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Abstrakt— LTH har sedan hösten 2003 haft ett sammanhållet 

system för kursvärderingar och kursutvärderingar. Som enkät 
har Course Experience Questionnaire (CEQ) använts på 
obligatoriska kurser och valfria kurser med fler än 25-30 
studenter. Svarsfrekvenserna varierar mycket. LTH:s mål från 
början var 80%, vilket inte uppnås på en majoritet av kurserna. 
Det har gjorts olika försök att höja svarsfrekvensen. Jag kommer 
att undersöka hur olika faktorer påverkar svarsfrekvenserna och 
föra resonemang om vad man kan göra och vad som är viktigt att 
titta mer på. Resultat av gjorda undersökningar kommer att 
presenteras på konferensen. 

 

 
Index Terms—CEQ, kursutvärdering, kvalitetssystem, 

utveckling 
 

I. INLEDNING 
TH igångsatte hösten 2003 ett gemensamt kurs-
utvärderingssystem med en gemensam enkät, den s.k. 

CEQ-enkäten (Course experience questionnaire). Målet var att 
ha 80 procents svarsfrekvens. Sedan starten har drygt 100 000 
enkäter samlats in. Styrkan i alla dessa enkäter ska inte 
glömmas bort, men som alltid vad gäller 
kursutvärderingssystem vill man ha hög(re) svarsfrekvens. 

Arbetsprocessen hos LTH:s kursutvärderingssystem 
innefattar flera steg. För att främja hög svarsfrekvens ska 
studenterna som fyllt i enkäterna ska få återkoppling på att 
någon har tagit del av och diskuterat deras erfarenheter före de 
fyller i enkäter på nytt. Detta leder till en något snäv tidsplan 
och stundvis hög arbetsbelastning, främst för programledare 
och studieråd. 

Från början fanns enbart pappersenkäter. Svarsfrekvenserna 
varierade mycket och efterhand började data samlas in hur/när 
pappersenkäterna fylldes i. 

Sedan webbenkäter infördes som standard (2:a läsperioden 
på hösten 2006) har den totala svarsfrekvensen stadigt legat 
runt 45%, med variation på några procentenheter mellan 
läsperioderna. På de kurser som nu, frivilligt, använder 
pappersenkäter är svarsfrekvensen mycket högre; nästan alla 
ligger över 75% och det är vanligt med över 90%. I och med 
att pappersenkäter är frivilligt och kräver ett aktivt val, kan 
man anta att de lärare som väljer detta sätt har tänkt igenom 
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när enkäterna ska fyllas i och troligtvis även aktivt uppmuntrar 
studenterna att fylla i. 

De olika programmen har mycket olika svarsfrekvenser. 
Troligtvis finns det skillnader i ”programkulturen” som kan 
förklara detta. Häri medverkar hur aktiva programledning, 
lärare och äldre studenter är. Av de stora 
civilingenjörsprogrammen finns exempel på svarsfrekvenser 
från 35% till 70%  

Samtidigt har insatser från studierådet på ett av de program 
som hade bland de lägsta svarsfrekvenserna visat sig ge 
mycket gott resultat.  

II. UNDERSÖKNINGAR PÅ DATAMATERIALET 

• Skiljer det på svarsfrekvensen mellan olika årskurser? 
Mellan olika program? 

• Kan man se koppling mellan programmets och 
studierådets aktivitet vad gäller uppföljning av 
enkäterna/rapporterna och svarsfrekvens? 

• Hur påverkar andra aktiviteter från programmens eller 
studierådens sida? 

• Är det samma studenter som alltid svarar? 

• Finns det skillnad i när svaren kommer in? 

• Hur förhåller sig svarsfrekvensen mot totalnöjdheten, 
kursens angelägenhet eller mot de olika CEQ-skolorna? 

• . . . 
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100 000 enkäter som borde vara 160 000 - 
Hur får man hög svarsfrekvens på 

kursvärderingar? 
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