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Sammanfattning 

I denna rapport beskrivs och utvärderas införandet av en webbaserad enkät som alternativ 
till den ordinarie pappersenkäten i CAN:s årliga nationella ANDT-undersökning bland skol-
elever. 

För att säkerhetsställa att den webbaserade enkäten höll samma kvalitet och genererade 
likvärdiga resultat som den ordinarie pappersenkäten, har en analys av skillnader mellan 
enkätmetoderna gjorts. I analysen har bortfallet, administrativ infrastruktur samt preva-
lenser undersökts för de två metoderna. 

Både klass- och elevbortfall (externt bortfall) låg på ungefär samma nivå i pappers- res-
pektive webbenkäten. Däremot var det interna bortfallet lägre i den webbaserade enkäten. 
I ANDT-undersökningen bland skolelever ser det dock inte ut som att förändringarna i det 
interna bortfallet haft någon genomgående påverkan på prevalenserna. 

En majoritet av skolorna valde den nya webbaserade enkäten men det framstår som viktigt 
att även fortsättningsvis erbjuda skolorna att genomföra undersökningen på traditionellt 
sätt via papper. Detta eftersom klassbortfallet blev betydligt högre i en tidigare genomförd 
pilotundersökning 2018, där skolorna inte själva fick välja svarsmetod samt att en betydande 
andel av skolorna trots allt fortfarande föredrar att fylla i enkäten på papper.

Utvärderingen av 2019 års ANDT-undersökning visade inte på några genomgående skillna-
der i prevalenser, varken i årskurs 9 eller i gymnasiets år 2, med avseende på datainsamlings-
metod. De skillnader som fanns var små och i de allra flesta fall inte signifikanta. Undantaget 
var frågorna om spel om pengar i årskurs 9, där prevalenserna var signifikant lägre bland 
dem som besvarat webbenkäten. Skillnaden antas bero på att eleverna som besvarat papper-
senkäten kunde se på samma sida, längre ned, exempel på vilka typer av spel som åsyftades. 
Eleverna som besvarat webbenkäten fick bara begreppet ”spel om pengar” presenterat för sig. 
Det var även så att i flertalet av riskuppfattningsfrågorna sjönk internbortfallet, och istället 
ökade andelarna som svarade ”ingen risk”.

Sammantaget har införandet av en alternativ webbaserad enkät varit lyckad och skolorna 
kommer även fortsättningsvis ges möjligheten att välja om de vill besvara enkäten via webb 
eller som traditionell pappersenkät. Utöver ökad valmöjlighet och mindre miljöpåverkan 
framkom också att hanteringen av den webbaserade enkäten var enklare för CAN men troli-
gen också för skolorna eftersom de inte behövde ansvara för att skicka tillbaka något mate-
rial till CAN.

 

 


