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Befolkningens utbildning

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja.

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.6

Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Mattias Fritz
019 – 17 62 67
-fornamn.efternamn@scb.se

Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Mattias Fritz
019 – 17 62 67
-fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99) eftersom den vänder sig till privatpersoner.
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Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller
reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99)
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

0.8

Gallringsföreskrifter

Registret avidentifieras i enlighet med Lagen (2001:99) om den officiella
statistiken 19§. Bevarandebehovet är under utredning.

0.9

EU-reglering

EU-reglering saknas.

0.10

Syfte och historik

Syfte
Syftet med undersökningen är att beskriva studenters attityder till
distansutbildning på högskolan. Målet är att kartlägga avsikterna med
studierna, skälen till att studera på distans samt den upplevda kvaliteten av
distansutbildningen. Vissa frågor (variabler) jämförs med
campusutbildningar.
De viktigaste målstorheterna är:
• Orsaker till att läsa distansutbildning
• Fullföljande av distanskursen
• Grad av nöjdhet med distanskursen
De viktigaste redovisningsgrupperna är:
Kön, ålder, studenttyp (endast program, endast fristående kurs eller både
program och fristående kurs) och kurstyp (helt nätbaserad, 1-3
obligatoriska träffar, minst 3 obligatoriska träffar) .
Historik
Detta är första gången undersökningen genomförs. Genomförandet av
undersökningen är beslutat i samråd med ”Användarrådet för befolkning,
demografi och utbildning”, där det finns representanter från
Högskoleverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Stockholms universitet,
Utbildningsdepartementet, Sveriges kommuner och landsting,
Finansdepartementet, Socialdepartementet, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Institutet för social
forskning (SOFI).
UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

4 (31)

Önskemål från deltagare vid ett konsumentmöte i mars 2011 har också
tagits i beaktning vid planering av undersökningen. Vid konsumentmötet
fanns representanter från Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Karlstads
Universitetet, Högskolan på Gotland, Högskoleverket, Skolverket,
Utbildningsdepartementet samt Svenskt näringsliv.
Statistiken finns publicerad som en Temarapport ”Distansutbildning på
högskolan” där utvalda frågor redovisas och kommenteras. På SCB:s
webbplats finns också pressmeddelande, tabeller och diagram samt en
länk till Statistikdatabasen (SSD) där en utökad redovisning av
undersökningens resultat finns.

0.11

Statistikanvändning

De viktigaste användarna av statistiken är universitet och högskolor,
Högskoleverket, Utbildningsdepartementet och andra myndigheter.
Statistiken används som ett underlag för att få information om hur
distansstudenter upplever att utbildningen fungerar.

0.12

Uppläggning och genomförande

Population och urval
Undersökningen består av två populationer. I huvudstudien ingick alla
personer som registrerat sig till minst en distanskurs höstterminen 2010. I
huvudstudiens rampopulation ingick 119 920 kursregistreringar. I
kontrollstudien ingick alla personer som registrerat sig till minst en
campusförlagd kurs höstterminen 2010, men ingen distanskurs. I
kontrollstudiens rampopulation ingick 655 774 kursregistreringar.
Rampopulationerna hämtades från Universitets- och högskoleregistret.
Syftet med kontrollstudien var att kunna jämföra svarsmönster mellan
distansstudenter och campusstudenter.
Urvalen drogs som tvåstegsurval där personer drogs i första steget och i
andra steget drogs en kursregistrering tillhörande utvalda personer i första
steget. Urvalsstorleken för huvudstudien var 16 988 personer och för
kontrollstudien
4 123 personer. Anledningen till att använda kursregistreringar som
urvalsobjekt var att SCB ville samla in statistik för en specifik kurs. De
som läst flera kurser under terminen skulle kunna få svårt att svara på
frågor gällande flera kurser då upplevelser och attityder kan skilja sig
mellan kurserna som samma person registrerat sig på. Den utvalda kursen
förtrycktes på enkäten och frågorna skulle besvaras utifrån den utvalda
kursen.
Formulering av frågor
SCB har formulerat frågorna i undersökningen i samråd med
statistikanvändarna och mättekniker på SCB, som är specialister på
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frågekonstruktion. Blanketten till distansstudenterna var fyrsidig och
innehöll 24 numrerade frågor, några av dem hade delfrågor vilket
genererade totalt 59 frågor. Blanketten till campusstudenterna innehöll 19
numrerade frågor, några av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 47
frågor. Samtliga 19 frågorna i campusblanketten fanns med i
distansblanketten och var identiska. De övriga 5 frågorna i
distansblanketten var av sådan karaktär att de inte passade för
campusstudenter. De handlade om orsakerna till att man sökt en kurs på
distans, om det ingick obligatoriska fysiska träffar i kursen samt tre frågor
om lärcentrum (lokal i hemkommunen som är avsedd för distansstudier).
Datainsamling
Undersökningen genomfördes som en post- och webbenkät. Den första
omgången med frågeblanketter skickades ut den 9 december 2011. Sedan
skickades 3 påminnelser till dem som inte besvarat frågeblanketten. Ett
tack- och påminnelsekort skickades den 16 december. En första
påminnelse med ny enkät skickades den 12 januari och en andra
påminnelse med ny enkät den 2 februari. Insamlingen avslutades den 28
februari 2012.

0.13

Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering sker.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Ingen kommande undersökning är planerad.
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Genomgående studeras individer och deras aktiviteter och synpunkter på
utbildningen. I bilaga 2 och 4 redovisas frågeformulären i sin helhet.

1.2

Statistiska målstorheter

Objektgrupp
Population

Indelning i
redovisningsgrupper

Personer med
registreringar
vid högskola
hösten 2010

Distansstuderande

Variabel

Mått

Helhetsintryck av kurs

Andel

Campusstuderande

Antal

Kön
Program/fristående
kurs
Kurser som slutförts

Distansstuderande

Slutfört kurs

Campusstuderande

Orsak att inte ha slutfört kursen Antal

Kön

Orsak att söka till kursen

Typ av utbildning

Orsak att söka till en distanskurs

Ålder

Studietid per vecka

Ämnesområde

Nöjdhetsgrad till kursens
− innehåll
− svårighetsgrad
− utformning/upplägg
− möjlighet att påverka
kursens
utformning/upplägg
− form av examination
− litteraturinnehåll
− studietid som krävdes
− lärarstöd
− stödresurser
− studiesocialt stöd

Folkbokföringslän
Föräldrars högsta
utbildning
Kurstyp
Nybörjare på
högskolan/ej
nybörjare
Poängproduktion
Studietakt
Utbildningsnivå

Nöjdhetsgrad till lärplattform/
tekniska stöd när det gäller att
− ta emot information om
kursen
− ta emot kursmaterial
− delta i videokonferens
eller lyssna/titta på
föreläsningar
UF0543_DO_2010_141215
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− skicka material till lärare
− diskutera med andra
studenter
− ställa frågor och få svar
från lärare/administrativ
personal
Besök på lärcentrum
Nöjdhetsgrad till tillgänglighet
av kursens lärare
Nöjdhetsgrad som helhet till
kursen
Sysselsättning höstterminen
2010
Försörjning under kurstiden

1.3

Utflöden: statistik och mikrodata

Statistiken redovisas som tabeller och diagram. Tabeller finns i två
utföranden; dels som färdiga tabeller och dels i Statistikdatabasen där
användaren själv kan skapa tabeller utifrån vissa förutsättningar, se avsnitt
1.2 Statistiska målstorheter för översikt av tabellutformningarna. Diagram
publiceras i rapporten ”Distansutbildning på högskolan” (Tema:
Utbildning 2012:6). All statistik samt rapporten publiceras på SCB:s
webbplats, www.scb.se/uf0543 .
Mikrodata sparas tills vidare, se avsnitt 0.8 Gallringsföreskrifter. För
detaljerat innehåll i mikrodataregistret, se avsnitt 4.1 Produktionsversioner .

1.4

Dokumentation och metadata

Statistiken är dokumenterad enligt SCB:s dokumentationssystem.
Framställningen av statistikregistret och statistiken beskrivs i innevarande
dokument, Dokumentation av statistiken (SCBDOK). Statistikens kvalitet
beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS). Detaljerad information om
mikrodata finns beskrivet i Dokumentation av mikrodata (MetaPlus).
Samtliga dokumentationer finns på SCB:s webbplats, www.scb.se/uf0543.
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Målpopulationen är alla personer i högskoleutbildning med kursregistreringar
på distanskurser höstterminen 2010. Urvalsramen är de personer som hade
kursregistreringar på distanskurser höstterminen 2010 i Universitets- och
högskoleregistret, totalt ingick 119 920 objekt.
En kontrollgrupp används för jämförelser med målpopulationen. Kontrollgruppen är alla personer i högskoleutbildning med kursregistreringar på
campusförlagda kurser höstterminen 2010. Urvalsramen för kontrollgruppen
är de personer som hade kursregistreringar på campusförlagda kurser
höstterminen 2010 i Universitets- och högskoleregistret, totalt ingick
655 774 objekt.

2.2

Urvalsförfarande

Undersökningen består av två populationer och två urval. Urvalen är
tvåstegsurval med kalibrerade uppräkningsvikter. I första urvalssteget
väljs personer och i andra steget väljs en kursregistrering. Urvalsstorleken
för huvudstudien var 16 988 personer med tillhörande kursregistrering och
för kontrollstudien 4 123 personer med tillhörande kursregistrering.

2.3

Mätinstrument

SCB har formulerat frågorna i undersökningen i samråd med statistikanvändarna och mättekniker på SCB, som är specialister på frågekonstruktion. Blanketten till distansstudenterna var fyrsidig och innehöll 24
numrerade frågor, några av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 59
frågor. Blanketten till campusstudenterna innehöll 19 numrerade frågor,
några av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 47 frågor. Samtliga
19 frågorna i campusblanketten fanns med i distansblanketten och var
identiska. De övriga 5 frågorna i distansblanketten var av sådan karaktär
att de inte passade för campusstudenter. De handlade om orsakerna till att
man sökt en kurs på distans, om det ingick obligatoriska fysiska träffar i
kursen samt tre frågor om lärcentrum (lokal i hemkommunen som är
avsedd för distansstudier). I bilaga 1 – 4 redovisas informationsbreven och
frågeformulären i sin helhet.

2.4

Insamlingsförfarande

Undersökningen genomfördes som en post- och webbenkät. Den första
omgången med frågeblanketter skickades ut den 9 december 2011. Sedan
skickades 3 påminnelser till dem som inte besvarat frågeblanketten. Ett
tack- och påminnelsekort skickades den 16 december. En första
påminnelse med ny enkät skickades den 12 januari och en andra
påminnelse med ny enkät den 2 februari. Insamlingen avslutades den 28
februari 2012.
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Databeredning

Allmänt
All bearbetning av datafiler har gjorts med hjälp av statistikprogrammet
SPSS. Statistikvärden har tagits fram med ett av SCB egenutvecklat
program för tabellframställning i enkätundersökningar. Programmet är en
Excellösning men beräkningar av skattningar sker i SAS.
Datamaterialet består dels av insamlade uppgifter från en enkät och dels
från uppgifter från redan befintliga register såsom Registret över
totalbefolkningen (RTB), Universitets- och högskoleregistret,
Befolkningens utbildning (UREG) samt Inkomst – och taxeringsregistret
(IoT). De flesta uppgifter, både enkätuppgifter och registeruppgifter, har
använts utan några omfattande bearbetningar. Nedan följer en beskrivning
av de bearbetningar som har genomförts.
Manuell kodning
Ingen kodning av öppna svarsalternativ har skett.
Studietid
Insamlade uppgifter om studietid per vecka är korrigerad utifrån
registeruppgiften om kursens studietakt. I enkäten finns svarsalternativen:
•
•
•
•
•
•

Mindre än 5 timmar per vecka
5-9 timmar per vecka
10 – 19 timmar per vecka
20 – 29 timmar per vecka
30 – 39 timmar per vecka
Minst 40 timmar per vecka

Dessa svarsgrupper finns också i redovisningen. För en person som läst en
kurs på 50 % studietakt är dock uppgiften om studietid korrigerad upp till
heltidsomfattning. Mittklasser har använts i korrigeringen. Exempelvis för
en som läst på 50 procent studietakt och angett svarsalternativ 2, 5 – 9
timmar per vecka är satt till 7 timmar och sedan viktat upp mot
studietakten så det blir 14 timmar. Då hamnar denna person i svarsgrupp
3, 10 – 19 timmar.
Men de som kryssat det första svarsalternativet (Mindre än 5 timmar) är
svåra att korrigera eftersom det är okänt vilka som avser 0 timmar och
som därför inte bör flyttas till annan klass. Svar från fråga 1 i enkäten
används för att ta reda på vilka som inte deltagit aktivt i kursen (de som
svarat ”Jag deltog inte aktivt i kursen”). Dessa värden är satta till 0 timmar
så att de hamnar i klass 1 oavsett studietakt.
Även de som saknar uppgift på frågan om studietid, men angivit att de inte
deltagit aktivt i kursen får 0 timmar i den korrigerade studietidsvariabeln.
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2014-12-16

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

10 (31)

Använda klassmitter:
•
•
•
•
•
•

1: 2,49timmar
2: 7 timmar
3: 14,5 timmar
4: 24,5 timmar
5: 34,5 timmar
6: 40 timmar

Föräldrars utbildningsnivå
Indelningen i förgymnasial- gymnasial- och eftergymnasial utbildning
skapas med hjälp av Utbildningsregistrets information om personers
föräldrars högsta utbildning. Det är den förälder med högst SUN2000 kod
som räknas. Om uppgift om båda föräldrars utbildning saknas i
Utbildningsregistret eller om båda föräldrarna saknas i Registret över
totalbefolkningen har lägsta nivån använts (förgymnasial utbildning).
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Estimation
Det vanligaste statistiska måttet i denna undersökning är andel eller antal
som redovisas med konfidensintervall: Punktskattning + 1,96*estimatorns
skattade standardavvikelse. För att skatta målstorheterna används ett
estimationsförfarande som baseras på ett tvåsteg urval med kalibrerade
uppräkningsvikter. Genom att använda statistikprogrammet SAS beräknas
konfidensintervall för statistikvärdena. Första urvalssteget utgörs av
personer. Andra stegets urval består av kursregistreringar tillhörande de
valda personerna.
Vid kalibrering utnyttjas hjälpinformation i form av registervariabler,
främst för att kompensera för den skevhet som kan förmodas uppstå till
följd av de bortfalls- och täckningsproblem som finns men även för att
reducera den slumpmässiga osäkerhet, den varians, som estimationsförfarandet är behäftat med.
I kalibreringen användes följande registervariabler (hjälpvariabler):
Kön, Ålder, Utbildningsbakgrund, Född i Sverige/utomlands, endast
distans/endast campus/både distans och campus, Endast program/Fristående
kurser eller både program/Fristående kurser, avklarade/ej avklarade poäng
på kursen, ämnesområde, kursens utbildningsnivå, nybörjare/ej nybörjare
på högskolan. Var och en av de hjälpvariabler som används i kalibreringen
har valts utifrån minst ett av följande tre kriterier:
(i)
(ii)
(iii)

de samvarierar med svarsbenägenheten
samvarierar med (viktiga) undersökningsvariabler
avgränsar (viktiga) redovisningsgrupper

I synnerhet är det punkterna (i) och (iii) som varit vägledande. Om punkt
(i) är uppfylld kan man förvänta sig att användandet av kalibrerade vikter
leder till en reduktion av bortfallsskevheten. Är punkt (ii) uppfylld bör
såväl variansen (samplingvarians + bortfallssvarians) som bortfallsskevheten reduceras för estimatorer baserade på de (viktiga) undersökningsvariablerna. Slutligen, om punkt (iii) är uppfylld bör variansen (samplingvarians + bortfallssvarians) minska för estimat av storheter definierade på
redovisningsgruppsnivå.
För att reducera för den täckningsskevhet som uppstår till följd av den
täckningsproblematik som föreligger, har de summor som används för att
fastställa de kalibrerade vikterna hämtats från registret. Detta förfarande
bygger på ett implicit, icke kontrollerbart, modellantagande om hur
undersökningsvariablerna är relaterade till kalibreringsvariablerna.
De kalibrerade vikterna har den egenskapen att de vid skattning av
populationstotalen, för var och en av de registervariabler som används i
UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

12 (31)

kalibreringssyfte, resulterar i en skattning som överensstämmer exakt med
den registertotal som används då de kalibrerade vikterna beräknas.
Osäkerhetsintervall beräknas enligt formeln för nominellt 95-procentiga
konfidensintervall:
punktskattning ± 1,96 * (skattning av estimatorns medelfel)
där såväl punkt- som medelsfelsskattningen beräknas med hjälp av ett av
SCB egenutvecklat program, CLAN för två-fas undersökningar. Under
förutsättning att stickprovsstorleken är stor samt
(i)
(ii)

att den estimator som används är approximativt
väntevärdesriktig, dvs. icke-skev
att estimatorns varians endast beror av samplingvariansen
och bortfallsvariansen

och
(iii)

att den hjälpinformation som används i kalibreringen är
starkt korrelerad med de okända svarssannolikheterna

gäller att intervallet har en faktisk konfidensgrad på ca 95 procent, dvs.
under förutsättningarna är sannolikheten ca 95 procent att man med det
använda urvals- och skattningsförfarandet erhåller ett intervall som täcker
in den sökta storheten.
Naturligtvis är inte samtliga ovanstående förutsättningar perfekt uppfyllda
i praktiken. Även om hjälpvariablerna är klokt valda kommer estimatorn
att vara behäftad med viss skevhet, delvis till följd av kvarstående
bortfalls- och täckningsfel men också till följd av andra fel av systematisk
karaktär. Vidare är det troligt att estimatorns varians underskattas.
Utöver samplingvariansen och bortfallsvariansen tillkommer även ett
variansbidrag från andra osäkerhetskällor av slumpmässig natur, men
vanligtvis kan endast en del av detta variansbidrag ”fångas upp” av den
variansestimator som används. Tyvärr är det inte möjligt att avgöra i
vilken utsträckning som avvikelser från förutsättningarna ovan föreligger
och vilka effekter dessa avvikelser får för tolkningen av de
osäkerhetsintervall som presenteras i termer av empirisk konfidensgrad.
En rekommendation är dock att man bör vara försiktig med att tolka de
presenterade intervallen som regelrätta konfidensintervall.

3.2

Redovisningsförfaranden

På SCB:s webbplats finns en Temarapport samt efterfrågade tabeller och
diagram tillgängliga i samband med publiceringstillfället.
Statistikuppgifterna läggs även ut i SCB:s Statistikdatabasen, med både
antals- och andelsskattningar med tillhörande konfidensintervall.
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Distansutbildning i högskolan

Register
Registervariant
Registerversion

Distansutbildning i högskolan
Höstterminen 2010

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata . Klicka
dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och
Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

Ej aktuellt ännu, se avsnitt 0.8 Gallringsföreskrifter.

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

Fem dagar efter utsändning av enkäten, den 14 december, fick SCB
kännedom om att ett fel inträffat. För 3 258 personer som läst kurser både
på distans och campus och som fått distansenkäten hade felaktigt en
campuskurs tryckt på enkätens framsida.
Dessa personer identifierades och fick nya enkäter utskickade med A-post
den 19 december med rätt kurs tryckt på samt ett ”ursäkta-brev” där felet
förklarades och där personerna ombads svara på den nya enkäten.
Inkomna svar på de felaktiga enkäterna har inte använts i redovisningen
eftersom det var oklart om svaren avsett distansutbildning eller den
campuskurs som felaktigt tryckts på enkäten. Svarsfrekvensen drabbades
negativt av detta fel, då svarsfrekvensen i denna grupp endast nådde 34,3
procent jämfört med 53,0 procent bland övriga

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

Bilaga 1. Informationsbrev - distansutbildningar

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

14 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

15 (31)

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

Bilaga 2. Frågeformulär - distansutbildningar

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

16 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

17 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

18 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

19 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

20 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

21 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

22 (31)

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

Bilaga 3. Informationsbrev – campusutbildningar

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

23 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

24 (31)

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

Bilaga 4. Frågeformulär – campusutbildningar

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

25 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

26 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

27 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

28 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

29 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

30 (31)

Statistiska centralbyrån

UF0543_DO_2010_141215
2014-12-16

SCBDOK 3.2

31 (31)

