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Prosjektrapport: Utvikling av felles norsk 
læringsmiljøundersøkelse 2012 

Sammendrag 

Høsten 2011 tok Universell initiativ til å utvikle en felles norsk læringsmiljøundersøkelse til 
bruk for læresteder i høyere utdanning. Undersøkelsen ble utformet i samarbeid med TNS 
Gallup og norske universiteter og høgskoler, og ble gjennomført første gang i mars 2012. Sju 
institusjoner deltok i den første runden med felles læringsmiljøundersøkelse. 
Spørreskjemaet ble besvart av totalt 8532 studenter, noe som gir et unikt tallmateriell og et 
verdifullt verktøy for lærestedene til å arbeide målrettet med studentenes læringsmiljø. 

Bakgrunn og innledende arbeid 

Sammenhengen mellom læringsmiljø og utdanningskvalitet har de senere årene fått stadig 
større oppmerksomhet, og bevisstheten rundt betydningen av et godt læringsmiljø er 
økende. Læringsmiljøundersøkelser har blitt et viktig verktøy for å måle læringsmiljøet og for 
å se virkning av tiltak på dette området. Flere læresteder har de siste årene gjennomført 
målinger av sitt læringsmiljø, men vi har erfart at flere læresteder ønsker å gjennomføre 
undersøkelser uten å avsette faglige ressurser til å utvikle og gjennomføre gode målinger. 
Under Universells årlige dagskonferanse for læringsmiljøutvalgene i høyere utdanning 
(Høgskolen i Buskerud, september 2010) ble det fremmet ønske om at Universell skulle ta 
initiativ til en nasjonal koordinering av arbeidet med læringsmiljøundersøkelser i sektoren. 
Det var tre årsaker til ønsket om nasjonal koordinering: 

 Gjennom et felles prosjekt ville man kunne få kvalitetssikring av spørreskjemaet for 
læresteder som selv ikke har de faglige ressursene til å utvikle gode 
læringsmiljøundersøkelser 

 Gjennomføring av en læringsmiljøundersøkelse kan være både tid- og 
kostnadskrevende. Et felles prosjekt vil kunne være ressursbesparende.  

 En felles undersøkelse vil kunne gi helt nye muligheter for lærestedene til å 
sammenligne seg med andre, og man vil kunne få nasjonale tall på en del forhold 
rundt læringsmiljøet som hittil har vært ubelyst. 

Forslaget fra konferansen ble våren 2011 drøftet med den nasjonale referansegruppa for 
Læringsmiljøutvalgene som ga sin tilslutning til prosjektet. 

I august 2011 innledet Universell et samarbeid med TNS Gallup med tanke på gjennomføring 
av prosjektet. TNS Gallup og avdelingsleder Truls Nedregård sto bak gjennomføringen av 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) fra 2010, og har lang erfaring i utforming 
og gjennomføring av spørreundersøkelser rettet mot studenter.  

Universell engasjerte Bjørnar Kvernevik som prosjektmedarbeider i inntil 20 % stilling, slik at 
enheten kunne ha kapasitet til å koordinere, følge opp og opprettholde progresjon i 
prosjektet. Universell sine faste ansatte har i tillegg brukt i underkant av to månedsverk i 
prosjektperioden.  
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Arbeidsgruppe og utvikling av spørreskjema 

Å utvikle et spørreskjema som tar høyde for de aktuelle problemstillingene rundt 
læringsmiljøet til potensielt alle universiteter og høgskoler i Norge er ingen enkel oppgave. 
En forutsetning for å lykkes var rask involvering av lærestedene. Informasjon om prosjektet, 
samt invitasjon til å delta i arbeidet med å utvikle spørreskjemaet, ble derfor tidlig oversendt 
sektoren. Dette resulterte i en arbeidsgruppe bestående av følgende personer: 

 Bjørn-Anders Hind, Universitetet i Bergen 

 Frode Jenssen, Høgskolen i Harstad 

 Bodil Norderval, Universitetet for miljø- og biovitenskap 

 Olga Kvitstein, Mediehøgskolen Gimlekollen 

 Ellen Marie Tefre, Universitetet i Oslo 

 Jennifer Jane Akselsen, Universitetet i Oslo 

 Bjørnar Pande Wølner, Høgskolen i Vestfold 

 Mari Birkelund Bjørn, Høgskolen i Vestfold 

 Bjørnar Kvernevik, Universell  

 Kjetil Knarlag, Universell 

 Anne Nylund, Universell 

 Truls Nedregård, TNS Gallup 

 Ingvild Reymert, TNS Gallup 

Arbeidsgruppa gjennomførte 3 halvdagsmøter i perioden mellom oktober 2011 og januar 
2012 hvor spørsmålene til spørreskjemaet ble utarbeidet. Det ble tatt utgangspunkt i 
tidligere læringsmiljøundersøkelser fra flere ulike læresteder for å få oversikt over aktuelle 
temaer og problemstillinger. Det var også mange praktiske og prinsipielle spørsmål og 
problemstillinger som ble diskutert og avklart på møtene. Mellom hvert møte utarbeidet 
TNS Gallup nye utkast til skjemaet som dannet grunnlaget for neste møte. En god del 
diskusjoner og avklaringer foregikk også på epost i prosjektperioden.  

Alle læresteder med NOKUT-akkrediterte utdanninger ble i sluttfasen av arbeidet invitert til 
å gi tilbakemeldinger på innhold, formuleringer og oppsett. Universell mottok svar fra totalt 
13 institusjoner; høgskolene i Bergen, Hedmark, Vestfold og Volda, Universitetet for miljø- 
og biovitenskap, universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger og Agder, NTNU, Mediehøgskolen 
Gimlekollen, Lovisenberg diakonale høgskole og Samisk høgskole. Med disse grundige og 
konstruktive tilbakemeldingene som fundament, ble spørreskjemaet ferdigstilt under det 
tredje og siste møtet i arbeidsgruppa. 

Gjennomføring 

Den endelige versjonen av spørreskjemaet sendt alle utdanningsinstitusjoner den 20.1.2012. 
Oversendelsen inkluderte beskrivelse av den videre prosessen for læresteder som ønsket å 
kjøre læringsmiljøundersøkelsen via TNS Gallup i 2012. Gjennomføring av felles undersøkelse 
ble satt til mars 2012.  



 
 

LMU 2012 

 

Universell mottok mange positive tilbakemeldinger på prosjektet, men en del 
utdanningsinstitusjoner hadde av forskjellige årsaker ikke mulighet til å delta i denne 
runden. Flere læresteder uttrykte interesse for å delta ved en senere anledning. 

Ved påmeldingsfristens utløp hadde 7 læresteder meldt seg på undersøkelsen. Disse var: 

 Haraldsplass diakonale høgskole 

 Høgskolen i Harstad 

 Høgskolen i Nesna 

 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 Universitetet for miljø og biovitenskap  

 Universitetet i Oslo 

 Universitetet i Stavanger 
 
Hvert lærested inngikk en avtale med TNS Gallup om gjennomføring av undersøkelsen, og 
det ble utarbeidet en felles definisjon av målgruppe og uttrekk av kandidater. Se for øvrig 
notat om gjennomføring fra TNS Gallup for nærmere praktiske og tekniske detaljer rundt 
gjennomføringen av undersøkelsen.  
 
Læringsmiljøundersøkelsen ble sendt ut til de utvalgte studentene på alle 7 læresteder (sett 
inn dato), og avsluttet (dato). Resultater og rapport fra TNS Gallup til lærestedene som 
deltok ble sendt (dato). Undersøkelsen ble sendt ut til 25448 studenter, og besvart av 8532, 
noe som gir en total svarprosent på 34. 
 

Noen hovedfunn 

 Få studenter trives dårlig på lærestedet sitt, men ganske mange er «middels 

fornøyd». Variasjoner i tilfredshet er hovedsakelig knyttet til fakultet/avdeling og 

fagmiljø. I mindre grad ser man forskjeller som går på alder, kjønn og andre variabler. 

 Studentenes tilfredshet med lærestedet er i stor grad knyttet opp mot faglig kvalitet. 

Sosialt miljø og personlig helse er også viktige trivselsfaktorer.  

 Studentene oppgir å lære mer av egenstudier, øvinger, diskusjoner og praksis enn av 

forelesninger. Når det gjelder lærestedenes fasiliteter oppgir mange å være 

misfornøyd med lesesalstilbudet. 

 Mange studenter er misfornøyd med eksamensordningene. Kun drøyt 1/3 av 

studentene mener at deres kunnskaper blir vurdert på en hensiktsmessig måte. 

 Studentene oppgir å ha for lite kontakt med studieveiledere og karriereveiledere. På 

universitetene mener studentene å ha for lite kontakt med faglærerne, men at 

kontakten med andre støttefunksjoner som tilretteleggingstjeneste, psykososial 

tjeneste og internasjonalt kontor er bedre. På høgskolene er dette motsatt.  

 Ca 1/3 av studentene oppgir å ha en varig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. 

Sykdommer knyttet til miljø, som astma og allergi, er den største årsaken til 

funksjonsnedsettelsen. 
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 Funksjonsnedsettelse virker negativt inn både på gjennomføring og på deltakelse og 

trivsel på lærestedet. Studenter med psykiske vansker, lese- og skrivevansker og 

kognitive vansker oppgir i større grad enn andre ikke å trives på lærestedet og oppgir 

også ikke å få tilstrekkelig tilrettelegging. 

 Utenlandske studenter skiller seg klart ut fra norske studenter på en rekke områder. 

De arbeider mer, både med studier og inntektsgivende arbeid, og er mer sårbare på 

mange områder enn norske studenter. Funnene for denne studentgruppen er 

sammenfallende med resultater fra undersøkelsen som TNS Gallup gjennomførte 

blant internasjonale studenter i Trondheim i 2010. 

Erfaringer 

Samarbeid og ansvarfordeling mellom TNS Gallup og Universell 

Universell er svært fornøyd med samarbeidet med TNS Gallup. Kunnskapen og erfaringen 
som TNS Gallup har når det gjelder forhold i høyere utdanning har vært avgjørende for at 
prosjektet kunne gjennomføres innenfor den korte fristen vi hadde satt oss som mål.  

Vi ser i etterkant at Universells rolle i gjennomføringen av undersøkelsen burde ha vært 
tydeliggjort i større grad overfor lærestedene. Universells rolle var å sørge for at det ble 
utformet en felles norsk læringsmiljøundersøkelse som kunne brukes av så mange 
læresteder som mulig. Når det gjaldt selve gjennomføringen av undersøkelsen på 
lærestedene var tanken at kontakten her skulle gå direkte mellom lærestedene og TNS 
Gallup. Dette ble ikke kommunisert tydelig nok slik at Universell ble et unødvendig 
mellomledd mellom lærestedene og TNS Gallup i denne prosessen. Til senere anledninger 
bør vi være tydeligere på slike rolleavklaringer. 

Konsesjon fra Datatilsynet 

Det var lenge uavklart hvorvidt det var nødvendig med konsesjon fra Datatilsynet for å 
kunne stille spørsmålene i undersøkelsen som gikk på studentenes helse. Det var også 
vanskelig å få svar på om Universell kunne søke om konsesjon på vegne av alle lærestedene 
som deltok i undersøkelsen. Avklaringer rundt disse spørsmålene kom først i siste liten, og 
for fremtidige undersøkelser kommer Universell til å anbefale at hvert lærested som deltar 
selv må søke om konsesjon for sin institusjon.  

Eierskap til data og spørreskjema 

Resultatene og datamaterialet fra undersøkelsen tilhører det enkelte lærestedet, men 
Universell vil søke lærestedene om tillatelse til å bruke deler av dataene i vårt arbeid. 
Rettighetene til selve spørreskjemaet er ikke avklart mellom Universell og TNS Gallup. En 
avtale om dette må på plass før eventuelle nye runder av læringsmiljøundersøkelsen.  

Oppfølging 

Universell signaliserte allerede før gjennomføringen av undersøkelsen i mars 2012 at man 
ønsket å gå videre med undersøkelsen og tilby en ny runde med læringsmiljøundersøkelsen i 
2013. Informasjon om dette vil gå ut til lærestedene i løpet av høsten 2012.  
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Økonomi 

Universell hadde en ansatt i 20% stilling på prosjektet. I tillegg dekket vi reiseutgifter for 
deltakerne i arbeidsgruppa i forbindelse med arbeidsmøtene. Lønn og tidsbruk på prosjektet 
for fast ansatte i Universell er ikke medregnet.  

Prosjektregnskap 

Lønn prosjektmedarbeider i inntil 20% stilling, 
inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift 

37 225,- 

Diettkostnader  4 376,- 

Reiseutgifter 44 072,-   

Konsulenttjenester TNS Gallup 75 000,-  

Sum  160 673,- 
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Vedlegg 2: 
Læringsmiljøundersøkelse 2012 (LMU 2012) – notat om gjennomføring 
(TNS Gallup) 

 

Læringsmiljø er alt som virker inn på studentenes mulighet til å tilegne seg kunnskap og 
gjennomføre studieløpet, herunder fysisk og psykisk helse, og et naturlig fokusområde for 
lærestedene.  

Undersøkelsen er gjennomført etter initiativ fra Universell, og med deltakelse av UiO, NTNU, 
UiS, UMB, Haraldsplass Diakonale Høgskole, samt høgskolene i Harstad og Nesna. 

Undersøkelsen kartlegger hvordan studentene oppfatter sentrale deler av læringsmiljøet. 
Den behandler psykososiale forhold kun overordnet, siden dette er godt dekket i egne helse- 
og trivselsundersøkelser, samt er hovedfokus i SSBs siste levekårsundersøkelse blant 
studenter.  

Prosjektet er, med gitte forutsetninger, godkjent av Datatilsynet.   

Datainnsamlingen ble gjennomført med 8532 intervju på internett i perioden fra 13. mars til 
22. april 2012. E-post med lenker til skjema ble sendt til 25448 studenter, fordelt på 
læresteder, fakultet og avdelinger. Svarandelen er 34%. 

Resultatene fra undersøkelsen er dokumentert i grafikkrapporter til de deltakende 
lærestedene. Dette notatet beskriver metodikken og gjennomføringen. 

 

Oslo, 14. juni 2012  

 

Truls Nedregård 
Avdelingsleder     

TNS Gallup 
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*Nasjonal pådriver i høyere utdanning: Inkluderende læringsmiljø – LMU – Universell utforming 
 

   

Postadresse Org.nr. NTNU: 974 767 880 Saksbehandler 
Universell E-post: kontakt@universell.no Anne Nylund 

NTNU www.universell.no Tlf: +47 73 59 74 43 
Kolbjørn Hejes vei 4 

7491 Trondheim 
 Mobil: +47 477 58 290 

E-post: anne.nylund@ntnu.no  
 

Bakgrunn og deltakere 

 

Bakgrunn 

Det gjennomføres jevnlig læringsmiljøundersøkelser. Disse er imidlertid i liten grad koordinert og 
sammenlignbare. Universell etterspurte derfor et opplegg for å gjennomføre slike målinger på en 
mer sammenlignbar måte, som kunne tilbys lærestedene, og med sikte på jevnlige 
oppfølgingsundersøkelser. 

TNS Gallup fikk høsten 2011 i oppdrag fra Universell å utarbeide et spørreskjema. Ansvarlig hos 
Universell har vært Kjetil Knarlag.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med følgende representanter: 

 Anne Nylund og Bjørnar Kvernevik, Universell 

 Ellen Marie Tefre og Jennifer Jane Akselsen, UiO 

 Bjørn-Anders Hind, UiB 

 Bodil Norderval, UMB 

 Frode Jenssen, HiH 

 Mari Bjørn, HiVe 

 Olga Kvitstein, Mediehøgskolen Gimlekollen 

 Ingvild Reymert og Truls Nedregård, TNS Gallup 

TNS Gallup laget skjemautkast, som fortløpende ble diskutert i møter i arbeidsgruppa. En endelig 
versjon av skjemaet var klart på nyåret 2012.  

 

Deltakere 

Læresteder ble invitert til å delta, og dette ble generelt positivt mottatt. Flere hadde nylig 
gjennomført egne målinger, og ønsket derfor ikke å delta i denne runden, men signaliserte 
interesse for å delta ved en eventuell senere gjennomføring. 

Følgende læresteder deltok i 2012: 



 

Vår dato: 
19.05.2010 

Vår referanse: 
Xxxx/xxxxx/xxx 
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 Universitetet i Oslo (UiO) 

 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

 Universitetet i Stavanger (UiS) 

 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 

 Høgskolen i Harstad (HiH) 

 Haraldsplass diakonale høgskole (Haraldspl.) 

 Høgskolen i Nesna (HiNesna) 

 

Eierskap 

De deltakende lærestedene har eierskap til sine data, levert som datasett i SPSS og som grafikk i 
Power Point.  

 

Måleinstrument 

 

Innhold i spørreskjemaet 

Spørsmålene i spørreskjemaet er dokumentert i en egen Word-fil. Skjemaet består av en 
basismodul, som alle deltakerne brukte. Spørsmålene er inndelt i følgende hovedgrupper: 

 Trivsel og vurdering av studieprogrammet/-stedet, samt egne studieambisjoner 

 Arbeidssted, tidsbruk, bruk av – og tilfredshet med fasiliteter 

 Læringsutbytte og vurderingsform 

 Kontakt med personer og tjenester på lærestedet, samt oppfatning av disse 

 Konkurranseforhold mellom studentene 

 Funksjonsnedsettelse og tilrettelegging 

 Mobbing/trakassering 

 

Skjemaet inneholder i tillegg en fast del med bakgrunnsopplysninger om studentene (demografi, 
studieprogresjon, studieansiennitet, finansiering o.a.). Disse spørsmålene er dels av interesse i seg 
selv, og dels brukt som nedbrytningsvariabler for å dokumentere forskjeller mellom grupper på 
spørsmålene. 

I tillegg inneholdt skjemaet en tilleggsmodul med ulike spørsmål som lærestedene eventuelt kunne 
velge blant. 



 

Vår dato: 
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Skjemalengden var i utgangspunktet vurdert som så lang at lærestedene ble anbefalt å avgrense 
eventuelle tilleggsspørsmål til et minimum. UiS, HiH og HiNesna valgte å ikke ta inn 
tilleggsspørsmål, mens de fire andre lærestedene hadde 2 – 4 tilleggsspørsmål eller 
spørsmålsbolker. 

Skjemaet ble laget i tre versjoner på hhv. bokmål, nynorsk og engelsk. De aller fleste besvarte 
skjemaet på bokmål, slik tabellen nedenfor viser. At få besvarte den engelske versjonen må ses i lys 
av at målgruppen i all hovedsak er norske studenter (statsborgerskap). Se delkapitlet om målgruppe 
og utvalg for en nærmere redegjørelse. 

 

Valgt språk/målform (N) 

 

Engelsk Bokmål Nynorsk 

UiO 19 4976 274 

NTNU 2 1146 77 

UiS 6 510 48 

UMB 62 1046 77 

HiH 0 159 1 

HiNesna 0 20 1 

Haraldspl 0 87 21 

TOTAL 89 7944 499 

 

    

    

Spørreskjemaet ble testet på mindre utvalg av studenter på UiO, NTNU og Haraldspl. Disse 
rapporterte ingen spesielle problemer med måleinstrumentet. 

 
Skjemalengde 

Det var i utgangspunktet lagt opp til at skjemalengden i gjennomsnitt skulle tilsvare en netto 
intervjutid på 12 minutter. Som tabellen nedenfor viser ble dette overskredet. Tabellen viser 
medianen for intervjutid, samt det trimmede gjennomsnittet (gjennomsnittet ekskl. de 2,5% hhv. 
lavest – og høyeste verdiene), i antall minutter.  



 

Vår dato: 
19.05.2010 
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Median 
Trimmet 

gj.snitt  

UiO 13,5 14,9  

NTNU 14,8 17,0  

UiS 13,9 15,7  

UMB 16,0 17,7  

HiH 15,0 16,4  

HiNesna 13,6 14,5  

Haraldspl 19,4 22,0  

TOTAL 14,1 15,7  

 

Forskjellene henger blant annet sammen med omfanget av tilleggsspørsmål. 

 

Metode og svarandel 

Målgruppe og utvalg 

Målgruppen er i all hovedsak norske heltidsstudenter inntil 35 år på de deltakende lærestedene1. 
Selv om andelen eldre studenter er økende, så er fortsatt en stor majoritet av dem yngre enn 35 år. 
Tidligere studier har vist at studenter over 35 år skiller seg fra studentpopulasjonen på en del 
områder. Også SSB setter en slik aldersgrense i sine levekårsundersøkelser blant studenter. 

Utenlandske/internasjonale studenter ble i utgangspunktet heller ikke inkludert i utvalget. Deres 
opphold i landet er primært knyttet til studier av tidsbegrenset varighet. F.eks. viste Helse- og 
trivselsundersøkelsen blant internasjonale studenter i Trondheim2 at internasjonale studenter er en 

                                                      

1
 Studenter med gyldig opptak på studieprogram eller årsenhet pr. vår 2012, som er gyldig semesterregistrert for høsten 

2011 og våren 2012. Eksplisitt norsk statsborgerskap, født i 1977 eller senere. Ikke videreutdanning eller innreisende 

utvekslings-studenter. 

2
 Nedregård, T. (2009): Helse og trivselsundersøkelse blant internasjonale studenter i Trondheim. SiT. 
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svært heterogen gruppe mht. trivselsforhold, og at de dels har helt spesielle problemkompleks, som 
kan tilsi at de bør kartlegges i egne tilpassede undersøkelser. Mange av spørsmålene i den 
foreliggende undersøkelsen er likevel relevante, også for internasjonale studenter. 

I det foreliggende datamaterialet er det to unntak fra det som er beskrevet ovenfor. 19% av 
intervjuene på HiH er blant studenter som er eldre enn 35 år. På UMB er 6% av intervjuene med 
utenlandske studenter. Dette lærestedet har mange internasjonale studenter, og besluttet derfor 
at disse skulle med. 

Resultatene er rapportert basert på studentene som har besvart, selv om det altså er slike unntak 
fra den felles målgruppedefinisjonen. 

Man ønsket relevant kunnskap om heltidsstudentene (programstudenter-, bachelor/master, 
profesjonsstudiestudenter, årsenheter). Enkeltemnestudenter og studenter som tar videre- og 
etterutdanning ble utelukket, da disse gruppene ikke ble ansett å være representative i denne 
sammenhengen. 

Første spørsmål i undersøkelsen er om de anser studiene som sin hovedbeskjeftigelse. Tabellen 
nedenfor viser prosentfordelingen på spørsmålet. 

 

 

 

På tross av målgruppedefinisjonen så svarer 5% at de har en annen hovedbeskjeftigelse. Så lenge 
de likevel oppfyller kravene i uttrekksdefinisjonen, så er det rimelig å inkludere dem i dataene. 

TNS Gallup mottok registerdata fra lærestedene, som inkluderte opplysninger om fakultet eller 
avdeling. Dette er brukt som en sentral nedbrytningsvariabel i rapporteringen, samt – i 
kombinasjon med kjønn – til vekting av dataene. 

UiO, HiH, HiNesna og Haraldspl. har sendt undersøkelsen til alle studenter som er i målgruppa, 
mens utsendingene på de andre lærestedene er til tilfeldig utvalgte deler av populasjonen. 

Det ble inngått en formell avtale3 om behandling av personopplysninger etter 
personopplysningsloven mellom oppdragsgiverne og databehandler (TNS Gallup).  

 

 

                                                      

3
 I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. 
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Ja, jeg er først og fremst student 94,5 96,0 93,4 98,6 93,8 81,0 99,1 95,2

Nei, studier er noe jeg gjør ved siden av annen hovedbeskjeftigelse 5,5 4,0 6,6 1,4 6,3 19,0 0,9 4,8

Anser du studiene som din hovedbeskjeftigelse? (uvektet %)
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Datainnsamlingsmetode 

Undersøkelsen ble gjennomført på internett, administrert av TNS Gallup. Dette har prismessige 
fordeler, men er også en gunstig innsamlingskanal i målgruppen studenter, som er i front når det 
gjelder bruk av internett og digitale flater generelt.  

I diskusjonen av internett som innsamlingskanal ble særlig skjemalengden, faren for å forsvinne 
som ’spam’ og problematisering av om studentene bruker e-postadressen på lærestedet trukket 
fram.  

Det var mulig å gå inn på elektroniske lenker flere ganger for å besvare skjemaet i bolker, men dette 
gjøres erfaringsmessig i liten grad.  

Erfaringer fra studentundersøkelser på internett er relativt lave svarandeler. Forventningen var 
likevel at det sentrale temaet (læringsmiljø) ville engasjere studentene mer enn de fleste andre 
slike målinger, og at dette ville trekke svarandelen opp. 

I tillegg ble det gjennomført ulike tiltak for å optimalisere svarandelen. Et helt sentralt grep var å be 
om alternative e-postadresser i tillegg til lærestedsadressen. På NTNU ble det bare sendt til 
studentenes private e-postadresse, mens det på HiNesna og Haraldsplass ble sendt til 
studiestedsadressen. På de andre lærestedene ble det foretatt utsending til to alternative e-
postadresser. 

Lærestedene ble også oppfordret til å informere om undersøkelsen i ulike kanaler. Insentiver ble 
også inkludert, og disse varierte mellom lærestedene.Undersøkelsen ble sendt ut med en sikker 
lenke, og det ble purret to ganger. 

 

Markedsføring av undersøkelsen 

De deltakende lærestedene hadde selv ansvar for å markedsføre undersøkelsen blant studentene, 
og det ble benyttet et bredt spekter av kanaler. F.eks. markedsførte UiO undersøkelsen gjennom 
Universitas, Facebook, UiOs nettsider sentralt og lokalt, egen nettside med informasjon, plakater til 
alle infoskanker, på monitorer, egne bukker med plakater, e-post til alle instituttledere med 
oppfordring til alle undervisere om å markedsføre undersøkelsen i forbindelse med sine 
forelesninger, e-post til alle studieledere, læringsmiljøkontakter og info-koordinatorer. I tillegg 
informerte Studentparlamentet alle studentutvalg. 

 

Svarandel 

Datainnsamlingen ble gjennomført på internett i perioden fra 13. mars til 22. april 2012.  Etter TNS 
Gallups erfaring er det de siste årene ikke uvanlig med svarandeler på rundt 20%4 i undersøkelser 

                                                      

4
 Gjennomsnittlig svarandel på 5 målinger av kundetilfredshet for samskipnader med datainnsamling på internett i 2009 

og 2010 er 21%. Dette inkluderer også tilleggsutvalg blant beboere og foresatte med barn i samskipnadenes barnehager, 
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gjennomført på internett blant studenter. I lys av dette kan en svarandel på 34% i den foreliggende 
undersøkelsen karakteriseres som god. Andelen varierer fra 22% på UiS til 46% på Haraldsplass. 

 

 

Utsendt Antall svar Prosent 

UiO 14717 5269 36 

NTNU 4020 1225 30 

UiS 2600 564 22 

UMB 3211 1185 37 

HiH 595 160 27 

HiNesna 69 21 30 

Haraldspl 236 108 46 

TOTAL 25448 8532 34 

 

   

 

I utgangspunktet hadde om lag 10340 (41%) av studentene vært inne på lenken til skjemaet og 
besvart hele eller deler av det. 7% var inne på lenken, men fullførte ikke spørreskjemaet.  

 

 

Utsendt (N) Svar (%) Ikke gj.ført (%) Ikke inne på lenken (%) 

UiO 14717 36 7 57 

NTNU 4020 30 7 62 

UiS 2600 22 6 72 

UMB 3211 37 8 55 

HiH 595 27 5 68 

HiNesna 69 30 10 59 

Haraldspl 236 46 6 48 

TOTAL 25448 34 7 59 

                                                                                                                                                                                  

noe som trekker svarandelen opp. I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2010 var svarandelen totalt på 

23%, varierende fra 12% i Finnmark (SIF) til 30% i Oppland (SOPP).. 
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Av 1799 studenter som var inne på lenken, men ikke besvarte skjemaet, så gikk 14% ut allerede på 
ett av de to første spørsmålene om trivsel ved utdanningsinstitusjonen og fornøydhet med selve 
studiet. I forbindelse med neste spørsmålsbolk – om betydningen av ulike faktorer for deres trivsel 
– så var totalt 42% av de som ikke besvarte skjemaet ute. Deretter fulgte en del spørsmål om bruk 
av – og tilfredshet med ulike fasiliteter. Etter disse var 70% av de som ikke besvarte skjemaet falt 
fra. Frafallet under selve intervjuet skjedde altså i hovedsak tidlig i skjemaet. 

Det gjenstående utvalget på 8532 studenter er trolig det mest – eller i alle fall blant de mest 
omfattende datagrunnlag for slike undersøkelser blant studenter i Norge noen gang.  

Det er mange og ulike grunner til frafall i målinger, og en har i den foreliggende undersøkelsen 
ingen oversikt over disse. Det har vært en generell negativ tendens mht. svarandeler i 
tverrsnittsundersøkelsen over de siste to tiårene. Dette gjelder internasjonalt og på tvers av 
datainnsamlingsmetoder. Det synes ikke å være en enkelt eller klar forklaring på dette.5 
Hovedinntrykket fra markedsanalysebransjen er at en først og fremst knytter fallende responsrate 
til den store veksten som har vært i spørreundersøkelser. Studenter som målgruppe er intet unntak 
i så henseende, heller tvert om. En økt opplevelse av tidsbegrensing (’å ha dårlig tid’) kan også være 
en årsak. I forhold til den foreliggende målingen kan en anta at lengden på skjemaet er årsak til en 
del ikke-svar. Dette blir spekulasjoner, men bildet er trolig mer sammensatt, og andre forhold som 
generelt svekket ’samfunnsansvar’ (til å svare på ’seriøse’ målinger av mer allmenn betydning), 
bekymring for anonymitet kan ha spilt inn.  

De to hovedgruppene av frafall i undersøkelser er de som aktivt nekter å delta, og de som en av 
ulike årsaker ikke kommer i kontakt med. Inkludering av alternative e-postadresser i undersøkelsen 
var et forsøk på å minimere sistnevnte. Det er likevel sannsynlig at utsendingen av lenkene ikke er 
mottatt (eller registrert mottatt) av deler av bruttoutvalget. Dette kan skyldes at sendingen går i 
spam-filter, at de uten videre oppfattes som spam av studenter o.a.  

Tiltak som informasjon i forkant av undersøkelsen, inkludering av insentiver og motivering i e-
postteksten var et forsøk på å minimere direkte nekt.    

Svarprosenten er i seg selv ikke direkte avgjørende for kvaliteten i en undersøkelse basert på 
sannsynlighetsutvalg. Det viktige er i hvilken grad de som har svart er representative for 
populasjonen de skal beskrive, når det gjelder forholdene det blir spurt om. Eller sagt på en annen 
måte, om det er grupper med spesielle holdninger, symptomer og atferd knyttet til spørsmålene 
som stilles som systematisk ikke svarer. Hvis dette er tilfelle vil dataene som resultat inneholde 
systematiske skjevheter. 

Svarandelen brukes likevel som en indikasjon på kvaliteten i utvalgsdataene, fordi sannsynligheten 
for at det er systematiske skjevheter øker med frafallet. 

 

                                                      

5
 Se f.eks. David R. Johnson (2005). Addressing the Growing Problem of Survey Non-response.  Human Development 

and Family Studies, and Demography, Pennsylvania State University (URL: 

www.ssri.psu.edu/survey/Nonresponse1.ppt) 
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Vekting av data 

På mange områder er det ikke mulig å se om det eksisterer systematiske skjevheter i dataene pga 
frafall, fordi en ikke kjenner populasjonstallene ut over kjønn, alder og hvor de studerer. 

Utsendingen av lenker til spørreskjema er foretatt disproporsjonalt til ulike strata (fakultet, 
avdelinger) blant studentene, altså stratifisert. Det betyr at det er fastsatt et bestemt antall 
studenter som skal motta skjemaet per fakultet eller avdeling. Dette er en måte å effektivisere 
datainnsamlingen på, for å sikre rapporteringsgrunnlag på undergrupper som i utgangspunktet er 
små, og der en ville fått svært få intervju ved en tilfeldig trekning fra hele studentpopulasjonen. Det 
presiseres at dette er en type sannsynlighetsutvalg, og altså ikke innebærer noe brudd med 
forutsetningene for slike6. Bruttoutvalget vil – på grunn av stratifiseringen og/eller ulik svarandel - 
være skjevt mht fordelingen av studentene på strata-variabelen (fakultet, avdeling). Dette justeres 
gjennom vekting av utvalgsdata, slik at hvert strata er representert i samme omfang som det faktisk 
er i populasjonen. 

En kjenner også andre populasjonstall som kan bruke som underlag for vekting slik at systematiske 
skjevheter justeres. Fra undersøkelser om helse- og trivsel blant studenter vet en at svarandelen 
blant kvinner ofte er høyere enn blant menn.  

På bakgrunn av dette er dataene vektet på basis av en kombinasjon av antall studenter per strata 
(fakultet, avdeling) og kjønn basert på en matrise med populasjonstall. 

Enhver vekting av resultatene ut over stratifiseringsvariabelen er i en forstand å manipulere med 
data, og bør derfor gjøres i minst mulig omfang. Vektingen på kjønn er begrunnet med 
kjønnsforskjeller ift. temaene undersøkelsen dekker. 

Undersøkelser av effekten av frafall i undersøkelser tyder ikke på at disse er store mht forhold som 
sosiale og politiske holdninger, mediebruk, politisk engasjement, sosial integrering og 
kriminalrelaterte forhold.7 Sammenligninger av parallelle telefonundersøkelser, der den ene ble 
gjennomført uten spesielle tiltak for å oppnå høy svarandel (svarandelen var 36%), og den andre 
omfattet slike tiltak (svarandelen var 61%), viste at de gjennomsnittlige avvikene over en rekke 
tema (91 spørsmål) var under 2%. De største forskjellene ble registrert for demografiske forhold, og 
disse er de en i størst grad har kontroll på og kan benytte for vekting av dataene.   

Når dette er sagt så er det uansett klart at det er en fordel med høy svarandel, og at synkende 
svarandeler allment oppfattes som en trussel mot gyldigheten og relevansen av en representativ 
utvalgsundersøkelse. Det alle viktigste er likevel å tilstrebe representative utvalg og god 

                                                      

6
 Kravet til et sannsynlighetsutvalg er at alle i populasjonen har en kjent sannsynlighet for å bli trukket ut, og at denne 

sannsynligheten er ulik 0. 
7
 Se f.eks.:  

Curtin, Richard & Presser, Stanley & Singer, Eleanor (2000). The effects of response rate changes on the index of 

consumer sentiment. Public Opinion Quarterly, volume 64, 413-428. 

 

Keener, Scott & Miller, Carolyn & Khoum, Andrew & Groves, Robert M. & Presser, Stanley (2000). Consequences of 

reducing nonresponse in a national telephone survey. Public Opinion Quarterly, volume 64, 125-128. 
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datakvalitet gjennom gode undersøkelsesdesign og presise spørsmål, heller enn bare å fokusere på 
en bestemt minste svarandel. 

Tabellen nedenfor viser antall utsendte, antall svar og svarandeler per strata som utseningene ble 
fordelt på. Fargekodene er ment å synliggjøre hvor svarandelen er relativt hhv. høy og lav. 

 

 

 

Svarandelene varierer mye mellom strataene, fra 17 % blant utenlandske studenter på UMB til 57 % 
på IHA ved samme lærested. Nøkkelresultatene er brutt ned på strataene i egne grafikkrapporter.  

Lærested Strata Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total

UiO HF 1974 1276 3250 750 401 1151 38 31 35

JF 1492 788 2280 453 171 624 30 22 27

MF 860 438 1298 328 157 485 38 36 37

MN 953 1530 2483 416 468 884 44 31 36

OD 248 65 313 60 21 81 24 32 26

SV 2050 969 3019 836 408 1244 41 42 41

TF 71 51 122 23 13 36 32 25 30

UV 1438 514 1952 555 209 764 39 41 39

NTNU AB 63 57 120 16 12 28 25 21 23

DMF 125 95 220 31 27 58 25 28 26

HF 331 309 640 126 89 215 38 29 34

IME 158 532 690 65 151 216 41 28 31

IVT 205 520 725 60 114 174 29 22 24

NT 190 250 440 76 75 151 40 30 34

SVT 620 565 1185 220 163 383 35 29 32

UiS HUM 551 249 800 120 52 172 22 21 22

SV 735 265 1000 150 49 199 20 18 20

TN 235 565 800 85 108 193 36 19 24

UMB IHA 115 17 132 65 10 75 57 59 57

IKBM 267 81 348 107 32 139 40 40 40

ILP 269 205 474 115 69 184 43 34 39

IMT 256 429 685 118 148 266 46 34 39

INA 161 165 326 87 77 164 54 47 50

IPM 169 78 247 77 36 113 46 46 46

IØR 201 237 438 59 60 119 29 25 27

NOR 97 34 131 42 9 51 43 26 39

Utenl. 184 246 430 42 32 74 23 13 17

HiH IHS 322 72 394 81 14 95 25 19 24

IØS 115 86 201 42 23 65 37 27 32

HiNesna HiNesna 41 28 69 12 9 21 29 32 30

Haraldspl Haraldspl 200 36 236 80 28 108 40 78 46

Utsendt (N) Innkomst (N) Svarprosent


