det ikke påvirker, hvem 

der har lyst til at deltage i undersøgelsen 

• Brug noget, der er neutralt 



Følgebreve og forklarende tekst 

• Et godt følgebrev, mail eller intro-tekst kan 

løfte svarprocenten ved at motivere folk til 

at deltage 

• Vigtigt, at det ikke er ledende! 

• Må heller ikke påvirke nogle gruppers lyst 

til at deltage 



Inden I går igang 

• Lav en pilottest! 

• Det fanger evt. problemer, misforståelser 

ol. 

• Få enkelte fra undersøgelsens målgruppe 

til at forholde sig til spørgeskemaet. 

• Forstår de spørgsmålene på den rigtige 

måde? 

• Er det for kort, langt eller andet? 



Og nu hvor data er samlet ind.. 

Hvad så? 
 

• Inden I starter databehandlingen og 
analyserne: Kast et kritisk blik på 
stikprøven. 

• Er den af en tilfredsstillende kvalitet? 

• Gør rede for jeres observationer og 
overvejelser 

 

 



Er der besvarelser nok i stikprøven? 

 

• Har I nået det samlede, ønskede antal 

besvarelser? 

• Har I nok besvarelser I hver af de 

undergrupper, som I gerne vil sige noget 

om?  

• Husk: Jo større behov for at nedbryde 

resultaterne – jo større stikprøve skal I 

bruge 

 

 



Hvis stikprøven er for lille 

 

• Usikkerheden stiger – I bliver mindre sikre 

på resultaterne 

• I kan måske ikke udtale jer, om enkelte 

undergrupper, som I ellers gerne ville sige 

noget om 

• Man kan generelt blive bekymret for, om 

der er systematiske skævheder 

 

 



Svarprocenten 

 

• Hvor stor en andel af dem, man har 

inviteret til at deltage i undersøgelsen, har 

besvaret den? 

• En lav svarprocent skaber bekymring om 

systematisk bortfald 

• En generel kvalitetsindikator 

• Bør være mindst 50% 

 

 



Er stikprøven repræsentativ? 

• Er stikprøven et ”mini-univers” af den 
population, I gerne vil sige noget om? 

• Hvad ved I om populationen? 

• Har I evt. noget data på populationen, som 
I kan holde stikprøven op imod? 

• Er der skævheder i stikprøven? 

• Hvem har fravalgt undersøgelsen? Er der 
systematik i det? 

 

 



Er stikprøven repræsentativ? 

• Og hvis man ikke kender 
populationsfordelingerne? 

• Svarprocenten er en god generel 
kvalitetsindikator 

• Tænk undersøgelses-designet igennem: 
har jeg virkeligt tænkt på alt? 

• Evt. input fra eksperter, der kender 
populationen. 

• Ser stikprøven fornuftig ud? 

 

 



Og hvis stikprøven er for lille… 

• Vil jo ofte skyldes en lav svarprocent 

• Har I mulighed for at lave en rykkerunde? 

• Det er en dårlig løsning bare at sende 

undersøgelsen ud til flere 

• Alternativt: tag forbehold i fortolkningerne 

 



Og hvis stikprøven ikke er 

repræsentativ…  
• Nogle grupper er overrepræsenterede og 

andre underrepræsenterede 

• Hvor slemt er det? 

• Systematisk frafald 

• Hvis svarprocenten er lav – rykkerrunde 

• Ellers må der være noget galt med det 

undersøgelsesdesign, man bruger 

• Overvej at skifte taktik 

• Ellers: tag forbehold i konklusionerne 



Efter kvalitetssikringen af 

stikprøven 
 

Databehandlingen og analysearbejdet kan 

begynde…. 



Opsamling 

• Vær opmærksom på, at lave et 
velfungerende og validt spørgeskema, der 
måler de ting, I gerne vil måle. 

• Tilrettelæg dataindsamlingen, så I ender 
med en stikprøve, der er repræsentativ for 
den population, I gerne vil sige noget om 

• Forhold jer til kvaliteten af det indsamlede 
data og vær bevidst om jeres 
begrænsninger, når I konkluderer 


