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Sammanfattning   

Användandet av paneler som källa vid undersökningar har den senaste tiden blivit en allt 

vanligare företeelse. Denna rapport har för avsikt att undersöka panelers demografiska 

sammansättning och överensstämmande med Sveriges befolkning, eventuell ändring av 

svarsbeteende samt huruvida rekryteringskällan ger upphov till kvalitetsskillnader hos 

medlemmar i en panel. Företaget Norstat har med sitt kontor i Linköping figurerat som 

uppdragsgivare till arbetet. Datamaterialet till studien har uppkommit från Norstats 

rekryteringsprocess samt från företagets två huvudpaneler med olika rekryteringskällor. För 

att djupare undersöka svarsbeteende konstruerade vi även en enkätundersökning som 

skickades ut till 2 714 medlemmar i Norstats internetpaneler.  

 

Den statiska analysen innefattar χ2-test, multipel logistisk regression samt Poissonregression. 

Resultaten påvisade att den demografiska sammansättningen i panelen inte fullt ut speglade 

Sveriges befolkning samt att vissa grupper undertäcks i högre utsträckning än andra. 

Svarsbeteendet hos medlemmar i paneler har en tendens att ändras från det att 

medlemmen har svarat på en till tre undersökningar, till det att den har svarat på tjugo 

undersökningar eller fler. Rekryteringskällan till en panel verkar inte ge upphov till några 

större skillnader i svarsresultat, men däremot finns vissa skillnader i demografisk 

sammansättning.  

  



 
 

 

 

 

  



 
 

Abstract  

The use of marketing research panels are a more and more frequently used source of 

information for studies within many different branches. The purpose of this report is to 

investigate the demographic composition of panels and compare it with the population of 

Sweden, a possible change in behaviour of respondents, and if the source of recruitment is 

the cause of possible differences in study results. The study was commissioned by Norstats 

Linkoping office. Sources for the data material include Norstat’s recruitment process and 

their two main panels with different recruitment sources. To enable a deeper investigation 

of behaviour we also constructed a survey that was sent to 2,714 members of Norstat’s 

internet panels.   

 

The statistical analysis includes contingency table analysis, multiple logistic regression, and 

Poisson regression. The results show that the demographic composition does not fully cover 

all the aspects of the Swedish population and some groups are less represented than others. 

The behaviour tends to differ between panel members that have responded to three or less 

surveys compared to members that have responded to twenty or more surveys. Source of 

recruitment does not seem to affect the results of studies, but it has some effect on the 

demographic composition of marketing research panels.    
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1 Inledning 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av Norstat och deras paneler. Uppsatsens syfte och 

frågeställningar redogörs samt några viktiga begrepp för att få en bättre förståelse för 

rapporten. 

 

1.1 Bakgrund 

En panel är en samling personer som blivit kontaktade eller är självanmälda att delta i 

diverse enkätundersökningar. Panelen skapas och hanteras ofta av ett företag som också 

innehar rättigheterna att använda panelen. Företaget Norstat är den största ägaren av 

paneler i den Nordiska och Baltiska regionen. Företaget har kontor och verkar i många olika 

länder inom denna region. För denna rapport har Norstats kontor i Linköping fungerat som 

uppdragsgivare och bas. Företagets affärsidé bygger på att samla och processa datamaterial 

på uppdrag av externa kunder, oftast i form av andra företag. De hade under år 2009 totalt 

374 548 personer i sina paneler inom 8 olika länder. I Sverige innehar företaget rättigheterna 

för en panel som omfattar 98 548 personer.1 Norstat använder panelen för att utföra 

undersökningar utifrån olika kunders beställningar. 

 

När Norstat rekryterar medlemmar till panelen gör företaget detta genom 

telefonrekrytering, rekryteringsprojekt och självrekrytering. Vid telefonrekrytering dras 

telefonnumren slumpmässigt från Teleadress register.1 Den potentiella medlemmen blir 

kontaktad för att ge svar på diverse frågor, inklusive bakgrundsfrågor, i form av en intervju. I 

slutet av intervjun får den svarande välja att ange sin e-postadress eller inte. Om den 

kontaktade personen anger e-postadressen blir denne senare kontaktad med en förfrågan 

om att delta i en internetpanel. En panelmedlem som anslutit till panelen genom 

rekryteringsprojekt har blivit kontaktad av Norstat personligen, oftast via företagets 

representanter på en offentlig plats. När en panelmedlem klassas som självrekryterad 

betyder det att denne själv tagit kontakt med Norstat för att få vara med i panelen. 

 

De telefonrekryterade panelmedlemmarna blir definierade som slumprekryterade och 

registreras i en paneltyp som Norstat kallar för Gold. De panelister som värvats via  

____________________ 

1 Norstat Linköping 
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självrekrytering eller ett rekryteringsprojekt blir definierade som icke slumpmässiga och 

registreras i en paneltyp som Norstat kallar Silver.    

 

Då personen i fråga har blivit medlem i en internetpanel är denne alltså registrerad antingen 

i panel Gold eller i panel Silver. När Norstat utför undersökningar åt kunder drar man urval 

från dessa register beroende på formen av undersökningen. En panelmedlem blir vanligtvis 

kontaktad en till två gånger per månad med förfrågningar om att delta i undersökningar. När 

en medlem slutför en undersökning ges denne oftast en belöning av något slag. Det finns 

ingen tidsbegränsning för hur länge en medlem kan vara med i en panel men ett 

medlemskap upphör om: medlemmen säger att denne inte vill vara med längre; 

medlemmen svarar oseriöst på undersökningar eller; medlemmen är inaktiv i cirka tolv 

månader.   

 

1.2 Problembeskrivning 

Eftersom Norstat gör undersökningar åt många olika företag och med många olika 

målgrupper är det viktigt att alla grupper i samhället blir representerade. Vid användning av 

rekrytering och urvalsmetoder som beskrivits ovan uppstår vissa tydliga problem. När 

telefonrekrytering används kommer de som inte har telefon eller inte är med i Teleadress 

register inte bli representerade i panelen. Vid självrekrytering finns det en risk att endast 

människor med starka åsikter representeras, då dessa människor troligtvis är mer 

intresserade av att bli rekryterade. Norstat har ingen direkt uppfattning om vilka grupper i 

samhället som oftast missas vid rekrytering av nya medlemmar. Företaget har också 

misstankar om att en panelmedlems svarsbeteende förändras beroende på hur länge denne 

har varit med i panelen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att reda ut huruvida rekryteringskällan påverkar en demografisk 

sammansättning av panelen och om denna sammansättning efterliknar populationen, 

Sveriges befolkning. Vi vill även ha svar på om en panelmedlems svarsbeteende förändras 

från det att denne blir medlem till att den har varit med en tid.  
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1.4 Frågeställningar 

Tre konkreta frågeställningar har framtagits, dessa ser ut som följande: 

Vem väljer internetpanel? 

Finns det skillnader inom vilka grupper i samhället som finns representerade i 

internetpaneler? Hur väl stämmer den population som rekryteras till en internetpanel 

överens med officiell statistik? Vilka grupper missas när panelerna byggs?  

 

Conditioning 

Ändrar sig den svarandes beteende från det att de går med i panelen till att de varit 

medlemmar en tid? Svarar Erfarna panelister annorlunda än Oerfarna panelister? 

 

Slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel 

Vissa av Norstats paneler byggs med slumprekrytering och andra med icke 

slumprekrytering. Finns det skillnader i demografisk sammansättning och i svarsresultat 

mellan dessa olika panelsorter? 

 

1.5 Avgränsning 

Varje frågeställning har avgränsats till variabler och observationer som berör respektive 

område. Inom frågeställningen ”Vem väljer internetpanel?” har vi valt ut det datamaterial 

från Norstats Omnibussundersökning som förklaras i avsnittet Begrepp 1.7. För 

frågeställningarna ”Conditioning” samt ”Slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad 

panel” begränsas rapporten till de variabler som genererades av den enkätundersökning 

som beskrivs i avsnitt 2.1.3.  

 

1.6 Tidigare forskning rörande undersökningspaneler 

För svenska undersökningspaneler har vi inte kunnat hitta någon forskning på området. 

Däremot finns det en del rapporter som behandlar den amerikanska marknaden. Där 

rekryteras panelmedlemmarna vanligtvis via icke slumpmässiga urvalsmetoder. De 

potentiella panelisterna lockas med belöningar att skriva upp sig på företagens hemsidor.20  

____________________ 

20 AAPOR Report on Online Panels 
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1.7 Begrepp 

Varje vecka utför Norstat en telefonundersökning som kallas för Omnibuss. Denna 

undersökning är en sammansättning av enkätfrågor från flera olika externa kunder samt 

bakgrundsfrågor som är framtagna av Norstat. De svarande är slumpmässigt utvalda från 

Teleadress register. Vidare i rapporten kommer vi att referera till denna 

telefonundersökning med namnet Omnibuss.  

 

I anknytning till denna rapport utfördes även en enkätundersökning som rörde 

klimatförändringar. När ordet enkätundersökning används vidare i rapporten kommer det 

vara denna undersökning vi refererar till.  

 

När olika statistiska modelleringar och analyser görs av datamaterial talas det ofta om 

prediktionsvariabler. En prediktionsvariabel är en variabel som används för att förutsäga 

eller modellera en annan variabel. 

 

Vid diskussion rörande olika variabeltyper anges ibland variabler som kategoriska på 

ordinalskala. Med detta menas att variabeln är uppbyggd av kategorier men att de har en 

intern ordning, till exempel en variabel som mäter inkomst inom olika intervall. I ett sådant 

exempel är intervallen kategorier och eftersom intervallen har intern ordning i form av 

storlek på inkomst så kallas variabeln kategorisk på ordinalskala. 

 

Om en variabel klassas som kontinuerlig anses den kunna anta numeriska värden. De 

numeriska värdena är beräknade eller angivna som svar i till exempel en enkätundersökning, 

men de numeriska värdena begränsas inte av kategorier. Detta gör att en kontinuerlig 

variabel i praktiken kan anta vilket värde som helst.    
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2 Datamaterial och Metoder 

I detta avsnitt tar vi upp hur datamaterialet ser ut som har använts för att besvara 

frågeställningarna. Materialet är indelat i data från Norstat samt data som uppkommit från 

enkätundersökningen. Slutligen presenteras samtliga variabler och metoder som använts i 

rapporten.  

 

2.1 Datamaterial 

Datamaterialet som används i respektive frågeställning kommer från två olika källor, 

Omnibuss, samt den utförda enkätundersökningen som förklaras i avsnitt 2.1.3.  

2.1.1 Datamaterial rörande ”Vem väljer internetpanel?” 

Under slutet av år 2008, år 2009 och början av 2010 registrerades svar från 53 000 personer 

via omnibuss, 13 554 av dessa valde att uppge sin e-postadress enligt beskrivning i 

inledningsavsnittet 1.1. Det är dessa personer som kommer att ligga till grund för 

undersökningar inom frågeställningen ”Vem väljer internetpanel”. För att jämföra detta 

material med Sveriges befolkning har data för respektive variabel hämtats från Statistiska 

Centralbyråns hemsida.        

2.1.2 Datamaterial rörande ”Conditioning” och ” Slumprekryterad jämfört med icke 

slumprekryterad panel” 

Inom dessa två frågeställningar används data från enkätundersökningen (avsnitt 2.1.3) som 

skickades ut till totalt 2 714 personer.  De svarande är fördelade på två grundpopulationer i 

form av två paneler med olika rekryteringskällor. Den ena panelen är slumprekryterad (Gold) 

och den andra är icke slumprekryterad (Silver). Varje population delades även in i ytterligare 

två grupper, för att studera eventuella skillnader i svarsbeteende mellan oerfarna och 

erfarna panelister. De respondenter som är intressanta ur detta perspektiv är de som svarat 

på 1-3 undersökningar (Oerfarna) och de som svarat på 20 eller fler undersökningar 

(Erfarna). Panelmedlemmar som svarat på 4-19 undersökningar har inte tagits med i urvalet. 

Urvalet gjordes slumpmässigt inom respektive delpopulation med en urvalsmall(Bilaga 1) för 

att ge en bra demografisk täckning. Fördelningen av urvalen i de olika delpopulationerna 

visas i tabell 1. 
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   Tabell 1: Urvalsfördelning till enkät    

Panel Typ Antal 

   Slumprekryterad (Gold) Oerfarna 800 st. 

Slumprekryterad (Gold) Erfarna 600 st. 

   Icke slumprekryterad (Silver) Oerfarna 800 st. 

Icke slumprekryterad (Silver) Erfarna 514 st. 

 

Gruppen med erfarna icke slumprekryterade panelister innehåller endast 514 stycken då det 

gav bäst balans i urvalsmallen.  

2.1.3 Enkätundersökning om klimatförändringar 

Inom frågeställningarna rörande ”Conditioning” och ”Slumprekryterad jämfört med icke 

slumprekryterad panel” används datamaterial som framkommit från en enkätundersökning 

med huvudämnet klimatförändringar. Enkätundersökningen konstruerades av oss och 

distribuerades av företaget Norstat. Undersökningen riktade in sig på både förändring i 

svarsbeteende och en jämförelse av åsikter och resultat mellan de grupper som presenterats 

ovan. I konstruktionen togs både resultat och svarsbeteende i beaktning. Eftersom 

undersökningen är grunden till svar på två av tre av uppsatsens frågeställningar lades stor 

vikt på detta moment. Frågorna och ordningen av frågorna i enkäten valdes med 

noggrannhet och eftertänksamhet. Enkäten delades in i tre avsnitt, Bakgrundsfrågor, Frågor 

rörande klimatförändringar samt Frågor rörande medievanor.    

 

Bakgrundsfrågor 

Inom denna del fick den svarande ange sin bakgrund i form av kön, ålder, geografisk 

härkomst, utbildning, inkomst, sysselsättning och boendesituation. Denna typ av frågor 

valdes att ta med i enkäten för att undersöka om dessa variabler skiljde sig inom både 

”Conditioning” och ”Slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel”. Varje fråga 

utformades på ett sätt som förväntades minimera förvirring. Alla intervall och svarsalternativ 

valdes utifrån vår synpunkt om vad som skulle ge bäst kvalitet på svaren för att besvara 

frågeställningarna (avsnitt 1.4, Frågeställningar).    
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Frågor rörande klimatförändringar 

Huvudämnet i undersökningen är åsikter rörande klimatförändringar. Inom denna del ville vi 

skapa en överblick över vilken inställning de svarande har till ämnet klimatförändringar. 

Sektionen innefattar frågor med alternativen ja och nej, skalfrågor samt öppna frågor.  

Ämnet klimatförändringar är egentligen inte det väsentliga för oss här, det huvudsakliga är 

att studera svarsbeteendet. Vi valde att mäta åsikter kring just klimatförändringar på grund 

av att det är ett ständigt aktuellt och engagerande område. Eftersom vi endast ville mäta 

skillnaden i åsikter mellan grupper så spelar det egentligen ingen roll vad åsikterna rör sig 

om utan att åsikterna finns där. Det är därför även viktigt för oss att ämnet kan ses som 

neutralt ur aspekten oerfarna jämfört med erfarna panelister samt slumprekryterade och 

icke slumprekryterade panelister.  

 

Risken med att mäta skillnader på ett sådant här sätt är att det redan finns en generell 

skillnad mellan de grupper som man utforskar. Om det faktiskt finns en skillnad mellan 

oerfarna och erfarna panelister i åsikter kring klimatförändringar, men vi istället tolkar 

skillnaden som en generell resultatskillnad mellan grupperna vore det en feltolkning. Risken 

för detta anser vi dock är minimal och förutsätter därför att åsikter kring just ämnet 

klimatförändringar i allmänhet fördelar sig slumpmässigt på de fyra grupperna vi 

undersöker. På detta sätt ser vi i våra slutsatser eventuella skillnader i åsikter om 

klimatförändringar som ett resultat av olika svarsbeteende. 

 

Frågor rörande medievanor 

Inom denna sektion förekommer frågor rörande de svarandes medievanor. Sektionen 

innehåller en fråga om antalet timmar man spenderar på olika medier, samt tre 

fleralternativfrågor. Frågan rörande antalet timmar den svarande spenderar på olika medier 

är en intervallfråga och inleder sektionen. Fleralternativfrågorna är utformade enligt 

diagram 1 rörande tv-kanaler och kanaltyper.    
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Vilka TV-kanaler eller kanaltyper ser du på? (Flera alternativ tillåtna) 

SVT 
 
 

 

TV8 
 
 

 

Dokumentärkanaler 
 
 

 

TV3 
 

Kanal 9 
 

Nyhetskanaler 
 

TV4 
 

Sportkanaler 
 

Barnkanaler 
 

Kanal 5 
 

Filmkanaler 
 

Andra kanaler 
 

TV6 
 

Musikkanaler 
 

Ser inte på TV 
 

Diagram 1: Exempelfigur från enkätundersökningen 

 

För varje alternativ som den svarande väljer får denne en relaterad följdfråga. Om till 

exempel den svarande anger att denne ser på SVT får denne en öppen följdfråga gällande 

SVT som skulle kunna lyda ”Vilket program ser du helst på när du tittar på SVT?” Inom 

sektionen får de svarande tre sådana här frågetyper i rad med flera alternativ och relaterade 

följdfrågor. Ämnet medievanor valdes återigen för att det skulle vara aktuellt och neutralt, 

och för att vanorna kan antas vara slumpmässigt fördelade inom grupperna som vi 

undersöker.  

 

Syftet med att använda den här typen av frågor är delvis för att trötta ut den svarande. 

Eftersom det för varje alternativ man kryssar i kommer en relaterad följdfråga förväntar vi 

oss att den svarande per automatik kryssar i en lägre andel alternativ i en kommande 

liknande fråga. Detta på grund av att den svarande tycker att följdfrågorna är jobbiga att 

svara på. Om det sedan finns en skillnad mellan grupperna inom till exempel svarsbeteende 

kan skillnaden hittas i denna minskning.   

 

Enkäten finns i sin helhet presenterad i bilaga 2. Variablerna som konstruerades utifrån 

undersökningen presenteras i avsnitt 2.2.2. 

 

2.2 Variabler 

I detta avsnitt kommer utvalda variabler som använts för att analysera panelmedlemmarna 

att beskrivas för att underlätta för läsaren. Övriga variabler som använts finns att hitta i 

Bilaga 3.    

2.2.1 Variabler till frågeställningen Vem väljer internetpanel 

I det ursprungliga datamaterialet från Omnibuss fanns 18 variabler av vilka vi har valt ut 14 

stycken att analysera vidare. De variabler som uteslöts ur analysen är en 
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identifieringsvariabel samt variabler för när intervjun ägt rum. Samtliga variabler har full 

svarsfrekvens, inget partiellt bortfall finns således. 

 

Region 

Region är en variabel där värdet är något av de 70 geografiska områdena i Sverige, de så 

kallade arbetsmarknadsregionerna. För att underlätta analyserna har vi slagit ihop dessa till 

21 klasser, Sveriges län.  

 

Storlek på bostadsort 

Storlek på bostadsort är en kategorisk variabel för hur stor stad respondenten bor i. 

Respondenter som bor i Stockholm har en egen kategori, de andra kategorierna var ort med 

över 50 000 invånare, ort med 5 000-49 999 samt ort med mindre än 5000.   

 

Internetanvändning 

Internetanvändning är en kategorisk variabel för hur ofta en respondent använder Internet. 

Respondenten kunde svara varje dag/nästan varje dag, 3-4 gånger i veckan, 1-2 gånger i 

veckan, varannan vecka, cirka en gång per månad eller mer sällan samt ”Vet ej”.  

 

Panel 

Panel är en kategorisk variabel för om en respondent har valt att uppge sin e-mail adress 

eller inte. 1 står för att de uppgett sin adress och 0 står för att de inte har gjort det.  

 

2.2.2 Variabler genererade av enkätundersökningen 

I detta avsnitt presenteras utvalda variabler som framkom av enkätundersökningen (avsnitt 

2.1.3). Övriga variabler presenteras i Bilaga 3.  

 

Antal tecken 

Antal tecken är en kontinuerlig variabel där den svarande har angett svar på en öppen fråga 

som lyder ”Vad gör du för att förhindra klimatförändringar/miljöförstöring?”. Den svarande 

har fått möjlighet att svara på denna fråga om de svarade ja på frågan inom variabeln 
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Förhindrar klimatförändringar/miljöförstöring. Här är värdet på variabeln antalet tecken som 

den svarande angett.  

 

Påverkande faktorer 

Inom variabeln Påverkande faktorer får den svarande bedöma hur mycket fem olika faktorer 

påverkar klimatförändringar.  Skalan inom varje faktor är mellan ett och tio där ett 

motsvarar inte alls och tio motsvarar väldigt mycket. Den svarande har även möjlighet att 

kryssa i alternativet ”Ingen åsikt” på varje faktor. Variabeln är definierad som kategorisk på 

en ordinalskala. Faktorerna som bedöms är Uttunnande ozonlager, Koldioxidutsläpp, 

Oljekatastrofer, Stridsvapen och Kärnkraftskatastrofer. 

 

Medietimmar 

Medietimmar är en kategorisk variabel på ordinalskala . Inom denna variabel får den 

svarande ange hur många timmar per vecka de spenderar på tre olika medieformer, TV, 

Radio och Tidningar. Antalet timmar anges i form av sex olika intervall. Intervallen är Aldrig, 

1-5 timmar, 6-10 timmar, 11-15 timmar, 16-20 timmar och över 20 timmar. Variabeln är 

kategorisk och värdet anges av namnet på intervallet.  

 

TV-kanaler och kanaltyper 

TV-kanaler och kanaltyper är en kategorisk variabel på ordinalskala där den svarande anger 

vilka kanaler eller kanaltyper som de ser på. Det finns fjorton olika alternativ av allmänt 

kända TV-kanaler eller kanaltyper samt ett alternativ som lyder ”Ser inte på TV”. Värdet på 

denna variabel representeras av antalet alternativ som den svarande kryssat i. På samma 

sätt representeras värdet för variablerna Tidningar och Reklam som följer. Om den svarande 

kryssat i alternativet ”Ser inte på TV” får observationen värdet noll. Varje alternativ har en 

följdfråga som inte presenteras här men vid intresse kan hittas i bilaga 2 under avsnitt 

Enkätundersökningen. 
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Tidningar och tidningstyper 

Tidningar och tidningstyper är en kategorisk variabel på ordinalskala. Inom denna variabel 

får den svarande ange vilka tidningar eller tidningstyper som de brukar läsa.  Det finns 

tretton olika alternativ av allmänt kända tidningar och tidningstyper samt ett alternativ som 

lyder, ”Läser inte tidningar”. Värdet på denna variabel anges av antalet alternativ som den 

svarande kryssat i. Om den svarande kryssat i alternativet ”Läser inte tidningar” får 

observationen värdet noll.  

 

Reklamtyper 

Reklamtyper är en kategorisk variabel på ordinalskala. Inom denna variabel får den svarande 

ange vilka olika typer av reklam som de utsätts för regelbundet. Alternativen är sju olika 

allmänt kända reklamtyper samt alternativet ”Utsätts inte för reklam regelbundet”. Värdet 

på variabeln representeras av antalet alternativ som den svarande kryssat i. Om den 

svarande kryssat i alternativet ”Utsätts inte för reklam regelbundet” får observationen 

värdet noll.  

 

Panelisterfarenhet 

Panelisterfarenhet är en kategorisk variabel som anger om en panelist är Oerfaren eller 

Erfaren. Kategorierna Oerfaren och Erfaren panelist är två olika intervall. Oerfarna panelister 

har svarat på 1-3 undersökningar tidigare och Erfarna panelister har tidigare svarat på 20 

undersökningar eller fler. Oerfarna panelister är kodade som 1 och Erfarna panelister är 

kodade som 0. 

 

Rekryteringskälla 

Rekryteringskälla är en kategorisk variabel som anger typen av källa panelisten har 

rekryterats med. Värdet Gold representerar att det är en slumprekryterad panelist och 

värdet Silver representerar att panelisten inte är slumprekryterad.   

 

Svarstid 

Svarstid är en kontinuerlig variabel som anger hur många dagar det tagit för respondenten 

att svara på enkätundersökningen. 
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Beräknade variabler 

Utifrån de variabler som genererades av enkäten har vi beräknat olika variabler för att 

uttrycka respondentens svarsbeteende. En förklaring av de olika beräkningarna följer nedan 

under respektive variabel. 

 

Ingen åsikt och Vet ej svar 

Variabeln ”Ingen åsikt och Vet ej svar” representerar hur många svar i enkäten där 

respondenten svarat ”Vet ej” eller ”Ingen åsikt”. Att svara ”Ingen åsikt” på en fråga ser vi 

främst som ett tecken på att man inte orkar engagera sig. Därför har vi valt att ta med alla 

svar som genererat ”Ingen åsikt” för den svarande i beräkningen. Att svara ”Vet ej” på en 

fråga har vi bedömt lite annorlunda beroende på vad den ursprungliga frågan var. Frågorna 

som genererat en värdeökning med en poäng för svar ”Ingen åsikt” eller ”Vet ej” på denna 

variabel följer i tabell 2.  

 

   Tabell 2: Variabelförklaring för Ingen åsikt och Vet ej svar 

Variabel Svar Värdeökning 

Inkomst Vet ej 1 

Klimat och livsstil Ingen åsikt 1 

Farliga klimatförändringar  Ingen åsikt 1 

Hotad Existens  Ingen åsikt 1 

Påverkande faktorer Ingen åsikt 1 per faktor 

Konspiration Ingen åsikt 1 

Reklamtyper Ingen åsikt 1 per fråga 

 

Vid intresse finns alla frågor presenterade under enkätundersökningen i bilaga 2. 

 

Lika svar i skalfrågor 

Lika svar i skalfrågor representerar huruvida den svarande bedöms svara likadant i en följd 

av skalfrågor. Att svara likadant i frågor på en skala från ett till tio ser vi främst som ett 

tecken på att den svarande hafsar igenom frågan och egentligen inte tar ställning. För att få 

en värdeökning med ett på denna variabel måste man ha svarat lika på fyra av fem faktorer 

inom variabeln Påverkande faktorer.  

Variabeln Lika svar i skalfrågor innefattar även frågan ”Hur många timmar per vecka ägnar 

du dig åt följande medier?”. Inom denna fråga måste respondenten ha svarat likadant på alla 
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de tre olika nivåerna för att få en värdeökning med en poäng. Har respondenten inom denna 

fråga svarat att denne ”Aldrig ser på TV”, ”Aldrig lyssnar på radio” och ”Aldrig läser 

tidningar” har han eller hon fått en värdeökning med tre poäng. 

 

Poäng för, TV, Tidning och Reklamfrågor 

Inom variabeln Poäng för TV, tidning och reklamfrågor har vi gjort en bedömning hur många 

alternativ den svarande har valt i de olika alternativfrågorna som presenterades i avsnitt 

2.1.3 under rubriken frågor rörande medievanor. Bedömningen vi har gjort genererar i olika 

antal poäng för olika nivåer av antal svarsalternativ respondenten angett. Bedömningen har 

konstruerats så att den svarande får minst en poäng för en standardavvikelse mindre än 

medelvärdet. Om svaren skiljer sig mer adderas poäng till respondenten enligt tabell 4. 

Antalet poäng är olika inom varje delfråga på grund av att det anses vara mer eller mindre 

utmärkande. Till exempel så får en svarande fler poäng om de skiljer sig från medlet inom 

alternativfrågan rörande tidningar än inom frågan rörande TV-kanaler och kanaltyper. Detta 

på grund av att frågan rörande tidningar kommer efter TV-frågan och att den svarande vid 

denna position i enkäten redan har exponerats för det enkätmönster som diskuteras i avsnitt 

2.1.3 om enkätundersökningen. I tabell 3 och tabell 4 visas medelvärden, standardavvikelser, 

skiljegränser och poängsättning. Om respondenten har kryssat i fler alternativ än 

skiljegränsen får denne 0 poäng: 

   Tabell 3: Medelvärden för medievariabler  

Variabel  
Medel antal 
alternativ Standardavvikelse 

Tv-kanaler och kanaltyper 5,7 2,7 

Tidningar och tidningstyper  2,9 1,6 

Reklamtyper 4,4 2,0 

 

Skiljegräns representerar antalet alternativ som respondenten måste ha kryssat i för att få 

respektive antal poäng. 
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   Tabell 4: Poängsättning för medievariabler 

Variabel  Skiljegräns Poäng 

Tv-kanaler och kanaltyper 
  

 
3 1 

 
2 2 

 
1 3 

 
0 4 

Tidningar och tidningstyper  
  

 
1 2 

 
0 4 

Reklamtyper 
  

 
2 2 

 
1 4 

 
0 6 

 Dessa poäng har behandlats både enskilt och som summor i andra variabler.  

 

Lathet 

Variabeln lathet summerar alla nivåer inom variablerna Ingen åsikt och Vet ej svar, Lika svar i 

skalfrågor och Poäng för TV, Tidning och Reklamfrågor. Variabeln har konstruerats för att ge 

ett mått på hur lat eller inte en panelist har varit i enkäten. Som det nämndes tidigare är det 

troligast att om en skillnad hittas är det bland de respondenter som har blivit poängsatta. 

Totala antalet respondenter som har minst en poäng inom Lathet är 1 223 stycken.  

 

2.3 Metoder 

I detta avsnitt förklaras de statistiska och generella metoder som använts för att analysera 

datamaterialet i rapporten. 

2.3.1 Multipel logistisk regression 

För att analysera datamaterial där responsvariabeln är binär och förklaringsvariablerna är en 

blandning av kontinuerliga och kategoriska värden kan multipel logistisk regression 

användas. Denna metod baseras på antagandet att responsvariabelns värden är oberoende 

Bernoullifördelade och slumpmässiga. För förklaringsvariablernas värden gäller att de ska 

vara kategoriska eller kontinuerliga.2 3 Vi kommer att använda denna metod för att välja ut 

variabler som verkar vara betydelsefulla i att skilja mellan olika grupper.  

 

Vi kommer att använda metoden inom samtliga frågeställningar i denna rapport. 

Responsvariablerna kommer inom varje frågeställning att vara de olika grupperna som 

jämförs. Till exempel kommer responsvariabeln inom frågeställningen ”Vem väljer 



15 
 

internetpanel?” att vara Panel. Metoden bygger på den generella modellen som visas i 

modell 1, där Y representerar responsvariabeln och X representerar de olika 

förklaringsvariablerna . 

                    

         
                      

                        
 

Modell 1: Förenklad multipel logistisk regressionsmodell 
2
 

 

För att skatta parametrarna i modell 1 används en metod som kallas maximum likelihood 

metoden. Denna metod går ut på att maximera log likelihoodfunktionen som visas i modell 

2. 

 

            

 

   

                        

  

      

 

   

                               

   Modell 2: Likelihoodfunktionen 2 

 

De värden på parametrarna 0 , 1 , … , p–1  som maximerar          är skattningarna av 

respektive parameter. 2 

 

När modellen ska byggas används ofta olika procedurer för att få fram de mest 

betydelsefulla förklaringsvariablerna. I denna rapport har en procedur som kallas för stegvis 

valprincip använts. Inom denna princip byggs modellen från noll, det vill säga att först läggs 

modellens intercept till, sedan respektive variabel var och en. På detta sätt blir det ett steg 

för varje variabel. För varje steg kontrolleras att variabeln är signifikant med hjälp av ett test 

som heter Walds test.2 Detta test har nollhypotesen att parametern i fråga har värdet noll 

och alternativhypotesen att den inte är noll. Om variabeln inte är signifikant tas denna bort i 

samma steg som den las till. På detta sätt fortsätter byggandet av modellen tills inga fler 

signifikanta variabler hittas.     

____________________ 

2 M Kutner, Applied Linear Statistical Models 
3 R.J Rossi, Applied Biostatistics for the Health Sciences 
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För att kontrollera om modellen är bra anpassad till datamaterialet kan Hosmer-Lemeshow 

Goodness of Fit Test användas.2, 4 Detta test grupperar datamaterialet i ungefär lika stora 

grupper med liknande anpassade värden av    . Grupperingen görs alltså med utgångspunkt 

från modellen och antagandet att modellen är bra. Dessa grupper jämförs sedan med den 

faktiska grupperingen av ursprungliga data i ett χ2 – test. För att modellen ska vara väl 

anpassad ska P-värdet för detta test vara över 0,05, vilket är den signifikansnivå vi valt. 2, 4 

 

I denna rapport används ovanstående metoder för att analysera vilka variabler som har en 

betydande roll för att den svarande ska välja att delta i en panel eller inte.  I analysen 

används även något som kallas för oddskvot för att lättare förstå hur mycket varje variabel 

påverkar. Denna oddskvot beräknas enligt modell 3: 

                          

ODDSKVOT =     

   Modell 3: Oddskvotsberäkning 2, 4    

 

Oddskvoten kan anta värden från noll till oändligheten och den tolkas genom att utgå från 

värdet ett. Alla värden under ett innebär en negativ inverkan på chansen att 

responsvariabeln ska anta ett specifikt värde och alla värden över ett innebär en positiv 

inverkan på chansen att responsvariabeln ska anta ett specifikt värde.  

 

Ett positivt värde på oddskvoten tolkas som att chansen ökar att anta ett visst värde på 

responsvariabeln. För att tolka ett negativt värde på oddskvoten kan det vara bra att vända 

på sammanhanget. Till exempel om vi har en modell som skattar chansen att en panelist är 

en Erfaren panelist jämfört med att det är en Oerfaren panelist, och har ett värde under ett 

på en oddskvot, så kan det vara enklare att dividera ett med denna oddskvot och istället se 

det som en ökning av chansen att det är en Oerfaren panelist.    

 

 

 

 

____________________ 

2 M Kutner, Applied Linear Statistical Models 
4 J.J Guido, Logistic Regression Basics 
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När en logistisk regressionsmodell anpassas till kategoriska variabler väljs en referensgrupp 

inom varje variabel som fungerar som bas. Med detta menas att varje annan kategori inom 

denna variabel jämförs mot denna kategori. Parametrarna och oddskvoterna inom variabeln 

blir således i jämförelse med baskategorin.    

2.3.2 Poissonregression 

Poissonregression är en modell som passar bra för en analys där responsvariabeln antar 

diskreta värden. Vid användning av Poissonregression är ofta responsvariabeln en siffra som 

står för antalet händelser. Eftersom användning av metoden förutsätter att responsvariabeln 

är Poissonfördelad är höga värden på responsvariabeln mindre frekventa än låga värden. 

Responsvariabeln måste även anta positiva värden och antalet händelser ska vara 

oberoende.2 I rapporten använder vi Poissonregression för att skilja på aktuella grupper 

inom variabler som är Poissonfördelade. I alla analyser där metoden används har vi angett 

en diskret variabel som responsvariabel och grupperna som enda prediktionsvariabel. 

Generellt uttryck visas i modell 4 där  YE  och Y är Poissonfördelad. 

                    

                     

   Modell 4: Poissonregressionsmodell 
2
           

 

Parameterskattningarna görs med maximum likelihood metoden. I denna metod är målet att 

hitta den funktionen som mest sannolikt skattar det rätta värdet på responsvariabeln. En 

omskrivning av modell 4 visas i modell 5 som vi anser lämpar sig bättre för punktskattning. 

                      

                          

   Modell 5: Punktskattning inom Poissonregression2          

 

I våra analyser är en punktskattning skattningen för en enskild grupp, eftersom vår enda 

prediktionsvariabel är en grupperande variabel.  

 

När responsvariabeln avviker från de egenskaper en Poissonfördelad variabel ska ha kan en 

modell för så kallad överspridd Poissonregression användas. I denna modell införs ytterligare 

en parameter för att ta hand om variansen hos responsvariabeln. För en vanlig  

____________________ 

2 M Kutner m fl., Applied Linear Statistical Models 
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Poissonfördelad variabel är variansen lika med väntevärdet, men i en överspridd modell 

tillåts variansen avvika från väntevärdet. I SAS kallas denna parameter Scale.    

2.3.3 χ2  Goodness of fit test 

För att studera hur väl Norstats panel stämmer överens med Sveriges befolkning används i 

rapporten χ2 – Goodness of fit test. 5 Teststatistikan som används för ett Goodness of Fit test 

ser ut enligt Modell 6. 

                  

    
        

 

  

 

   

 

   Modell 6: Beräkning av χ2-Statistika 5   

   

O motsvarar observerat värde, vilket i denna rapport kommer att innebära värden från 

Norstats panel. E motsvarar förväntat värde vilket vidare i rapporten kommer att vara 

Sveriges befolknings fördelning. Nollhypotesen för testet är att fördelningen av de 

observerade värdena följer de förväntade värdena. Alternativhypotesen är att de 

observerade värdena inte följer de förväntade. Om    ≥    (1-α; c-p) ska nollhypotesen 

förkastas. 6  

 

2.3.4 Associationsanalys 

Ett datamaterial med många olika variabler har en mängd olika kombinationer av 

variabelvärden som väljs eller gäller tillsammans för varje unik observation. 

Associationsanalys är ett sätt att hitta de kombinationer eller sekvenser som är mest 

frekventa i materialet. För att förklara en sekvens närmare är det en samling variabelvärden 

som gäller samtidigt för en observation. Till exempel, i denna rapport beskrevs en  

enkätundersökningen i avsnitt 2.1.3. Den svarande kan inom en sådan undersökning ha flera 

olika sekvenser, men ett exempel på en sekvens visas i modell 7.  

 

Ålder 19 år, Inkomst 400 000 kr  Egen företagare 

   Modell 7: Sekvensexempel 7 

____________________ 

5 Tamahane, Statistics and Data Analysis 
21 SAS Help and Documentation 
6 U.S. Commerce Department, Engineering Statistics Handbook 
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I denna sekvens gäller alltså att när den svarande har värdet 19 på variabeln Ålder och 

400 000 kronor på variabeln Inkomst är denne Egen företagare. I associationsanalysen 

undersöks vilka sekvenser som har hög frekvens. Inom området kallas frekvensen för 

support. Ett generellt skrivsätt för support visas i modell 8.7 

 

s( X  Y ) = 
         

 
 

   Modell 8: Support 7      

 

Förutom support tar även associationsanalysen hänsyn till hur stor del av de gånger som 

sekvensen är med i materialet som regeln gäller, detta kallas för konfidens och skrivs som: 

 

c( X  Y ) = 
         

    
 

   Modell 9: Konfidens7      

 

Inom ramen för denna rapport kommer associationsanalys användas till att hitta intressanta 

mönster hos de svarande inom medlemmar i internetpanelen. Resultat från 

associationsanalysen hittas i Bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

7 P.N Tan, Introduction to Data Mining 
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3 Resultat 

I denna del kommer resultatet inom respektive frågeställning presenteras för sig. Det är 

dessa resultat som senare kommer analyseras i avsnitten slutsats och diskussion.  

 

3.1 Resultat ”Vem väljer internetpanel” 

Inom frågeställningen ”Vem väljer internetpanel” har vi gjort jämförelser på respektive 

variabel mellan internetpanelmedlemmar och Sveriges befolkning. Vi har även undersökt 

vilka variabler som har en betydande roll i de svarandes val att delta eller inte delta i en 

internetpanel. Inom varje χ2-test står kolumnen Panelen för hur många i urvalet från 

Norstats internetpanel som ingår i varje kategori. Kolumnen Sveriges befolkning är beräknad 

efter hur många som förväntas vara med inom varje kategori. Till exempel kan vi ta 

kategorin män 15-30 där totalt antal män mellan 15 och 30 år har tagits fram från officiell 

statistik. Dessa män har sedan dividerats med Sveriges totala befolkning. Slutligen 

multipliceras denna kvot med 13 554, det totala antalet medlemmar i internetpanelen. Detta 

ger alltså det förväntade värdet som hör till kolumnen Sveriges befolkning.  

 

Ålder 

För att undersöka om åldern i Panelen efterliknar den svenska befolkningen har Sveriges 

befolknings medelålder från femton år och uppåt jämförts med medelåldern i panelurvalet. 

Anledningen att åldern begränsas från femton år är att detta är den yngsta registrerade 

åldern inom datamaterialet från Omnibuss. Sveriges befolknings medelålder blir med denna 

beräkning 51,8 år och panelens medelålder blir 43,3 år. Det är tydligt att den genomsnittliga 

åldern är något lägre inom panelen än sett till hela Sveriges befolkning från femton år och 

uppåt.   

 

Variabeln ålder har även jämförts inom olika intervall. I tabell 5 jämförs frekvensen inom 

angivna intervall mellan Panelen och Sveriges befolkning. Proportioner och frekvenser i varje 

intervall inom Panelen och Sveriges befolkning visas i tabell 5. Resultat från genomfört χ2-

test visas i tabell 6.  
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Tabell 5: Panelens fördelning i ålder 
8 

 

Sveriges 
Befolkning 

  
Panelen 

  

Ålder  
Beräknad 
Frekvens Proportion Frekvens Proportion 

 15-30 Män 1455 0,24 
 

1411 0,23 
 31-46 Män 1538 0,25 

 
2104 0,34 

 47-64 Män 1740 0,28 
 

1803 0,29 
 65+ Män 1449 0,23 

 
864 0,14 

 Totalt 6182 1 
 

6182      1 
 

       15-30 Kvinnor 1864 0,25 
 

1704 0,23 
 31-46 Kvinnor 1944 0,27 

 
2766 0,38 

 47-64 Kvinnor 2145 0,29 
 

2240 0,30 
 65+ Kvinnor 1419 0,19 

 
662 0,09 

 Totalt 7372                 1 
 

7372             1 
                          

   Tabell 6: Testresultat för panelens åldersfördelning 

Kön N   DF    χ2-värde P-värde 

Män 6182 3 449 0 

Kvinnor 7372 3 769 0 
 

χ2-testen har gjorts för respektive kön var för sig med nollhypotesen att Panelen och 

Sveriges befolkning har samma proportioner. Testen påvisar att det är signifikant skillnad 

mellan grupperna. De totala χ2-värdena blev höga med ett lågt P-värde, nollhypotesen 

förkastas. De grupper som främst missas är män och kvinnor över 65 år.    

 

Hushållsinkomst 

För variabeln Hushållsinkomst har vi inte hittat något datamaterial att jämföra med. Därför 

kommer vi endast att presentera fördelningen på denna variabel inom panelurvalet. 

Fördelningen visas i tabell 7.  

 

   Tabell 7: Hushållens inkomstfördelning 

 
Panelen 

  Hushållsinkomst Frekvens     Proportion 
 Under 250 tkr 1368 0,13 
 250-400 tkr 2502 0,23 
 400 tkr eller mer 6962 0,64 
 

    Totalt 10832 1 
  

____________________ 

8 Statistiska Centralbyrån, Befolkningsstatistik 
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Medianen för Hushållsinkomst i Sverige är 252 8739 

 

Antal i Hushåll 

Variabeln Antal personer i hushåll har följande fördelning inom panelurvalet vilket jämförs 

med Sveriges befolkning. Proportioner och frekvenser för varje intervall inom Panelen och 

Sveriges befolkning samt resultat från genomfört χ2-test visas i tabell 8.  

 

   Tabell 8: Fördelning över antal i hushåll och resultat från χ2-test10 

                                        Sveriges  
                                        Befolkning     Panelen     

Antal i Hushåll 
Beräknad 
Frekvens Proportion   Frekvens Proportion 

 1 person 5979 0,44 
 

2236 0,17 
 2 personer 4067 0,30 

 
4395 0,32 

 3 personer 1430 0,11 
 

2357 0,17 
 4 personer 1495 0,11 

 
3093 0,23 

 5 personer eller fler 571 0,04 
 

1461 0,11 
   

      Totalt 13542 1 
 

13542 1 
 

       
              N   DF       χ2 P-värde 

13542 4 6 066 0 

 

χ2-testet gjordes med nollhypotesen att grupperna är lika. Det totala χ2-värdet blev 6 066 

med ett lågt P-värde. Nollhypotesen förkastas, det verkar finnas en skillnad mellan 

grupperna. Störst skillnad är det mellan Sveriges befolkning och Panelen inom kategorin en 

person.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

9 Statistiska Centralbyrån, Hushållens ekonomi 

10 Statistiska Centralbyrån, Houshold finances 
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Utbildningsnivå 

För variabeln utbildning togs kategorin ”Vill ej uppge” bort ur jämförelsen för att 

överensstämma med data från Statistiska Centralbyrån. Variabeln utbildningsnivå har 

jämförts med Sveriges befolkning. Proportioner och frekvenser i varje intervall inom Panelen 

och Sveriges befolkning tillsammans med resultat från genomfört χ2-test visas i tabell 9.  

   Tabell 9: Fördelning över utbildning och resultat från χ2-test11 

 

Sveriges 
Befolkning 

  
Panelen 

  

Utbildning 
Beräknad 
Frekvens Proportion 

 
Frekvens Proportion 

 Grundskola/Folkskola 3084 0,23 
 

2159        0,16 
 Gymnasium 4250 0,31 

 
5668        0,42 

 Universitet/högskola 1-2 år  2660 0,20 
 

1424        0,11 
 Universitet/högskola 3+ år 3513 0,26 

 
4256        0,31 

 
       Totalt 13507 1 

 
13507          1 

 
       N   DF    χ2 P-värde 

   13507 3 1 481 0 
                                 

χ2-testet utfördes med nollhypotesen att grupperna är lika. Det totala χ2-värdet blev 1 481 

med ett lågt P-värde. Nollhypotesen förkastas, det verkar finnas en skillnad mellan 

grupperna. Att döma av tabellen är skillnaden relativt lika inom alla utbildningsnivåer.  

 

Internetanvändning 

För variabeln Internetanvändning har vi gjort jämförelser mellan panelurvalet och Sveriges 

befolkning. I jämförelsen ingår de som i SCB:s material svarat att de använt Internet ”En gång 

per månad eller mer sällan” eller de som angett att de använder Internet oftare än så. Totalt 

är detta 6,3 miljoner människor. Norstats indelning i enkäten stämmer inte riktigt överens 

med SCB:s indelning. SCB har ett alternativ mindre än Norstat. Det föll sig därför naturligt att 

slå samman Norstats alternativ ”3-4 gånger i veckan” och ”1-2 gånger i veckan” för att passa 

in med SCB:s alternativ ”Minst en gång per vecka”. Åtta stycken respondenter svarade i 

Omnibussundersökningen att de inte vet hur ofta de använder Internet. Dessa ingår inte i 

denna analys. 

 

____________________ 

11 Statistiska Centralbyrån, Befolkning 16-74 år efter kommun 
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Tabell 10: Fördelning över internetanvändning och resultat från χ2-test
12 

 
                                   

Sveriges 
Befolkning 

   
Panelen 

Internetanvändning 
Beräknad                           
Frekvens Proportion 

 
Frekvens Proportion 

I stort sett varje dag 12456 0,920 
  

10713 0,791 

Minst en gång per vecka 994 0,073 
  

1926 0,142 

Minst en gång per månad 53 0,004 
  

403 0,030 

En gång per månad eller mer sällan 43 0,003 
  

504 0,037 

Totalt 13546 1 
  

13546                  1          

       N   DF        χ2 P-värde 
   13546 3   8371 0 
                                 

Som väntat är det en klar majoritet i Panelen som använder Internet dagligen. I övriga 

grupper skiljer det relativt sätt mer mellan observerat och förväntat värde.  

 

Sysselsättning   

För variabeln Sysselsättning har vi genomfört ett χ2-test för att se hur väl panelurvalet 

speglar Sveriges befolkning sett efter Sysselsättning. I Norstats Panel finns alternativen 

Arbetare och Tjänsteman att välja på. Då vi inte hittat motsvarande uppgifter för dessa 

grupper inom Sveriges befolkning har de slagits samman och jämförs med totalt antal 

sysselsatta i Sverige. Då egen företagare även räknas in här dras de bort från antal 

sysselsatta så att de inte räknas dubbelt. Antal studerande och arbetare/tjänstemän är 

hämtat från 2009 och de övriga uppgifterna är från 2008.13 Respondenterna som svarat att 

de har en annan sysselsättning än alternativen tas inte med i denna analys då det är svårt att 

hitta jämförande data. Proportioner och frekvenser i varje intervall inom Panelen och 

Sveriges befolkning tillsammans med resultat från genomfört χ2-test visas i tabell 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

12 Statistiska Centralbyrån, Internetanvändning 

13 Ekonomifakta, Antal företagare 2009 
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Tabell 11: Fördelning över sysselsättning och resultat från χ2-test 
13, 14, 15, 16, 17     

 
Sveriges 
Befolkning   Panelen  

Sysselsättning 
Beräknad     
Frekvens Proportion Frekvens Proportion 

Arbetare/Tjänsteman 7426 0,57  8100 0,63 

Egen företagare 749 0,05  780 0,06 

Pensionär 3543 0,27  1787 0,14 

Studerande 494 0,04  1731 0,13 

Arbetslös 727 0,07  541 0,04 

Totalt 12939       1  12939 1 

N   DF    χ2-värde P-värde 

12939 4 4 078 0 

 

Testet har gett ett högt χ2-värde totalt sett. Den största orsaken till skillnaden mellan 

grupperna är avvikelserna inom Pensionärer och Studerande. Testet påvisar att det är en 

signifikant skillnad mellan Panelen och Sverige sett över sysselsättning.  

 

Antal i hushåll under 17 år 

Fördelningen inom panelurvalet för variabeln som motsvarar hur många barn under 17 år 

som den svarande har i hushållet visas i tabell 12.  

 

          Tabell 12: Fördelning över antal i hushåll under 17 år 

Antal i hushåll under 17 år Antal 

0 personer 7175 

1 personer 2524 

2 personer 2767 

3 personer 842 

4 personer 186 

5 personer 43 

6 personer 8 

7 personer 8 

9 personer 1 

  Totalt 13554 

 

Medelvärdet på hur många barn under 17 år som man har i hushållet är 0,86 stycken. 

____________________ 

13 Ekonomifakta, Antal företagare 2009 
14 Statistiska Centralbyrån, Inkomststatistik – totalräknad 
15 Statistiska Centralbyrån, Sysselsatta som studerar 
16 Statistiska Centralbyrån, Arbetslösa 15-74 år 
17 Statistiska Centralbyrån, Sysselsatta 15-74 
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Eftersom inga jämförbara data har hittats för Sveriges befolkning görs ingen jämförelse. 

Denna variabel kommer dock att användas i vidare analys av materialet. 

 

Geografisk täckning  

Grundmaterialet var indelat på 70 stycken regioner i landet. Dessa regioner anpassades till 

länsnivå för att kunna jämföras med SCB:s statistik14 över Sverige. Jämförelsen har skett 

mellan hur många som har förväntats vara representerade från varje län i panelurvalet mot 

hur det ser ut i landet. Jämförelsen har utförts med ett χ2-test. I tabell 13 presenteras 

förhållandet mellan Panelens geografiska utseende jämfört med landets fördelning. Sveriges 

och Panelens värden är presenterade i frekvenser.  

       Tabell 13: Fördelning på variabeln Geografisk täckning och resultat från χ2-test18 

 
Sverige           Panelen 

 

Län 
Beräknad 
Frekvens Proportion Frekvens  Proportion 

Stockholm 2901 0,214 2454 0,181 

Uppsala 479 0,035 462 0,034 

Södermanland 392 0,029 427 0,032 

Östergötland 619 0,046 713 0,053 

Jönköping 491 0,036 483 0,036 

Kronoberg 267 0,020 280 0,021 

Kalmar 342 0,025 370 0,027 

Gotland 84 0,006 95 0,007 

Blekinge 223 0,016 220 0,016 

Skåne 1778 0,131 1682 0,124 

Halland 430 0,032 364 0,027 

Västra Götaland 2281 0,168 2529 0,187 

Värmland 400 0,030 460 0,034 

Örebro 407 0,030 426 0,031 

Västmanland 366 0,027 343 0,025 

Dalarna 404 0,030 464 0,034 

Gävleborg 404 0,030 467 0,034 

Västernorrland 356 0,026 390 0,029 

Jämtland 186 0,014 230 0,017 

Västerbotten 377 0,028 373 0,028 

Norrbotten 365 0,026 320 0,024 

Totalt 13552 1 13552 1 

  
 

  N   DF    χ2-värde P-värde 
       13552     20    183   0 

 ____________________ 

14 Statistiska Centralbyrån, Inkomststatistik – totalräknad 
18 Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i riket 2008 
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Vi ser att de län som främst borde ha en större andel i Panelen för en bra täckning är 

Stockholm och Halland. De mest överrepresenterade länen i Panelen är Jämtland och 

Gävleborg.  

 

Boendeort 

I kommande avsnitt jämförs variabeln Storlek på boendeort. SCB:s data över befolkningen är 

från år 2005.19  Eftersom data från Omnibuss är från 2008,2009 och 2010 finns här en 

felkälla. Förhoppningsvis har inte fördelningen förändrats alltför mycket under dessa år. I 

SCB:s material är intervallen 200-4999, 5000–49999 och 50000+. Norstats intervall är 0-

4999, 5000–49999, 50000+ samt Stockholm. Detta gjorde att intervallen fick justeras, genom 

att gruppen 0-200 adderades till SCB:s data samt att Stockholms invånare subtraherades 

ifrån intervallet 50000+. Proportioner och frekvenser i varje intervall inom panelurvalet och 

Sveriges befolkning visas tillsammans med resultat från χ2-test i tabell 14. 

 

   Tabell 14: Fördelning över storlek på boendeort samt resultat från χ2-test 19 

 

Sveriges 
Befolkning 

  
Panelen 

  

Storlek på boendeort 
Beräknad 
Frekvens Proportion 

 
Frekvens Proportion 

 0-4999 1081 0,080 
 

1321 0,097 
 5000-49999 4119 0,304 

 
4487 0,332 

 50000+ 5721 0,422 
 

5400 0,398 
 Stockholm 2633 0,194 

 
2346 0,173 

 
       Totalt 13 554         1 

 
13 554 1 

 
       N   DF    χ2 P-värde 

   13 554 3 136 0 
    

Det finns vissa skillnader mellan Panelens utseende och Sveriges befolkning. De skillnader 

som finns är ungefär lika stora mellan alla kategorierna. 

 

 

 

 

____________________ 

19 Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i riket 2005 
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3.1.1 Val av betydande variabler 

För att ytterligare undersöka vilka variabler som har en betydande roll i valet att vara med 

eller inte vara med i internetpanel, har vi anpassat en multipel logistisk regressionsmodell. 

Innan modellen anpassades togs observationer bort med saknande värden och 

observationer där den svarande angett att de ej vill uppge information eller att de inte vet.  

 

Responsvariabeln för modellen är Panel (medlem, ej medlem). I anpassning av modellen 

valdes variablerna Kön, Ålder, Internetanvändning, Antal i hushåll under 17 år, Utbildning 

och Sysselsättning. Valet av variabler har gjorts med hjälp av stegvis valprincip. Bland dessa 

variabler finns det både kontinuerliga, ordinala och kategoriska variabler. De kontinuerliga 

variablerna är Ålder och Antal i Hushåll under 17 år. Variabeln Internetanvändning har vi valt 

som nominal då skillnaderna mellan kategorierna är väldigt stora och parameterskattningar 

för denna variabel som ordinal skulle bli svårtolkade. Resterande variabler är kategoriska 

eller på en ordinalskala. Denna analys görs på alla 53 000 observationerna från Omnibuss, 

både de som gått med i internetpanelen och de som tackat nej. Parameterskattningarna för 

modellen visas i tabell 15.  
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 Tabell 15: Parameterskattningar för utvalda variabler inom frågeställningen ”Vem väljer 
internetpanel” 

Parameter Kategori Skattning Wald χ2 

P-värde 

 > χ2 

Intercept  -2.6620 171.5765 <.0001 

Kön Kvinna 0.0958 15.3406 <.0001 

Ålder  -0.0153 155.3991 <.0001 

Antal i Hushåll under 17 år  0.0450 12.4943 0.0004 

Internetanvändning Dagligen/Nästan varje dag 2.9051 267.6297 <.0001 

Internetanvändning 3-4 gånger i veckan 2.2632 151.8078 <.0001 

Internetanvändning 1-2 gånger i veckan 1.6400 75.8885 <.0001 

Internetanvändning Varannan vecka 1.3465 30.4379 <.0001 

Utbildning Universitet/Högskola 3+ år 0.0101 0.0509 0.8216 

Utbildning 1-2 år Universitet/Högskola 0.0941 3.2319 0.0722 

Utbildning Gymnasium 0.0818 3.6694 0.0554 

Sysselsättning Arbetare -0.2640 12.4342 0.0004 

Sysselsättning Tjänsteman -0.2977 15.8046 <.0001 

Sysselsättning Egen företagare -0.3399 15.6091 <.0001 

Sysselsättning Pensionär -0.0892 1.1458 0.2844 

Sysselsättning Studerande 0.0576 0.3586 0.5493 

Sysselsättning Annat 0.00881 0.0090 0.9244 

 

Att döma av parameterskattningarna är det tydligt att variabeln Internetanvändning har de 

mest betydande skattningarna i modellen, efterföljt av variabeln Sysselsättning som har 

betydande låga parameterskattningar. Samtliga variabler har ett signifikant värde i de Wald 

test som utförts, för nominala variabler räcker det med att en nivå blir signifikant. 

Oddskvoterna för skattningarna visas i tabell 16. Dessa visar förhållandet mellan chansen 

(oddset) att en observation som har en specifik egenskap går med i internetpanel och 

chansen att en individ som har en annan egenskap går med. 
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 Tabell 16: Oddskvotskattningar för utvalda variabler 

Effekt                                                     Kategori Skattning  

            
95% Wald             

Konfidensgränser 

Kön                                             Kvinna vs Man 1.101  1.049     1.155 

Ålder 0.985  0.982     0.987 

Antal i Hushåll under 17 år 1.046  1.020     1.072 

Internetanvändning                Nästan varje dag vs Ca 1 gång/månad 18.268  12.898   25.873 

Internetanvändning                3-4 gånger i veckan vs Ca 1 gång/månad 9.614  6.707     13.780 

Internetanvändning                1-2 gånger i veckan vs Ca 1 gång/månad 5.155  3.564     7.456 

Internetanvändning                Varannan vecka vs Ca 1 gång/månad 3.844  2.383     6.202 

Utbildning             Universitet/Högskola 3+ år vs Grundskola/Folkskola 1.010  0.925     1.103 

Utbildning             1-2 år Universitet/Högskola vs Grundskola/Folkskola 1.099  0.992     1.217 

Utbildning             Gymnasium vs Grundskola/Folkskola 1.085  0.998     1.180 

Sysselsättning                            Arbetare vs Arbetslös 0.768  0.663     0.889 

Sysselsättning                             Tjänsteman vs Arbetslös 0.743  0.641     0.860 

Sysselsättning                             Egen företagare vs Arbetslös 0.712  0.601     0.843 

Sysselsättning                             Pensionär vs Arbetslös 0.915  0.777     1.077 

Sysselsättning                             Studerande vs Arbetslös 1.059  0.877     1.279 

Sysselsättning                             Annat vs Arbetslös 1.009  0.841     1.210 

 

Det är tydligt att variabeln Internetanvändning har störst inverkan. Inom denna variabel har 

kategorin Cirka en gång per månad eller mer sällan använts som referensgrupp. Om den 

svarande har valt alternativet att de använder Internet varje dag eller nästan varje dag ökar 

chansen att de går med i internetpanelen med 18 gånger, jämfört med referensalternativet. 

Resterande svarsalternativ inom variabeln är också positiva men något lägre.  Den andra 

betydande variabeln att döma av oddskvoterna är sysselsättning. Inom sysselsättning är 

referensgruppen kategorin Arbetslös . Om den svarande kryssat i att han eller hon är 

Arbetare istället för Arbetslös ökar chansen att denne inte går med i internetpanelen med 

1,3 gånger. Ökningen av chansen att inte bli panelist gäller även för sysselsättningarna 

Tjänsteman där chansen ökar med 1,34 gånger och Egen företagare där chansen ökar med 

1,4 gånger. Observera att varje skattning av oddskvoterna har ett konfidensintervall där vi 

kan bedöma om det är sannolikt att oddskvoten är skild från ett eller inte. För de enskilda 

parametrar som inte är signifikanta i tabell 14 innefattar konfidensintervallet i tabell 15 ett 
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vilket medför att punktskattningen får ses som svag, då vi inte kan dra slutsatsen att 

oddskvoten är skild från ett. 

 

För att kontrollera om modellen är bra anpassad till datamaterialet har vi använt Hosmer-

Lemeshow Goodness of Fit Test. Resultatet av testet påvisar att modellen är väl anpassad då 

vi fick ett χ2 – värde på 3,8 vilket ger ett P-värde på 0,88 vilket är klart över 0,05. 

 

3.2 Resultat Conditioning 

Inom detta avsnitt presenteras resultaten av analyserna för frågeställningen som berör 

jämförelsen mellan oerfarna och erfarna panelister.  

 

3.2.1 Val av betydande variabler 

För att avgöra vilka variabler som har en betydande roll rörande skillnader mellan Oerfarna 

och Erfarna panelmedlemmar har vi återigen valt att använda multipel logistisk regression 

med stegvis valprincip. Körningen gjordes till en början med alla variabler genererade av 

enkätundersökningen. Poängvariablerna som finns presenterade under beräknade variabler i 

avsnitt 2.2.2 har begränsats till endast variabeln Lathet i denna körning. Responsvariabeln 

för denna körning är Panelisterfarenhet. De variabler som visade sig ha en betydande 

skillnad inom responsvariabeln var Ålder, Politiskt parti, Utbildning, Lathet och Svarstid. 

Valet gjordes med stegvis valprincip. Modellen för dessa visas i tabell 17 med respektive 

parameterskattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

            Tabell 17: Parameterskattningar för utvalda variabler inom frågeställning Conditioning 

Parameter Kategori Skattning Wald χ2 P-värde > χ2 

Intercept  1.7744 30.1422 <.0001 

Svarstid  -0.0866 36.1342 <.0001 

Ålder  -0.0234 42.5236 <.0001 

Utbildning Annat -0.4510 1.7901 0.1809 

Utbildning Gymnasium -0.0291 0.0231 0.8791 

Utbildning Högskola/Universitet 0.4486 5.8627 0.0155 

Utbildning Högstadium 0.0206 0.0049 0.9445 

Politiskt parti Annat parti: 0.00309 0.0001 0.9916 

Politiskt parti Blank röst -0.8210 8.6374 0.0033 

Politiskt parti Centerpartiet -0.0966 0.0468 0.8287 

Politiskt parti Folkpartiet -0.7192 5.5512 0.0185 

Politiskt parti Kristdemokraterna -0.5560 1.8876 0.1695 

Politiskt parti Miljöpartiet -0.3772 1.9136 0.1666 

Politiskt parti Moderaterna 0.00566 0.0005 0.9821 

Politiskt parti Röstar inte -0.7805 4.3334 0.0374 

Politiskt parti Socialdemokraterna -0.4773 3.5733 0.0587 

Lathet  0.0545 8.5426 0.0035 

 

Att döma av parameterskattningarna ligger de mest betydande skillnaderna mellan Oerfarna 

och Erfarna panelister inom variabeln Politiskt parti. Resterande variabler har en skillnad 

eftersom de är signifikanta men inte lika stora enligt denna modell.  

 

I tabell 18 visas oddskvoterna för respektive parameter. Oddskvoterna står för oddset att en 

medlem är Erfaren. 
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Tabell 18: Oddskvotskattningar för utvalda variabler 

Effekt                Kategori                                       
 

Skattning 
95% Wald 

Konfidensgränser 

Svarstid  0.917 0.892 0.943 

Ålder               0.977 0.970 0.984 

Utbildning          Annat                                vs Yrkesutbildning/Komvux 0.637 0.329 1.233 

Utbildning          Gymnasium                      vs Yrkesutbildning/Komvux 0.971 0.668 1.413 

Utbildning          Högskola/Universitet     vs Yrkesutbildning/Komvux 1.566 1.089 2.252 

Utbildning          Högstadium                      vs Yrkesutbildning/Komvux 1.021 0.571 1.824 

Politiskt parti      Annat parti:                      vs Vänsterpartiet 1.003 0.562 1.789 

Politiskt parti      Blank röst                          vs Vänsterpartiet 0.440 0.254 0.761 

Politiskt parti      Centerpartiet                    vs Vänsterpartiet 0.908 0.378 2.179 

Politiskt parti      Folkpartiet                         vs Vänsterpartiet 0.487 0.268 0.886 

Politiskt parti      Kristdemokraterna           vs Vänsterpartiet 0.574 0.259 1.268 

Politiskt parti      Miljöpartiet                       vs Vänsterpartiet 0.686 0.402 1.170 

Politiskt parti      Moderaterna                     vs Vänsterpartiet 1.006 0.613 1.651 

Politiskt parti      Röstar inte                          vs Vänsterpartiet 0.458 0.220 0.955 

Politiskt parti      Socialdemokraterna          vs Vänsterpartiet 0.620 0.378 1.018 

Lathet  1.056 1.018 1.095 

 

Punktskattningarna av oddskvoterna är stora inom politiskt parti och utbildning, men deras 

intervall är väldigt breda och täcker i flera fall värdet ett. Det innebär att dessa 

punktskattningar är något osäkra. Punktskattningen för variabeln Lathet är lägre, men 

konfidensintervallet är också smalt. Variabeln Svarstid har en negativ inverkan på chansen 

att respondenten är en Erfaren panelist, vilket betyder att om Svarstiden ökar så minskar 

chansen att panelisten är Erfaren.  

 

För att kontrollera om modellen passar datamaterialet använde vi oss av Hosmer-Lemeshow 

Goodness of Fit Test. Resultatet av testet gav ett χ2-värde på 10,9 och ett P-värde på 0,21 

vilket påvisar att modellen passar materialet bra då P-värdet är väl över 0,05. 

 

Lathet 

Eftersom problemet inom denna frågeställning bygger på att avgöra om det finns en skillnad 

mellan Oerfarna och Erfarna panelister i frågan om svarsbeteende, har vi valt att utvärdera 

variabeln Lathet enskilt. Istället för att förklara Panelisterfarenhet som i den logistiska 
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modellen ska vi nu försöka förklara Lathetsvariabeln med Panelisterfarenhet. Vi har gjort 

analysen med Poissonregression. I modellen som anpassas är variabeln Lathet 

responsvariabel och variabeln Panelisterfarenhet har valts som enda prediktorvariabel. 

Modellen visas i tabell 19. Parameterskattningarna för intercept och Panelisterfarenhet 

Oerfarna har en frihetsgrad.     

 

    Tabell 19: Resultat från Poissonregression för variabeln Lathet 

Parameter  Skattning 
Wald 95% 

Konfidensgränser χ2 P-värde > χ2 

Intercept  1.1414 1.1070 1.1757 4233.78 <.0001 

Panelisterfarenhet Oerfaren -0.1296 -0.1900 -0.0691 17.66 <.0001 

 

Det är en signifikant skillnad mellan Oerfarna och Erfarna panelister eftersom P-värdet är väl 

under 0,05. 

 

Jämförelser inom variabeln svarstid  

För att jämföra grupperna på enbart variabeln Svarstid så har vi använt oss av 

Poissonregression. I körningen användes Svarstid som responsvariabel och 

Panelisterfarenhet som enda prediktorvariabel. Modelleringen påvisar en signifikant skillnad 

mellan Oerfarna och Erfarna panelister. Resultatet visas i modell 10. 

 

                                              

       Modell 10: Poisson regression för Svarstid 

 

Enligt modellen ökar svarstiden något när panelisten är oerfaren. 

 

Jämförelser inom lika i skalfrågor 

För att jämföra skillnader inom variabeln Lika i skalfrågor har vi valt att återigen använda oss 

av Poissonregression. En körning gjordes där Lika i skalfrågor sattes som responsvariabel och 

Panelisterfarenhet som enda prediktorvariabel. Modelleringen påvisar en signifikant skillnad 

mellan Oerfarna och Erfarna panelister, resultatet visas i modell 11. 

   

                                                

      Modell 11: Poisson regression för Lika i skalfrågor  
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Skattningen på Panelisterfarenhet är för när panelisten är Oerfaren vilket betyder att 

variabeln Lika i skalfrågor ökar något när panelisten är Erfaren enligt modellen. P-värdet för 

parametern var 0,0372. 

 

Jämförelser inom Ingen åsikt och vet ej svar 

För att söka efter skillnader inom denna variabel har även Poissonregression använts. En 

körning gjordes där variabeln Ingen åsikt och Vet ej svar valdes som responsvariabel och 

Panelisterfarenhet som enda prediktorvariabel. Modelleringen påvisar en signifikant skillnad 

mellan Oerfarna och Erfarna panelister. Resultatet visas i modell 12. 

 

                                                 

      Modell 12: Poisson regression för Ingen åsikt och Vet ej svar 

 

Skattningen på Panelisterfarenhet är för när panelisten är Oerfaren, vilket betyder att 

variabeln Ingen åsikt och Vet ej svar ökar något när panelisten är Erfaren enligt modellen. P-

värdet för parametern var 0,0316. 

 

Jämförelser på enskilda variabler 

Vissa variabler från enkätundersökningen har ett legalt bortfall vilket gör att en del 

observationer faller bort. Bortfallet uppkom då respondenten givit ett visst svar på en fråga 

vilket ledde till att denne inte fick möjlighet att besvara följdfrågan. Dessa variabler är Antal 

tecken och Extra betalning 2. På grund av dessa speciella omständigheter har variablerna 

analyserats enskilt. 

 

Antal tecken  

Värdet på denna variabel är antal registrerade tecken i en öppen fråga. Respondenten har 

fått möjlighet att svara på den öppna frågan vid ett specifikt svar på en föregående fråga 

förklarat i avsnitt 2.2.2(Variabler genererade av enkätundersökningen). De respondenter 

som inte svarat på den öppna frågan tas inte med i analysen. Det var 1178 respondenter 

som svarade på frågan. För att jämföra skillnader mellan de aktuella grupperna inom denna 

variabel har Poissonregression använts. Då respondenterna som fick frågan var tvungna att 

svara något var således noll antal tecken inte möjligt att få. Detta ger upphov till en så kallad 

trunkerad Poissonfördelning och vi har därför valt den överspridda modellen för 
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Poissonregression. I körningen har Antal tecken använts som responsvariabel och 

Panelisterfarenhet som enda prediktorvariabel. Modellen påvisar en signifikant skillnad 

mellan Erfarna och Oerfarna panelister.  

 

                                               

      Modell 13: Poisson regression för antal tecken 

 

Skattningen på Panelisterfarenhet är för när panelisten är oerfaren, vilket medför att värdet 

på variabeln antal tecken ökar något när panelisten är erfaren enligt modellen. 

 

 

3.3 Resultat Slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel 

Den tredje frågeställningen för denna rapport berörde huruvida det fanns en skillnad i 

demografisk sammansättning samt undersökningsresultat baserat på rekryteringskällan. För 

att undersöka just detta har vi återigen valt att anpassa en multipel logistisk 

regressionsmodell till materialet. Körningen gjordes med Rekryteringskälla som 

responsvariabel och alla variabler som genererades av enkätundersökningen. De variabler 

som valdes ut som betydelsefulla var Ålder, Kön, Medietimmar TV och Påverkande faktorer: 

Uttunnande ozonlager. Valet gjordes med stegvis valprincip. Modellen presenteras i tabell 

20 med respektive parameterskattning. 

 
Tabell 20: Parameterskattningar för utvalda variabler inom frågeställningen 

slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel  

Parameter Kategori Skattning        Wald  χ2 P-värde> χ2 

Intercept  1.8116 22.5645 <.0001 

Ålder  -0.0244 55.5636 <.0001 

Kön Kvinna -0.2443 5.3756 0.0204 

Medietimmar TV   1-5 h -1.0464 7.6943 0.0055 

Medietimmar TV 6-10 h -0.9177 5.9427 0.0148 

Medietimmar TV 11-15 h -1.0356 7.2858 0.0070 

Medietimmar TV 16-20 h -0.8008 3.9753 0.0462 

Medietimmar TV  20+ -0.6806 2.8107 0.0936 

Uttunnande 
ozonlager 

 0.0543 8.5354 0.0035 
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Parameterskattningarna påvisar att den största skillnaden återfinns inom variabeln 

medietimmar TV följt av variabeln kön. I tabell 21 visas oddskvoten för respektive parameter. 

Oddskvoterna står för oddset att en panelmedlem är av paneltyp Silver.  

 
   Tabell 21: Oddskvotskattningar för utvalda variabler   

Effekt 
 Punkt-

skattning 
95% Wald 

Konfidensgränser 

Ålder  0.976 0.970 0.982 

Kön                    Kvinna  vs Man 0.783 0.637 0.963 

Medietimmar TV  1-5 h    vs Aldrig 0.351 0.168 0.736 

Medietimmar TV   11-15 h  vs Aldrig 0.355 0.167 0.753 

Medietimmar TV   16-20 h  vs Aldrig 0.449 0.204 0.986 

Medietimmar TV    20+      vs Aldrig 0.506 0.228 1.122 

Medietimmar TV    6-10 h   vs Aldrig 0.399 0.191 0.835 

Uttunnande ozonlager  1.056 1.018 1.095 

 
 

Vi ser att om respondenten är kvinna istället för man ökar chansen att det är en paneltyp 

Gold med 1,28 gånger, efter att ha dividerat ett med oddskvoten. Ökningarna inom variabeln 

medietimmar TV kan sammanfattas som att om respondenten svarar något annat än att de 

aldrig ser på TV så ökar chansen att denne är paneltyp Gold med minst 2 gånger. Dock bör 

nämnas att konfidensintervallet inom variabeln medietimmar TV är betydligt större än för 

variabeln kön. Inom kategorin 20+ för variabeln Medietimmar innefattar intervallet ett vilket 

medför att vi inte kan dra slutsatsen att denna parameters oddskvot är skild från ett. 

Variablerna Ålder och Uttunnande ozonlager är mindre än de förstnämnda. 

 

För modelleringen gjordes även ett Hosmer-Lemeshow Goodness of fit test. Resultatet gav 

ett χ2-värde på 4,44 och ett P-värde på 0,82 vilket påvisar att modellen passar datamaterialet 

väl.    

 

Enskilda analyser av utvalda variabler 

De variabler som valdes ut genom stegvis valprincip har vi valt att jämföra enskilt mellan de 

aktuella grupperna. 
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Ålder 

Variabeln Ålder var en av variablerna där det i den logistiska regressionsmodellen påvisas en 

skillnad mellan paneltyperna Gold och Silver. Oddskvoten i tabell 21 visar att chansen för att 

respondenten är av typ Gold ökar med 1,02 gånger när åldern ökar med ett år. Medelvärdet 

för ålder inom paneltyp Gold är 45 år och för Silver är medelvärdet 39 år.   

 

Medietimmar 

För att göra jämförelser inom denna variabel har Medietimmar delats upp på de 

ursprungliga kategorierna TV, radio och tidningar. Inom varje kategori har χ2-test utförts för 

varje intervall, för att jämföra skillnaden i frekvensfördelning mellan grupperna. De tre 

testen utgår ifrån nollhypotesen att fördelningen är lika inom paneltyperna Gold och Silver 

inom varje intervall. χ2-testen görs således på frekvensen inom varje intervall.  

 

                    Tabell 22: Fördelning över Medietimmar och resultat från χ2-test  

 

Paneltyp och       
kategori TV 

Paneltyp och kategori 
Radio 

Paneltyp och 
kategori Tidningar 

Intervall Gold Silver Gold Silver Gold  Silver 

Aldrig 10 36 80 140 32 47 

1-5 h 220 220 386 422 501 554 

6-10 h 243 266 136 115 169 177 

11-15 h 158 151 60 72 45 41 

16-20 h 73 88 40 40 8 9 

20 + 58 80 60 52 7 13 

       Totalt 762 841 762 841 762 841 

χ2-värde 17,9 
 

17,5 
 

3,8 
 DF 5 

 
5 

 
5 

 P-värde 0,005 
 

0,004 
 

0,570 
  

Att döma av frekvenserna och χ2-testen finns det skillnad inom kategorierna tv och radio 

men inte inom kategorin tidningar.  

 

Uttunnande ozonlager  

För att söka efter skillnader inom variabeln uttunnande ozonlager har χ2-test genomförts på 

samma vis som inom föregående variabel. De respondenter som svarat ingen åsikt har inte 

tagits med i analysen.  
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                    Tabell 23: Fördelning på skalfrågan uttunnande ozonlager samt resultat från χ2-test 
 

 

Om vi tittar i tabell 23 och resultatet av χ2-testet verkar det inte finnas någon skillnad inom 

denna variabel. 

 

3.4 Bortfall för enkätundersökningen 

För frågeställningarna rörande ”Conditioning” och ”Slumprekryterad panel jämfört med icke 

slumprekryterad panel” har vi använt data från enkätundersökningen presenterad i avsnitt 

2.1.3. Totalt svarade 1603 av 2714 panelmedlemmar på enkäten. I detta avsnitt tittar vi 

närmare på de 1 111 panelisterna som inte svarade på enkäten.  

 

 
Diagram 2: Bortfall hos guld- och Silverpanelister 
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Frekvens 

 Skala        Gold Silver 

1 24 28 

2 31 18 

3 43 45 

4 47 31 

5 67 96 

6 70 88 

7 147 148 

8 109 123 

9 57 73 

10 118 148 

   Totalt 713 798 

χ2-värde 15,7 
 DF 9 
 P-värde 0,072 
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De som deltar i en icke slumprekryterad panel(Silver) har en klart högre svarsfrekvens, 64 

procent jämfört med 54 procent hos paneltyp Gold. Det är tänkbart att de är mer roade av 

att svara på enkäter då de själva tagit initiativet att gå med i en panel. 

 

 
Diagram 3: Bortfall inom olika åldersgrupper 

 

De tre första åldersgrupperna har ungefär liga hög svarsfrekvens, strax under 60 procent. 

Panelisterna som är 65 år och äldre har drygt 71 procent i svarsfrekvens. 

 

 
Diagram 4: Bortfall för Oerfarna och Erfarna panelmedlemmar 

 

Mellan Oerfarna och Erfarna panelister är det en väldigt stor skillnad i svarsfrekvens. Av de 

Erfarna panelisterna har 93 procent svarat på enkäten medan endast 35 procent har svarat 

av de Oerfarna. Det verkar som att många som bara deltagit i någon undersökning tidigare 

inte är alltför bra på att fortsätta delta aktivt i panelerna.  
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Diagram 5: Bortfall fördelat över Kön 

 

Svarsfrekvensen jämfört på kön är nästan lika, männen har en marginellt högre 

svarsfrekvens. 
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4 Analys 

Inom analysdelen går vi djupare igenom resultatet för varje frågeställning. Spekulationer vad 

dessa resultat beror på framförs också, men det ska betonas att det är våra egna tankar. 

Dessa spekulationer framgår tydligt i texten när de förekommer. 

 

4.1 Vem väljer internetpanel? 
 

Den första frågeställningen rörde vilka som går med i en internetpanel. Målet var att se hur 

väl populationen som blivit rekryterad stämmer överens med officiell statistik, samt att se 

vilka grupper som Norstat missar. 

 

Panelens medelålder ligger strax över 43 år, att jämföra med Sveriges medelålder på knappt 

52 år. För att få en bättre spegling av befolkningen skulle det alltså behövas få med fler äldre 

i panelen. Då denna frågeställning rör en internetpanel är det inte så förvånande att 

medelåldern ligger under Sveriges medelvärde, eftersom Internet än så länge tenderar att 

användas i större utsträckning av den yngre delen av befolkningen. 

 

Variabeln Antal i hushåll är indelad i fem olika grupper. Intressant är att det är enbart 

gruppen med en person i hushållet som har ett förväntat värde som är högre än det 

observerade. En annan sak som är värd att notera är att ju fler personer det är i hushållet, 

desto mer representerade är de mot det förväntade värdet. Det kan tyckas lite förvånande 

då föräldrar med många barn borde ha mindre fritid över till att delta i en panel. 

 

Vid analysen av utbildningsnivå studerades vilken som var panelistens senast avslutade 

utbildning. Den gruppen som främst missas är de som har läst 1-2 år på universitet eller 

högskola. Mest överrepresenterade är de som har gymnasiestudier som senast avslutade 

utbildning. Det kan tänkas att det är gott om yngre i denna grupp som är frekventa 

användare av Internet och på så sätt gärna deltar i en internetpanel. Samtidigt kan man 

tycka att till exempel pensionärer borde ha mer fritid och att de därför oftare skulle gå med i 

paneler. 
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Det var svårt att hitta passande data för Internetanvändning att jämföra panelen mot. Därför 

ger analysen av denna variabel utrymme för en större felkälla. Trots att det är en 

internetpanel som analyseras syns det att det är gruppen av dagliga Internetanvändare som 

är den grupp som missas. För att den skulle täckas behövs att 92 % av panelen använder 

Internet dagligen, men enbart 79 % är det som gör det. De andra kategorierna är 

överrepresenterade, främst är det gruppen som använder Internet en gång per månad eller 

mer sällan. Att det är så många inom panelen som sällan använder Internet känns lite 

överraskande, men det skulle kunna förklaras av att det krävdes att slå ihop olika alternativ 

för att kunna jämföra panelen mot SCB:s statistik. Alternativet 3-4 dagar i veckan är lite 

tveksamt om det ska räknas till i stort sett varje dag eller minst en gång i veckan. Om det 

istället hade räknats som i stort sett varje dag hade detta alternativ representerats av 

ungefär lika många inom panelen och Sveriges befolkning.  

 

Vilken sysselsättning internetpanelens medlemmar har delades in på fem olika grupper efter 

vad som kunde hittas i den offentliga statistiken. Det är egentligen bara gruppen Egen 

företagare som har en riktigt bra täckning. De största skillnaderna mot de förväntade 

värdena finns bland pensionärer och studenter. Det är betydligt fler studenter med i panelen 

samtidigt som pensionärer är klart underrepresenterade.  

 

För att kunna studera hur den geografiska representationen såg ut delades de 70 regionerna 

in på Sveriges 21 län istället. Jämtland är mest överrepresenterat och Stockholm är mest 

underrepresenterat. Det är svårt att se några tydliga mönster i vilka län som har hög och låg 

täckning. En teori är att det skulle vara större representation i län där Norstat har kontor, då 

det skulle kunna finnas en högre allmän kännedom om deras verksamhet där. Teorin 

stämmer för Västra Götaland, Östergötland och Värmland, då Norstat har kontor i Göteborg, 

Linköping och Karlstad, och dessa län är överrepresenterade i panelen. Däremot är 

Stockholms län underrepresenterat och Norstat har ett kontor i Stockholm. En invändning 

mot denna teori är att Norstat kanske inte har så hög kännedom hos allmänheten då deras 

arbete kan ske i bakgrunden och deras kunder oftast är i fokus. 

 

En geografisk betraktelse har även gjorts över hur stor stad panelmedlemmen bor i. 

Kategorin Stockholm är förstås även här en grupp som missas. Även medlemmar från en 
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tätort med mindre än 5000 invånare har låg representation. Här är det tänkbart att Internet 

inte är lika utbrett inom glesbygden och att det därför drar ner antalet internetpanelister. 

 

Ytterligare analyser av frågeställningen ”Vem väljer internetpanel” gjordes med multipel 

logistisk regression. Sex variabler valdes att analyseras via en stegvis valprincip. 

Parameterskattningarna från testet visar hur variablernas värden påverkar sannolikheten att 

en intervjuad person väljer att gå med i en internetpanel. Testet visar att oddset är högt för 

en respondent att gå med som använder Internet frekvent, vilket är rimligt. Vi ser även att 

det är troligare att en kvinna går med i en panel än en man. Detta leder således till att det 

finns en risk att männen blir underrepresenterade. Könsfördelningen stämmer överens med 

hur det ser ut i andra länders paneler, även där brukar kvinnor vara i majoritet.1 

 

Det finns vissa samband mellan både variablerna som missas och variablerna som är 

överrepresenterade. Man kan tänka sig att det är vanligt bland pensionärer att de bor 

ensamma, samt att de har grundskola eller folkskola som senast avslutade utbildning. Alla 

dessa kategorier är grupper som delvis har missats inom internetpanelen. Bland 

kategorierna som överrepresenteras kan man tänka sig att Arbetare/tjänsteman, samt 

senaste studier vid Universitet eller Högskola på minst tre år hör ihop. En person i åldern 31-

46 kan tänkas hänga ihop med tre eller fler i hushållet. 

 

Värt att tänka på är dock att när företag som till exempel Norstat gör urval ur sina paneler till 

beställda undersökningar så använder de sig av en urvalsmall lik den som presenteras i 

bilaga 1. Detta gör att alla grupper blir representerade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

1 Norstat Linköping 
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4.2 Conditioning 
 

I frågan om panelisterfarenhet påverkar svarsbeteende valde vi att ta med variabler som 

tycks ha betydelse i skillnaden mellan Erfarna och Oerfarna panelister. Variablerna som 

valdes ut i den logistiska regressionsmodellen var Ålder, Utbildning, Svarstid, Politiskt parti 

samt Lathet. Alla dessa variabler samt variabler med ett legalt bortfall analyserades sedan 

enskilt för att bedöma den eventuella skillnaden. Eftersom den största vikten av vårt intresse 

inom denna frågeställning inte ligger på den demografiska sammansättningen kommer 

analysen att fokusera på svarsbeteende. 

 

I den logistiska regressionsmodellen valdes variabeln Lathet ut som en betydande variabel 

för att skilja mellan grupperna. I modellen ökade chansen att panelisten var erfaren med 

1,056 gånger för varje värdeökning på variabeln Lathet. För att ytterligare undersöka att 

skillnaden verkligen finns där analyserade vi variabeln vidare med hjälp av en 

Poissonregressionsmodell. I denna modell användes variabeln Lathet som responsvariabel 

och variabeln Panelisterfarenhet som enda prediktionsvariabel. På detta sätt kan vi  att det 

finns en signifikant skillnad mellan grupperna i fråga om lathetsvariabeln. I modellen fick 

Panelisterfarenhet ett signifikant värde vilket styrker att skillnaden mellan grupperna på 

variabeln Lathet finns där. I modellen finns även en parameterskattning för variabeln 

Panelisterfarenhet där värdet skulle kunna användas för att tolka skillnaden i värdeökning 

eller värdeminskning mellan grupperna Oerfarna och Erfarna panelister. Vi anser att 

skillnader på variabeln Lathet är något svårtolkade, och har valt att inte analysera hur stor 

skillnaden är utan istället bedöma det som att skillnaden är signifikant och att värdet på 

variabeln lathet verkar öka om panelisten är Erfaren. 

 

Inom variabeln Svarstid använde vi oss av en Poissonregressionsmodell där svarstid sattes 

som responsvariabel och Panelisterfarenhet som enda prediktionsvariabel. Att döma av 

resultatet finns det signifikant skillnad mellan grupperna. Svarstiden verkar öka med cirka en 

dag när panelisten är Oerfaren. Detta skulle kunna bero på att de Erfarna panelisterna är 

mer vana att svara och vet ungefär vad det innebär att sätta sig med en enkätundersökning, 

hur lång tid det tar, vad det krävs av dem och så vidare. På grund av detta är det kanske 

större chans att de svarar tidigare än en oerfaren panelist. 



46 
 

 

Variabeln Lika inom skalfrågor analyserades genom att anpassa en 

Poissonregressionsmodell. Denna modell påvisade en signifikant skillnad mellan Erfarna och 

Oerfarna panelister. Skillnaden finns där men enligt modellen är den liten. Eftersom denna 

variabel också är en poängvariabel likt lathet har vi valt att tolka denna skillnad som att den 

finns där och inte bedöma hur stor skillnaden är då variabeln är svårtolkad i fråga om nivå. 

 

För variabeln ”Ingen åsikt och vet ej svar” anpassades en Poissonregressionsmodell. En 

signifikant skillnad hittades mellan grupperna Oerfarna och Erfarna panelister där det enligt 

modellen verkar som att antalet ingen åsikt och vet ej svar ökar något när panelisten är 

erfaren. Dock skattades skillnaden endast till cirka 0,1 poäng inom ingen åsikt och vet ej svar. 

Skillnaden skulle kunna tolkas ur svarsbeteendesynpunkt som att Erfarna panlister i mindre 

utsträckning orkar ta ställning till frågor som presenteras för dem i enkäter. 

 

Inom variabeln Antal tecken anpassades en Poissonregressionsmodell där en signifikant 

skillnad hittades mellan grupperna. Enligt modellen ökar antal tecken i den öppna frågan 

med tio tecken när panelisten är Erfaren. Det var bara de som svarat ja på frågan innan 

denna öppna fråga som fick möjlighet att svara på denna fråga. Skillnaden skulle kunna 

tolkas som att när en öppen fråga presenteras till en respondent svarar Erfarna panelister 

med fler tecken i större utsträckning än Oerfarna panelister. Det är dock skillnaden i sig vi vill 

åt och vår slutsats blir därför att det finns en skillnad i svarsbeteende mellan grupperna inom 

denna variabel. 

 

I fråga om respondenternas svarsbeteende hittade vi skillnader mellan Oerfarna och Erfarna 

panelister inom variablerna Lathet, Svarstid, Lika inom skalfrågor, Ingen åsikt och Vet ej svar 

samt Antal tecken. Eftersom skillnader hittades inom variabeln Lathet konstaterar vi att 

skillnader mellan Oerfarna och Erfarna panelister finns där och styrker denna slutsats med 

skillnaden inom de övriga variablerna. Det verkar även som att Erfarna panelister tenderar 

att svara på ett sätt som gör det lättare för dem då variabeln lathet ökar när panelisten är 

Erfaren. 
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Med detta vill vi inte säga att Erfarna panelister är latare än Oerfarna men att det verkar som 

om deras svarsbeteende är annorlunda än Oerfarna panelisters. Det mesta pekar på att 

svarsbeteendet ändras från det att en panelist bara har svarat på en till tre undersökningar 

tills de har svarat på tjugo eller fler. Vi kan dock inte uttala oss om hur stor skillnaden är eller 

när förändringen i svarsbeteende sker. Detta lämnar vi åt vidare studier. 

 

4.3 Slumprekryterad jämfört mot icke slumprekryterad panel 
 

Den tredje frågeställningen för detta arbete gick ut på att se om det fanns skillnader i 

demografisk sammansättning och åsikter mellan en slumprekryterad panel och en icke 

slumprekryterad panel. För att ta reda på dessa skillnader har främst multipel logistisk 

regression använts. Då alla variabler inkluderades i körningen valdes Ålder, Medietimmar TV, 

Kön och Uttunnande ozonlager ut som intressanta variabler. Efter att de variablerna har 

tagits fram har dessa granskats noggrannare med χ2-test. 

 

Om man studerar oddskvoterna ser man att sannolikheten ökar att tillhöra en silverpanel om 

man aldrig ser på TV. Det som minskar chansen mest att tillhöra en silverpanel är om man 

ser på TV 1-5 timmar i veckan. Då ökar istället chansen att man tillhör en guldpanel med 2,85 

gånger. Oddskvoterna visar också att ju äldre en individ är, desto mindre troligt är det att 

personen är med i en silverpanel. Medelåldern i silverpanelen är 39 år, vilket kan jämföras 

med guldpanelens 45 år, eller hela nationens medelålder på 52 år. 

Oddset att en kvinna tillhör en silverpanel, jämfört med en man, är klart lägre. Om det är en 

kvinna är oddset 1,28 gånger högre att hon tillhör en guldpanel. Den utvalda variabeln som 

spelar minst roll är åsikten om Uttunnande av ozonlager. Här är det en svag ökning för att 

panelisterna tillhör Silver ju högre de anser att risken är för att ozonlagret tunnas ut.  

 

Om man ser till frågeställningen om det finns demografiska skillnader mellan 

slumprekryterade och icke slumprekryterade anser vi att det finns sådana avvikelser här. 

Inom variablerna Ålder och Kön visar våra tester att det finns signifikanta skillnader. 

Variabeln Medietimmar TV är svårare att placera, men vi anser att den hör mer hemma 

bland demografiska variabler än åsiktsvariabler trots allt. Den styrker således också att det 

finns vissa skillnader mellan grupperna. 
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Frågan om ett Uttunnande ozonlager är den enda som visat på signifikanta skillnader mellan 

grupperna i den logistiska regressionen bland de variabler som mäter åsikter. Dessutom blev 

skillnaden inte signifikant för Uttunnande ozonlager i χ2-testet. Därför kan vi inte säga att det 

finns någon skillnad i åsikter mellan slumprekryterade och icke slumprekryterade panelister. 

 

Då Norstat lägger ner en hel del tid och energi på att skapa väl konstruerade 

slumprekryterade paneler är det inte överraskande att det skiljer sig i den demografiska 

sammansättningen mellan silver- och guldpanelen. Man kunde tänka sig att det även skulle 

finnas skillnader i åsikter då personer som är engagerade i vissa frågor därför skulle kunna 

vara mer benägna att gå med i en panel. Dock har vi inte sett några sådana skillnader i 

åsikter och kanske beror det på att dessa eventuella personer med starka åsikter bara har 

det inom något visst område och att det i så fall inte ger utslag då de svarar på många 

enkäter där de inte har lika starka åsikter. 
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5 Slutsats 

 

För frågeställningen ”Vem väljer internetpanel” kan vi konstatera att panelens medelålder är 

strax över 43 år, vilket ligger under Sveriges medelålder på 52 år. Kvinnor är 

överrepresenterade i panelen. Ensamstående hushåll är en grupp som är 

underrepresenterad i panelen. Om man ser till utbildning missas främst de som har läst 1-2 

år på universitet eller högskola. Det saknas en del panelmedlemmar i gruppen dagliga 

användare för en bra täckning. Sett över sysselsättning missas pensionärer främst.  Studerar 

man panelen geografiskt syns det att Stockholms län är underrepresenterat. Även 

panelmedlemmar som bor i orter med mindre än 5 000 invånare är underrepresenterade. 

Således finns det en del skillnader mellan Norstats internetpanel och Sveriges befolkning. 

 

Frågeställningen rörande ”Conditioning” analyserades med en multipel logistisk regression. 

Då inga signifikanta åsiktsvariabler togs med i modellen kan vi konstatera att det inte skiljer 

sig i resultat mellan Oerfarna och Erfarna panelmedlemmar. Det framkom att det finns en 

signifikant skillnad mellan Oerfarna och Erfarna panelmedlemmar angående svarsbeteende, 

där bekvämligheten verkar öka när en panelist är Erfaren.  

 

”Slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel” avsåg att utreda om det var 

skillnader i demografisk sammansättning och svarsresultat mellan slumprekryterade och icke 

slumprekryterade panelmedlemmar. Variablerna Ålder, Medietimmar TV, Kön och 

Uttunnande ozonlager valdes ut i vald metod. Uttunnande ozonlager var den enda 

åsiktsvariabeln som valdes ut, men inom denna variabel påvisades ingen skillnad i 

efterföljande analys. Därför anser vi att det inte finns några direkta skillnader i åsikter 

beroende på rekryteringssätt. Då Ålder, Medietimmar TV samt Kön är demografiska 

variabler samt att de dessutom har större skillnader uppmätta anser vi att det finns 

demografiska skillnader mellan icke slumprekryterade och slumprekryterade 

panelmedlemmar. 
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6 Lärdomar 

 

Vi känner oss nöjda med detta arbete, men det är vissa saker som skulle kunna förbättras till 

framtida rapporter. När vi konstruerade enkäten hade det varit bra att ha med fler frågor 

med multipla svarsalternativ och som i sin tur varit lika många. Det hade gjort att man bättre 

sett skillnaden i antal ifyllda alternativ.  

 

För en vidare analys skulle det även vara bra att ta med en variabel som uttrycker hur lång 

tid det tagit för respondenten att slutföra enkäten när beteendepoäng delas ut. På det sättet 

skulle respondentens eftertänksamhet kunna tas med i bedömningen för lathet.  

 

För den demografiska sammansättningen skulle det vara bra att kombinera variabler i en 

större utsträckning. Till exempel att välja ut män över 30 års ålder i Borås för att se om 

denna speciella grupp är väl representerad. 

  



51 
 

7 Källförteckning 

 

1. Norstat Linköping, Panelbook, 2009. För beställning: < http://www.norstat.no/en/>  

2. M Kutner, C.J Nachtsheim, J Neter & W Li, Applied Linear Statistical Models:5th edn, 

Mcgraw Hill, New York, 2005 

3. R.J Rossi, Applied Biostatistics for the Health Sciences, 2010 

4. J.J Guido, P.C Winters & A.B Rains, Logistic Regression Basics, University of Rochester 

Medical Center, Rochester New York, 2006 

<http://www.nesug.org/proceedings/nesug06/an/da26.pdf>  

5. A. Tamahane, D. Dunlop, Statistics and Data Analysis, Prentice Hall, 2000 

6. U.S. Commerce Department, Engineering Statistics Handbook 

<http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35f.htm> 2010-03-10 

7. P.N Tan, M Steinbach & V Kumar, Introduction to Data Mining:International edn, 

Addison Wesley, Boston, 2006 

8. Statistiska Centralbyrån, Befolkningsstatistik, 2009 

<http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262459.aspx> 2010-02-08 

9. Statistiska Centralbyrån, Hushållens inkomst, Disponibel inkomst för samtliga hushåll 

18- år (HEK) efter hushållstyp och ålder. 2008 

<http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp> 2010-02-08 

10. Statistiska Centralbyrån, Hushållens ekonomi, Hushåll (HEK) fördelade efter 

hushållsstorlek och boendeform. 2008 

<http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp> 2010-02-10 

11. Statistiska Centralbyrån, Utbildning och forskning, Befolkning 16-74 år efter kommun, 

utbildningsnivå och kön. 2010 

 < http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp> 2010-02-09 

12. Statistiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet, 2009, 

s.123,  

<http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2009A01_BR_IT01BR1001.pdf> 

2010-02-25 

13. Ekonomifakta, Antal företagare 2009, <http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/ 

Foretagande/Naringslivet/Antal-foretagare/> 2010-02-16 

14. Statistiska Centralbyrån, Inkomststatistik – totalräknad, 2008, 

<http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____159843.aspx> 2010-02-16 

15. Statistiska Centralbyrån, Arbetsmarknad, Sysselsatta som studerar 15-74 år (AKU) 

efter hel/deltidsstudier, kön och ålder 2009, 

<http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp> 2010-02-16 

16. Statistiska Centralbyrån, Arbetsmarknad, Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter 

arbetslöshetstidens längd, kön och ålder, 2010 

<http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp> 2010-02-16 



52 
 

17. Statistiska Centralbyrån, Arbetsmarknad, Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter 

anknytningsgrad till arbetsmarknaden, utbildningsnivå och kön, 2009 

<http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp> 2010-02-16 

18. Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2008 och 

befolkningsförändringar 2008Statistiska Centralbyrån, 2008 

<http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262456.aspx> 2010-02-15 

19. Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2005 och 

befolkningsförändringar 2005, 2005 

<http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____159261.aspx> 2010-02-15 

20. American Association for Public Opinion Research, AAPOR Report on Online Panels, 

2010, 

<http://www.aapor.org/AM/Template.cfm?Section=AAPOR_Committee_and_Task_F

orce_Reports&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=2223> 2010-05-06 

21. SAS Help and Documentation, Från SAS version 9.1 

 



 

 
 

8 Bilagor 

Bilaga 1: Urvalsmall 
I denna bilaga presenteras urvalsmallen som användes vid enkätundersökningen. Under 

varje intervall presenteras urvalsstorleken i procent. 

 

Region Kön Ålder 
     

  
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Stockholm Man 1,785 2,101 2,293 1,87 1,672 1,05 

Stockholm Kvinna 1,74 2,103 2,234 1,815 1,736 1,145 

Östra mellansverige Man 1,578 1,344 1,55 1,424 1,517 1,038 

Östra mellansverige Kvinna 1,497 1,277 1,492 1,384 1,52 1,075 

Småland Mellansverige Man 0,826 0,658 0,787 0,756 0,809 0,563 

Småland Mellansverige Kvinna 0,778 0,601 0,753 0,733 0,788 0,592 

Sydsverige Man 1,316 1,307 1,395 1,243 1,271 0,9 

Sydsverige Kvinna 1,274 1,245 1,345 1,215 1,28 0,952 

Västsverige Man 1,848 1,712 1,91 1,736 1,733 1,175 

Västsverige Kvinna 1,743 1,635 1,845 1,697 1,72 1,234 

Norra Mellansverige Man 0,812 0,623 0,797 0,793 0,894 0,609 

Norra Mellansverige Kvinna 0,748 0,579 0,759 0,774 0,859 0,639 

Mellersta Norrland Man 0,349 0,286 0,357 0,355 0,4 0,278 

Mellersta Norrland Kvinna 0,323 0,269 0,342 0,342 0,379 0,287 

Övre Norrland Man 0,534 0,445 0,486 0,489 0,524 0,362 

Övre Norrland Kvinna 0,491 0,393 0,46 0,47 0,496 0,382 

 

Mallen har konstruerats för att täcka alla områden och intervall på bästa sätt.



 

 
 

Bilaga 2: Enkätundersökning 
Här presenteras undersökningen. Observera att enkäten skickades ut digitalt via Norstats 

enkätsystem och hade ett annat utseende, men ordningen var samma vid 

undersökningstillfället.  

 

Enkätfrågor till undersökning rörande klimatförändringar 

Bakgrundsfrågor 

1.  

Kön 

Man       Kvinna   

 

2. 

Ålder_________    

 

3. 

I vilket län är du bosatt? 

________________  

 

4. 

 Vilken är din senast avslutade utbildningsnivå? 

Högstadium        Högskola/Universitet                  

Gymnasium      Yrkesutbildning/Komvux 

Annat 

 

5.  

Vad har du för daglig sysselsättning? 

Arbetslös      Studerande        Pensionär 

Anställd inom privat sektor      Anställd inom offentlig sektor 

Annat 

 

6.  

Hur stor är din inkomst per månad i kronor? 

0-15 000   15 001-20 000      20 001-25 000  

25 001-35 000      35 000 eller mer 

 

7. 

Hur många personer består ditt hushåll av? 

1 person       3 personer      5 personer eller fler 

2 personer       4 personer 

 

 



 

 
 

8. 

Hur många personer i ditt hushåll är under 18 år? 

____________ 

 

 

Frågor rörande klimatförändringar 

9.  

Tror du människans livsstil förändrar klimatet? 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

10.  

Hur farligt anser du klimatförändringar är på en skala från 1 – 10? 1 motsvarar inte alls farligt 

och 10 mycket farligt.  

   1     2    3     4     5     6      7     8     9   10      Ingen åsikt       

 inte alls farligt                mycket farligt 

 

11. 

Gör du något aktivt för att förhindra klimatförändringar/miljöförstöring? 

Ja     Nej  

Om du svarade ja på föregående fråga, hoppa till fråga 12. 

 

 

12.   

Vad gör du för att förhindra klimatförändringar/miljöförstöring? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

13.  

Är du villig att betala extra för en produkt eller tjänst som är miljövänligt 

framställd/anpassad? 

  Ja     Nej    Vet ej 

Om du svarade nej på föregående fråga, hoppa till fråga 14. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

14. 

 

Om du bestämmer dig för att köpa en produkt som kostar 200 kronor. Hur mycket extra 

skulle du då vara beredd att betala för att produkten skulle vara miljöanpassad? 

_____kronor 

 

 

15. 

Tror du människans existens hotas av klimatförändringar? 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

 

16. 

 I debatten angående klimatförändringar förekommer teorier om att andra faktorer än 

naturlig variation påverkar klimatet. Hur mycket anser du att följande faktorer bidrar till 

klimatförändringar på en skala från 1-10? Där 1 motsvarar inte alls och 10 väldigt mycket. 

 

 

Uttunnande ozonlager 

   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      Ingen åsikt       

 inte alls                 väldigt mycket  

 

 Koldioxidutsläpp 

      1     2     3    4    5    6     7     8     9     10      Ingen åsikt       

inte alls                    väldigt mycket 

 

Oljekatastrofer 

     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      Ingen åsikt       

inte alls                 väldigt mycket 

 

Stridsvapen  

     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      Ingen åsikt       

 inte alls                 väldigt mycket 

 

Kärnkraftkatastrofer 

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      Ingen åsikt       

 inte alls                 väldigt mycket 

 

 

 



 

 
 

17. 

Hur många timmar (h) per vecka ägnar du dig åt följande medier? 

    Aldrig        1-5 h      6-10 h     11-15 h     16-20 h     20+  

TV 

Radio  

Tidningar 

 

18. 

Vilka tv-kanaler eller kanaltyper ser du på? (Flera alternativ tillåtna) 

SVT            TV8      Dokumentärkanaler 

TV3           Kanal 9            Nyhetskanaler 

TV4          Sportkanaler           Barnkanaler 

Kanal 5           Filmkanaler        Andra kanaler 

TV6         Musikkanaler        Ser inte på TV 

 

 

Förklarande text, denna fanns inte med i enkäten 

För varje alternativ som den svarande kryssar i så får denne en följdfråga. Följdfrågorna för 

respektive alternativ följer nedan. Om den svarande inte kryssat i alternativet så får han eller 

hon alltså inte följdfrågan för det alternativet. Alternativen ”Ser inte på TV” och ”Andra 

kanaler” har ingen följdfråga, om den svarande kryssat i ett av dessa alternativ och inget 

annat så går denne vidare i enkäten med fråga 19. 

 

Vilket program ser du helst på när du tittar på SVT?_________________ 

Vilket program ser du helst på när du tittar på TV3?_________________ 

Vilket program ser du helst på när du tittar på TV4?_________________ 

Vilket program ser du helst på när du tittar på Kanal5?________________ 

Vilket program ser du helst på när du tittar på TV6?_________________ 

Vilket program ser du helst på när du tittar på TV8?_________________ 

Vilket program ser du helst på när du tittar på Kanal 9?_________________ 

Vilket program ser du helst på när du tittar på Sportkanaler?_________________  

Vilken kanal ser du helst på när du tittar på Filmkanaler?_________________  

Vilket program ser du helst på när du tittar på Musikkanaler?_________________  

Vilket program ser du helst på när du tittar på Dokumentärkanaler?_________________ 

Vilken kanal ser du helst på när du tittar på Nyhetskanaler?_________________  

Vilket program ser du helst på när du tittar på Barnkanaler?_________________  

 

 

 

 

 



 

 
 

19. 

Vilka tidningar eller tidningstyper brukar du läsa? (Flera alternativ tillåtna) 

Dagens Nyheter       Modetidningar      Nöjestidningar  

Svenska dagbladet       Sporttidningar    Lokala tidningar 

Aftonbladet         Musiktidningar     Andra tidningar 

Expressen         Finanstidningar    Läser inte tidningar 

Metro         Matlagningstidningar 

 

Förklarande text, denna fanns inte med i enkäten 

För varje alternativ som den svarande kryssar i så får denne en följdfråga. Följdfrågorna för 

respektive alternativ följer nedan. Om den svarande inte kryssat i alternativet så får hen eller 

hon alltså inte följdfrågan för det alternativet. Alternativen ”Läser inte tidningar” och ”Andra 

tidningar” har ingen följdfråga, om den svarande kryssat i ett av dessa alternativ och inget 

annat så går denne vidare i enkäten med fråga 20. 

 

Vilken del av Dagens Nyheter läser du helst?___________ 

Vilken del av Svenska Dagbladet läser du helst?__________ 

Vilken del av Aftonbladet läser du helst?__________ 

Vilken del av Expressen läser du helst?__________ 

Var befinner du dig oftast när du läser Metro?_________ 

Namnge den modetidning du läser mest__________ 

Namnge den sporttidning du läser mest___________ 

Namnge den musiktidning du läser mest___________ 

Namnge den finanstidning du läser mest___________ 

Namnge den matlagningstidning du läser mest___________ 

Namnge den nöjestidning du läser mest___________ 

Namnge den lokala tidning du läser mest___________ 

 

20. 

Vilka typer av reklam tror du påverkar dig i ditt köpbeteende? (Flera alternativ tillåtna) 

Tv-reklam       Reklam i skyltfönster      Reklam i Tidningar      

Radioreklam       Reklam inne i affärer     Reklampelare  

Reklam på internetsidor 

Påverkas inte av reklam 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förklarande text, denna fanns inte med i enkäten 

För varje alternativ som den svarande kryssar i så får denne en följdfråga. Följdfrågorna för 

respektive alternativ följer nedan. Om den svarande inte kryssat i alternativet så får han eller 

hon alltså inte följdfrågan för det alternativet. Alternativet ”Påverkas inte av reklam” har 

ingen följdfråga, om den svarande kryssat i detta alternativ och inget annat så går denne 

vidare i enkäten. 

 

Skulle du vilja ha mer reklam i TV för att få lägre abonnemangsavgift?  

 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

Skulle du vilja ha mer reklam i tidningar för att få ett lägre pris på tidningen?  

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

Skulle du vilja ha mer reklam på internet för att få lägre abonnemangsavgift? 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

Tycker du att radioreklam är irriterande? 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

Tycker du att reklam i skyltfönster är störande? 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

Tycker du att reklam inne i affärer är störande? 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

 

Tycker du att reklampelare är störande? 

Ja     Nej    Ingen åsikt 

 

21. 

Om det skulle vara val till riksdagen idag, vilket parti skulle du rösta på? 

 

 Vänsterpartiet                          Kristdemokraterna 

Socialdemokraterna          Moderaterna 

Miljöpartiet                Annat parti ____________________ 

Centerpartiet            Blank röst 

Folkpartiet             Röstar inte 

 

 

 



 

 
 

22. 

I debatten angående klimatförändringar förekommer teorin om att klimathotet är en 

konspiration. Håller du med denna teori? 

 Ja      Nej   Ingen åsikt 

  



 

 
 

Bilaga 3. Resterande Variabler 

Inom denna bilaga presenteras de resterande variabler som varit med i våra statistiska 

analyser.   

 
Longitud 

Longitud är en diskret variabel som är direkt genererad från variabeln Region och anger 

vilket värde på skalan Longitud respektive Region har. Anledningen att variabeln klassas som 

diskret är att vissa regioner innefattar två platser/orter. I dessa fall har en avvägning eller 

mittpunkt mellan platserna registrerats. På grund av detta hamnar dessa observationer inom 

ett intervall och inte ett specifikt värde. 

 

Latitud 

Latitud är på samma sätt som Longitud en diskret variabel direkt genererad från variabeln 

Region och anger vilket värde på skalan Latitud respektive Region har. Samma avvägning 

med mittpunkter som i variabeln Longitud har gjorts inom Latitud. 

 

Hushållsinkomst 2 

Hushållsinkomst 2 är en kategorisk variabel på ordinalskala för storleken på en respondents 

totala hushållsinkomst per år. Variabeln är indelad på intervallen mindre än 100 000 kr, 

100 001-200 000, 200 001-300 000, och så vidare tills det avslutande intervallet över 

1 000 000 kr. ”Vill ej uppge” och ”Vet ej” kunde också anges.  

 

Hushållets totala inkomst 

Hushållens totala inkomst är en kategorisk variabel för storleken på respondentens hushålls 

totala inkomst per år. Intervallen var mindre än 200 000 kr, 200 000-399 000, 400 000-

600 000, över 600 000 samt ”Vill ej uppge”. 

 

Utbildning 

Utbildning 2 är en kategorisk variabel för vilken som är den högst avslutade utbildningen för 

respondenten. Alternativen var Grundskola, Gymnasium, Universitet/högskola, 

Grundskola/folkskola samt ”Vet ej” och ”Vill ej” uppge. 

 



 

 
 

Variabler från enkätundersökningen 

Inkomst 

Inkomst är en kategorisk variabel där värdet presenteras med kategorins namn. Variabeln 

anger respondentens inkomst per månad. Kategorierna är 0-15 000 kronor, 15 001-20 000 

kronor, 20 001-25 000 kronor, 25 001-35 000 kronor, 35 000 kronor eller mer, Vill ej uppge 

och Vet ej. 

 

Personer i hushållet under 18 år 

Personer i hushållet under 18 är en kontinuerlig variabel där den svarande anger hur många 

personer under 18 år som finns inom dennes hushåll. 

 

Klimat och livsstil 

Klimat och livsstil är en kategorisk variabel där den svarande anger svaret på frågan” Tror du 

människans livsstil förändrar klimatet? ”. Svaret kan ges i form av Ja, Nej eller ”Ingen åsikt”. 

Värdet på variabeln representerades av namnet på kategorin. 

 

Farliga klimatförändringar 

Farliga klimatförändringar är en kategorisk variabel på ordinalskala där respondenten svarar 

på frågan ”Hur farligt anser du klimatförändringar är på en skala från 1-10?” i form av en 

skalbedömning där 1 motsvarar inte alls farligt och 10 motsvarar mycket farligt. Den 

svarande hade även möjlighet att kryssa i kategorin ”Ingen åsikt”.   

 

Förhindrar klimatförändringar/miljöförstöring 

Förhindrar klimatförändringar/miljöförstöring är en kategorisk variabel där den svarande 

anger svaret på frågan ”Gör du något aktivt för att förhindra 

klimatförändringar/miljöförstöring?” i form av Ja eller Nej. Värdet på variabeln representeras 

av kategorins namn. 

 

 

 

 



 

 
 

Extra betalning 

Extra betalning är en kategorisk variabel där den svarande anger svaret på frågan” Är du 

villig att betala extra för en produkt eller tjänst som är miljövänligt framställd/anpassad?” i 

form av Ja, Nej eller Vet ej. Värdet på variabeln är representerat av namnet på kategorin. 

 

Extra betalning 2 

Extra betalning 2 är en kontinuerlig variabel som anger respondentens svar på frågan ”Hur 

mycket extra de är beredda att betala för en produkt som kostar 200 kronor för att den ska 

vara miljövänligt anpassad?”. Den svarande får möjlighet att besvara denna fråga om de 

svarade ja på frågan om Extra betalning.  

 

Hotad existens 

Hotad existens är en kategorisk variabel där respondenten anger svaret på frågan ”Tror du 

människans existens hotas av klimatförändringar?” i form av Ja, Nej eller Ingen åsikt. 

 

Konspiration 

Inom variabeln Konspiration får respondenten svara på frågan ” I debatten angående 

klimatförändringar förekommer teorin om att klimathotet är en konspiration. Håller du med 

denna teori?” I form av Ja, Nej eller ”Ingen åsikt”. Värdet på variabeln representeras av 

namnet på kategorin. Variabeln är kategorisk. 

Kön 

Kön är en kategorisk variabel för vilket kön respondenten har. Man motsvarar 1 och 2 

motsvarar en kvinna.  

 

Ålder 

Ålder är en numerisk variabel och anger respondentens ålder.  

 

Antal personer i hushållet 

Antal personer i hushållet är en kategorisk variabel på en ordinalskala som visar hur många 

personer som finns i hushållet. Variabeln har 6 kategorier, en kategori för varje antal 

personer mellan 1-4, 5 står för fem eller fler i hushållet och 0 motsvarar ”Vill ej uppge”. 



 

 
 

Antal personer i hushållet under 17 år 

Antal personer i hushållet under 17 år är en kontinuerlig variabel för hur många i hushållet 

som är 17 år eller yngre.  

 

Hushållsinkomst 

Hushållsinkomst är en kategorisk variabel på ordinalskala och anger hur stor inkomst 

respondentens hushåll har per år. Variabeln är indelad i kategorierna under 250 000 kr, 

mellan 250 000-400 000 kr, över 400 000 kr samt ”Vill ej uppge”. 

Utbildning 

Utbildning är en kategorisk variabel för vilken som är den högst avslutade utbildningen för 

respondenten. Alternativen var Universitet/högskola 3 år eller mer, Universitet/högskola 1-2 

år, Gymnasium, Grundskola/folkskola, ”Vill ej uppge”, samt Annat. 

Sysselsättning 

Sysselsättning är en kategorisk variabel där respondenten får uppge sin sysselsättning. 

Alternativen var Arbetare, Tjänsteman, Egen företagare, Pensionär, Studerande, Annat samt 

Arbetslös. Alternativet Annat var öppet för respondenten att skriva i själv. 

Utbildning 

Variabeln Utbildning är uppdelad på fem olika kategorier. Variabeln är inte kodad som 

motsvarande variabel i föregående avsnitt. För Utbildning representeras värdet med namnet 

på kategorin på varje observation. Kategorierna är Högstadium, Gymnasium, 

Yrkesutbildning/Komvux, Högskola/Universitet och Annat. 

  

Sysselsättning 

Variabeln Sysselsättning är en kategorisk variabel med sex olika kategorier. Värdet på 

variabeln representeras med namnet på kategorin. Kategorierna är Arbetslös, Studerande, 

Pensionär, Anställd inom privat sektor, Anställd inom offentlig sektor och Annat. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Politiskt parti 

Politiskt parti är en kategorisk variabel där respondenten har angett svaret på frågan ” Om 

det skulle vara val till riksdagen idag, vilket parti skulle du rösta på?”. Kategorierna inom 

denna variabel består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, ”Annat parti”, ”Blank röst” och ”Röster 

inte” . Inom kategorin ”Annat parti” gavs även möjligheten att ange vilket parti. Värdet på 

variabeln representerar namnet på kategorin som den svarande angett. 

 

  



 

 
 

Bilaga 4. Den typiska panelisten 
I analysen av datamaterialet från enkätundersökningen gjordes även en associationsanalys. 

Eftersom resultatet av denna analys blev mindre intressant än annat och för att underlätta 

för läsaren presenteras dessa här och inte i resultatdelen. 

  

Genom att studera associationer kan man få fram vilka kombinationer av svar som är vanliga 

hos en respondent. De sekvenser som valts ut anses som de mest betydande och visas i 

tabellen Relationer för den typiska panelisten. 

 

    Relationer för den typiska panelisten 

Antal 
attribut i 
relation Support Konfidens Innehåll 

4  6,62 98,36 Grundskola, studerande, vet ej Hushållsinkomst -> Ålder 0-19 

5 6,18 98,24 Grundskola, studerande, internet dagligen -> Ålder 0-19 

2 5,59 97,05 Egen företagare -> Internet dagligen 

2 5,3 94,1 Bor i Malmö/Lund/Trelleborg -> Internet 

2 8,55 88,14 Under 19 -> studerande 

3 7,33 77,64 Ålder 66+ -> Pensionär och använder Internet dagligen 

4 4,59 75,12 Pensionär, Man, internet varje dag, två i hushållet 

4 5,14 73,96 Tjänsteman, 20-35, Internet dagligen -> Universitet 

5 4,68 73,67 Tjänsteman, kvinna, 2 i hushållet, Internet -> Universitet 

2 42,54 93,27 Kön1 -> Internet 1 

2 39,28 93,73 Utbildning universitet -> Internet 1 

3 23,15 92,65 Utd2 3 & Kön 2 -> Internet 1 

 

Sekvensen med högst konfidens visar att en panelist vars senaste avslutade utbildning är 

grundskolan, är studerande och inte vet sin Hushållsinkomst återfinns i 98 % av fallen inom 

åldersgrupp 0-19 år. Det starkaste sambandet i en sekvens med två relationer är egen 

företagare i där dessa i 97 % av fallen använder sig av Internet dagligen. 

Malmö/Lund/Trelleborg är den geografiska regionen där det är vanligast att använda 

internet dagligen. Observera dock att supporten är låg på de nio första sekvenserna. Detta 

betyder att sekvensen bara finns i en liten del av materialet. Sekvensen med högst support 

visar att kombinationen man och daglig användning av Internet finns hos drygt 42 % av alla 

panelmedlemmar. Näst vanligaste kombinationen är en panelist som har genomfört 

universitetsstudier och använder Internet dagligen. Detta finns representerat hos nästan 

40% av panelisterna. Den vanligast förekommande kombinationen med tre stycken 



 

 
 

relationer omfattar ungefär 23 % av den totala panelen. Den rörde panelister som har läst på 

universitet, är kvinnor och använder Internet dagligen.  
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