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Abstract 

During 2012, the employer of this essay carried out a telephone survey with 

18000 participants and a web panel survey with 708 participants. Those who 

partook in the telephone survey were given a choice to join the web panel. 

The purpose of this work is to study the participants of the telephone survey and 

see if they reflect the Swedish population with regards to several socio-

demographic factors. Also, we intend to investigate if the propensity to join the 

web panel differs for participants of the telephone survey with regards to various 

socio-demographic affiliations. 

It is also of interest to study if the response pattern is different for participants of 

the telephone survey that would like to join the web panel and those who reject. 

A comparison of response pattern between the telephone survey and web panel 

survey has also been done, to see if there exist any differences for these two 

groups of surveys.  

The statistical methods used in this essay are descriptive statistics, multiple 

logistic regression and decision trees. Conclusions to be drawn with result from 

these methods are that the participants from the telephone survey do reflect the 

Swedish population regarding certain socio-demographic factors and that there 

is a slight difference in propensity to join the web panel for people which have 

dissimilar socio-demographic affiliation. 

It has also been found that there is a slight difference in response pattern for 

participants who would or would not like to join the web panel, as well as 

differences in response pattern also exist between the telephone survey and the 

web panel survey. 

 

  



 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Under 2012 genomförde uppdragsgivaren för detta examensarbete en 

telefonundersökning med 18000 respondenter samt en webbpanelundersökning 

med 708 respondenter. Webbpanelens medlemmar har rekryterats genom att de 

först besvarat telefonundersökningen för att därefter få möjligheten att bli 

medlemmar i webbpanelen.  

Syftet med denna studie är att undersöka om respondenterna i 

telefonundersökningen speglar den svenska befolkningen sett till ett antal 

sociodemografiska faktorer och om benägenheten att gå med i webbpanelen 

skiljer sig åt för grupper av olika sociodemografisk tillhörighet, eller om 

svarsmönstret i telefonundersökningen skiljer sig åt för de som tackar ja 

respektive nej till att gå med i webbpanelen. Det är även av intresse att se om 

svarsmönstret för respondenterna i webbpanelundersökningen skiljer sig åt från 

svarsmönstret för respondenterna i telefonundersökningen. 

De statistiska metoder som använts i detta arbete är deskriptiv statistik, multipel 

logistisk regression samt beslutsträd. 

Genom dessa statistiska metoder kan det ses att respondenterna speglar den 

svenska befolkningen för vissa sociodemografiska faktorer, att det råder en viss 

skillnad i benägenhet att gå med i webbpanel för grupper av olika 

sociodemografisk tillhörighet och att det även finns en viss skillnad i 

svarsmönster. Det går inte säga något om hur skillnaden ser ut. Det kan även 

konstateras att det råder en viss skillnad i svarsmönster mellan 

telefonundersökningen och webbpanelundersökningen, men det går inte heller 

här säga något om hur skillnaden ser ut. 
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1. Inledning 

1.1 Uppdragsgivare 

CMA Research AB är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk 

bakgrund. Affärsidén är att leverera underlag för både strategiska beslut och 

operativt arbete. CMA är ett avknoppningsföretag från Linköpings universitet 

och har varit verksamma i 20 år. Sedan år 2000 har CMA varit helt personalägt. 

Förutom den fasta personalen som består av ett trettiotal medarbetare så har de 

även en egen fältavdelning för datainsamling som består av cirka 50 

medarbetare. 

1.2 Bakgrund 

Elektroniska undersökningar har ökat kraftigt de senaste åren. Ökningen beror 

främst på att dessa typer av undersökningar förkortar handläggningstiden samt 

att de är kostnadseffektivare. Majoriteten av undersökningarna som genomförs 

på webben genomförs i webbpaneler (American Association for Public Opinion 

Research, 2010). En webbpanel består av ett antal medlemmar som har förklarat 

sig villiga att delta i undersökningar. För dessa medlemmar finns ofta ett antal 

bakgrundsvariabler registrerade som kan användas för att dra urval ur specifika 

målgrupper. 

Att rekrytera medlemmar till webbpaneler kan ske på olika sätt som t.ex. 

rekrytering vid en annan undersökning, öppen registrering eller aktivt via 

slumpmässigt urval. (Ibid). 

Varje månad genomför CMA en telefonundersökning där 1500 personer från 16 

till 84 år tillfrågas om bakgrund och frågor av ekonomisk karaktär.  

De 1500 respondenterna väljs så att de speglar den svenska befolkningen med 

avseende på kön, ålder och region. I samband med denna telefonundersökning 

sker även rekrytering till en webbpanel genom att respondenterna i 
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telefonundersökningen tillfrågas om de vill bli medlemmar i CMAs webbpanel. 

I december så genomförde CMA parallellt med telefonundersökningen en 

undersökning i deras egen webbpanel, där medlemmar i webbpanelen fick svara 

på samma frågor som ställdes i telefonundersökningen. Undersökningen i 

webbpanelen var öppen att besvara för alla medlemmar i webbpanelen.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kvaliteten i en telefonundersökning 

som genomförs varje månad. Genom att respondenterna väljs så att kvoter fylls 

vet uppdragsgivaren att respondenterna speglar den svenska befolkningen med 

avseende på ålder, kön och region. Om respondenterna speglar den svenska 

befolkningen med avseende på andra bakgrundsvariabler vet inte CMA. För att 

öka trovärdigheten mot kunder i offerter och anbud vill uppdragsgivaren 

undersöka kvaliteten i webbpanelen. Studien syftar även till att undersöka vad 

det är för typ av personer som väljer att gå med i denna webbpanel och om deras 

svar i telefonundersökningen skiljer sig ifrån de som väljer att inte gå med. 

Det är även av intresse att undersöka om svarsmönstret skiljer sig åt mellan de 

som intervjuas via telefon och de som deltog i undersökningen i webbpanelen. 

1.4 Frågeställningar 

- Speglar respondenterna i telefonundersökningen den svenska 

befolkningen sett till ett antal sociodemografiska faktorer? 

Med sociodemografiska faktorer avses följande: hushållets inkomst, 

sysselsättning, om man har arbete, arbetstid, typ av arbete, utbildning, typ av 

hushåll och typ av bostad. 

- Skiljer sig benägenheten att gå med i webbpanelen åt mellan grupper av 

olika sociodemografisk tillhörighet? 
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Med sociodemografisk tillhörighet så avses de sociodemografiska faktorerna 

samt kön, ålder och region 

- Skiljer sig svarsmönstren i telefonundersökningen åt mellan de som väljer 

att tacka ja respektive nej till att gå med i webbpanelen? 

- Skiljer sig svarsmönstret åt mellan telefonundersökningen och 

webbpanelsundersökningen? 

1.5 Beskrivning av data 

Datamaterialet består av två datamängder.  Datamängd 1 innehåller svar från 

telefonundersökningen som genomfördes varje månad under år 2012. I denna 

datamängd finns det för varje månad svar från 1500 respondenter, vilket totalt 

ger 18000 svar. 

Datamängd 2 innehåller 708 svar från webbpanelsundersökningen som 

genomfördes i december. Närmare beskrivning av datamängderna finnas i tabell 

1 och tabell 2. 

Tabell 1. Datamängd 1 

Variabelnamn Skala Typ Beteckning 

Åldersgrupp Ordinal Kategorisk -- 

Kön Nominal Binär -- 

Postnummer Nominal Kontinuerlig -- 

Hushållets inkomst Ordinal Kategorisk -- 

Sysselsättning Nominal Kategorisk -- 

Arbetstid Nominal Kategorisk -- 

Utbildning Ordinal Kategorisk -- 

Region Nominal Kategorisk -- 

Arbetar Nominal Binär -- 

Typ av arbete Nominal Kategorisk -- 

Typ av hushåll Nominal Kategorisk -- 

Typ av bostad Nominal Kategorisk -- 

Hur är ditt hushålls ekonomiska 

situation för närvarande jämfört med 

för 12 månader sedan? 

Ordinal Kategorisk X1 

Hur tror du att ditt hushålls 

ekonomiska situation är om 12 

Ordinal Kategorisk X2 
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månader? Är den... 

Hur tycker du att den ekonomiska 

situationen är i Sverige för närvarande 

jämfört med för 12 månader sedan? Är 

den... 

Ordinal Kategorisk X3 

Hur tror du att den ekonomiska 

situationen är i Sverige är om 12 

månader? 

Ordinal Kategorisk X4 

Jämfört med för 12 månader sedan, 

tycker du att priserna i allmänhet för 

närvarande är.... 

Ordinal Kategorisk X5 

Om du jämför med dagens situation, 

tror du att priserna i allmänhet om 12 

månader kommer att ...? 

Ordinal Kategorisk X6 

Hur tror du att arbetslösheten kommer 

att utvecklas under de närmaste 12 

månaderna? Kommer den att… 

Ordinal Kategorisk X7 

Tycker du att det i dagsläget är 

fördelaktigt för folk i allmänhet att göra 

stora inköp, som exempelvis möbler, 

tvättmaskiner, TV osv.? 

Ordinal Kategorisk X8 

Hur mycket pengar tror du att ditt 

hushåll kommer att använda till inköp 

av sådana kapitalvaror under de 

närmaste 12 månaderna jämfört med de 

senaste 12 månaderna? Blir det... 

Ordinal Kategorisk X9 

Mot bakgrund av det allmänna 

ekonomiska läget, hur tycker du att det 

är att spara för närvarande? Som 

sparande räknas även minskning av 

eventuella lån. 

Ordinal Kategorisk X10 

Hur troligt är det att Ditt hushåll 

kommer att kunna spara något under de 

närmaste 12 månaderna? Som sparande 

räknas även minskning av eventuella 

lån. Är det …? 

Ordinal Kategorisk X11 

Vilket av följande påståenden beskriver 

bäst ditt hushålls nuvarande 

ekonomiska situation? 

Ordinal Kategorisk X12 

Hur troligt är det att ditt hushåll köper 

eller byter bil under de närmaste 12 

månaderna? 

Ordinal Kategorisk X13 
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Kommer ditt hushåll att bygga eller 

köpa ett hus eller en lägenhet inom de 

närmaste 12 månaderna? (Det kan vara 

avsett som permanentbostad eller 

fritidshus. Det kan också vara avsett för 

uthyrning.) 

Ordinal Kategorisk X14 

Hur troligt är det att ditt hushåll 

kommer att använda någon större 

summa pengar för förbättringar av 

bostaden/fritidshuset under de närmaste 

12 månaderna? 

Ordinal Kategorisk X15 

Har risken för att Du själv ska bli 

arbetslös under de senaste 12 

månaderna …? (Frågan ställs endast till 

sysselsatta.) 

Ordinal Kategorisk X16 

De senaste 5 åren har den 

genomsnittliga löneökningen i Sverige 

varit 3,4%. Jämfört med ökningen 

under de senaste 5 åren, hur tror du att 

lönerna i allmänhet under de närmaste 

12 månaderna kommer att utvecklas ...? 

Ordinal Kategorisk X17 

Vilka räntevillkor har ditt hushåll på 

bostadslånen idag? 

Nominal Kategorisk X18 

Är du intresserad av att bli medlem i 

CMA-panelen? 

Nominal Binär -- 

 

I tabell 1 kan det ses vilka variabler som ingår i datamängd 1, vad variablerna 

har för klass, typ och beteckning. 

Tabell 2. Datamängd 2 

Variabelnamn Skala Typ Beteckning 

Kön Nominal Binär -- 

Födelseår Ordinal Diskret -- 

Antal personer i ditt hushåll  Ordinal Diskret -- 

Antal barn under 16 år i hushåll Ordinal Diskret -- 

Finns det något gift/sammanboende par 

i hushåll 

Nominal Binär -- 

Utbildning Ordinal Kategorisk -- 

Sysselsättning Nominal Kategorisk -- 

Typ av arbete Nominal Kategorisk -- 
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Typ av bostad Nominal Kategorisk -- 

Hushålletsinkomst Ordinal Kategorisk -- 

Hur är ditt hushålls ekonomiska 

situation för närvarande jämfört med 

för 12 månader sedan? 

Ordinal Kategorisk X1 

Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska 

situation är om 12 månader? Är den... 

Ordinal Kategorisk X2 

Hur tycker du att den ekonomiska 

situationen är i Sverige för närvarande 

jämfört med för 12 månader sedan? Är 

den... 

Ordinal Kategorisk X3 

Hur tror du att den ekonomiska 

situationen är i Sverige är om 12 

månader? 

Ordinal Kategorisk X4 

Jämfört med för 12 månader sedan, 

tycker du att priserna i allmänhet för 

närvarande är.... 

Ordinal Kategorisk X5 

Om du jämför med dagens situation, 

tror du att priserna i allmänhet om 12 

månader kommer att ...? 

Ordinal Kategorisk X6 

Hur tror du att arbetslösheten kommer 

att utvecklas under de närmaste 12 

månaderna? Kommer den att… 

Ordinal Kategorisk X7 

Tycker du att det i dagsläget är 

fördelaktigt för folk i allmänhet att göra 

stora inköp, som exempelvis möbler, 

tvättmaskiner, TV osv.? 

Ordinal Kategorisk X8 

Hur mycket pengar tror du att ditt 

hushåll kommer att använda till inköp 

av sådana kapitalvaror under de 

närmaste 12 månaderna jämfört med de 

senaste 12 månaderna? Blir det... 

Ordinal Kategorisk X9 

Mot bakgrund av det allmänna 

ekonomiska läget, hur tycker du att det 

är att spara för närvarande? Som 

sparande räknas även minskning av 

eventuella lån. 

Ordinal Kategorisk X10 

Hur troligt är det att Ditt hushåll 

kommer att kunna spara något under de 

närmaste 12 månaderna? Som sparande 

räknas även minskning av eventuella 

lån. Är det …? 

Ordinal Kategorisk X11 
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Vilket av följande påståenden beskriver 

bäst ditt hushålls nuvarande 

ekonomiska situation? 

Ordinal Kategorisk X12 

Hur troligt är det att ditt hushåll köper 

eller byter bil under de närmaste 12 

månaderna? 

Ordinal Kategorisk X13 

Kommer ditt hushåll att bygga eller 

köpa ett hus eller en lägenhet inom de 

närmaste 12 månaderna? (Det kan vara 

avsett som permanentbostad eller 

fritidshus. Det kan också vara avsett för 

uthyrning.) 

Ordinal Kategorisk X14 

Hur troligt är det att ditt hushåll 

kommer att använda någon större 

summa pengar för förbättringar av 

bostaden/fritidshuset under de närmaste 

12 månaderna? 

Ordinal Kategorisk X15 

Har risken för att Du själv ska bli 

arbetslös under de senaste 12 

månaderna …? (Frågan ställs endast till 

sysselsatta.) 

Ordinal Kategorisk X16 

De senaste 5 åren har den 

genomsnittliga löneökningen i Sverige 

varit 3,4%. Jämfört med ökningen 

under de senaste 5 åren, hur tror du att 

lönerna i allmänhet under de närmaste 

12 månaderna kommer att utvecklas ...? 

Ordinal Kategorisk X17 

Vilka räntevillkor har ditt hushåll på 

bostadslånen idag? 

Nominal Kategorisk X18 

 

I tabell 2 kan det ses vilka variabler som ingår i datamängd 2, vad variablerna 

har för klass, typ och beteckning. 

  



 

8 

 

2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts i rapporten. 

2.1 Bearbetning av data 

För att undersöka om respondenterna i telefonundersökningen speglar den 

svenska befolkningen så har information från Statistiska centralbyrån (SCB) 

jämförts med datamängden som erhållits av uppdragsgivaren. Datamängden från 

SCB har laddats ned från SCB:s hemsida. För data från SCB noterades att 

datastrukturen för datamängden skiljer sig en hel del från strukturen för 

datamängden som erhållits från uppdragsgivaren. 

Vid jämförelse av två olika datamängder så bör dessa vara strukturerade på ett 

liknande sätt. Detta har åstadkommits genom att slå samman svarsalternativ från 

uppdragsgivarens datamängd. Detta förfarande leder till förluster i detaljnivå för 

vissa variabler men är nödvändigt för att jämförelse ska kunna göras. 

Syftet var att undersöka följande sociodemografiska faktorer: hushållets 

inkomst, sysselsättning, om man har arbete, arbetstid, typ av arbete, utbildning, 

typ av hushåll och typ av bostad för att besvara frågeställningen om 

respondenterna i telefonundersökningen speglar den svenska befolkningen. 

Dock så har information om alla dessa bakgrundsvariabler inte kunnat erhållas. 

Gällande frågan om hushållets inkomst så frågas det i telefonundersökningen om 

hushållets inkomst före skatt och svarsalternativen är uppdelade i intervall. Det 

går att beräkna om disponibel inkomst till inkomst före skatt, men datamängden 

från uppdragsgivaren är uppdelad i intervall och informationen som funnits är 

given i medianvärden. Med hänsyn till detta har skribenterna i samråd med 

uppdragsgivaren beslutat sig för att inte undersöka denna bakgrundsvariabel då 

jämförelsen riskerar att bli snedvisande. 
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Vid jämförelsen av bakgrundsvariabeln Sysselsättning så har endast 

svarsalternativen Egen företagare eller medhjälpande hushållsmedlem och 

Arbetslös jämförts då information om övriga svarsalternativ inte funnits 

tillgängligt. Vid jämförelsen för Egen företagare eller medhjälpande 

hushållsmedlem så har åldersintervallen 15-19 år och 20-24 år slagits samman 

för SCB:s datamängd. Notera här att datamängden från SCB innehåller 15-

åringar medan datamängden från uppdragsgivaren bara innehåller individer 

mellan 16 och 84 år. Detta innebär att antalet individer i detta intervall kommer 

skattas högre jämfört med datamängden från uppdragsgivaren. I Sverige så är 

det skolplikt till och med 15 år vilket betyder att antalet 15-åringar som har 

sysselsättningen Egen företagare eller medhjälpande hushållsmedlem är 

försumbar. Att 15-åringar inkluderas i jämförelsen kommer inte påverka 

resultatet i någon stor utsträckning. 

För bakgrundsvariabeln Typ av arbete så kan endast svarsalternativen Arbetslös 

och Student/pensionär jämföras då det inte funnits information om resterande 

svarsalternativ tillgängligt. Svarsalternativen Arbetslös och Student/pensionär 

finns även som svarsalternativ i frågorna Sysselsättning och Arbetstid. 

Jämförelserna av dessa svarsalternativ för frågan Typ av arbete kommer ske när 

jämförelser för frågorna Sysselsättning och Arbetstid görs. 

Gällande bakgrundsfrågorna Sysselsättning, Arbetstid, Typ av hushåll och Typ 

av bostad så har SCB inga exakta antal utan dessa är skattningar. SCB har för 

dessa frågor genomfört urvalsundersökningar baserade på rikstäckande 

slumpmässiga urval. För övriga frågor har SCB tillhandahållit de exakta antalen 

då det finns register över informationen som dessa frågor behandlar. 

2.2 Chitvå-test 

Korstabeller analyseras med fördel genom hypotesprövning där ett chitvå-test 

(  -test) är lämpligt. Vid ett   -test så kan kvantitativa eller kvalitativa 
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variabler jämföras och även en kombination utav dessa. Resultatet från ett   -

test beskriver om det finns ett samband mellan de variabler som jämförs (Körner 

& Wahlgren, 2006).  

Hypoteserna ställs upp enligt följande för att besvara frågeställningen som 

behandlar om respondenterna i telefonundersökningen speglar den svenska 

befolkningen sett till ett antal sociodemografiska faktorer: 

HO: Det finns inga skillnader i hur respondenterna från telefonundersökningen 

fördelar sig jämfört mot fördelningen av den svenska befolkningen.  

Ha: Det finns skillnader i hur respondenterna från telefonundersökningen 

fördelar sig jämfört mot fördelningen av den svenska befolkningen. 

Testfunktionen som avgör om nollhypotesen (HO) kan förkastas ser ut enligt 

följande (Ibid): 

    
      

 
                                              . 

Det förväntade värdet beräknas för varje cell i korstabellen genom att 

multiplicera radtotal med kolumntotal och dividera med det totala antalet. 

Antal frihetsgrader (fg) till testfunktionen (Ibid): 

                                                        

Om nollhypotesen är sann så är testfunktionen approximativt    -fördelad. Det 

finns dock vissa förutsättningar för approximationen, vilka är följande (Ibid): 

- Ingen av de förväntade frekvenserna är mindre än 1  

- Högst 20 procent av de förväntade frekvenserna är mindre än 5. 

Värdet från testfunktionen jämförs med ett kritiskt värde som hämtas ur   -

fördelningen. Är värdet från testfunktionen större än det kritiska värdet så kan 

nollhypotesen förkastas. Vid avgörande om nollhypotesen ska förkastas så kan 
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även p-värdet från testet undersökas. Nollhypotesen förkastas om p-värdet 

understiger vald signifikansnivå. 

2.2.1 Signifikansnivå 

När ett flertal test utförs så ökar risken för att felaktigt förkasta nollhypotesen 

för varje test som utförs. Denna problematik kallas massignifikans. Vid multipla 

test så kan Bonferronikorrektion användas så den totala risken för felaktigt 

förkasta nollhypotesen, ska bli till en viss vald nivå (Kutner, Nachtsheim, Neter, 

& Li, 2005). I denna studie kommer många test utföras och om hänsyn till 

Bonferronikorrektion ska tas kommer sannolikheten för att felaktigt acceptera en 

nollhypotes bli mycket hög. Med detta i beaktande har författarna till denna 

uppsats beslutat sig för att inte korrigera för massignifikans och därmed för varje 

enskilt test använda sig av signifikansnivån fem procent. Tolkning sker med 

hänsyn till detta, genom att studera mönster bland p-värdena snarare än enstaka 

signifikanser. 

2.3 Multipel logistisk regression 

Multipel logistisk regression används för att studera sambandet mellan en binär 

responsvariabel och ett antal förklarande variabeler. Responsvariabeln (Yi) är 

Bernoullifördelad dvs. att responsvariabelen endast har två olika utfall som 

inträffar med sannolikheterna    och       . Med multipel logistisk regression 

undersöks vilka av de förklarande variablerna som är signifikanta samt med 

hjälp av de förklarande variablerna klassificera en ny observation genom att 

skatta sannolikheterna för de båda utfallen. 

Modellen för multipel logistisk regression ser ut enligt följande (Kutner, 

Nachtsheim, Neter, & Li, 2005): 

         
                        

                          
 



 

12 

 

Väntevärdet för responsvariabeln       antar värdena 1 och 0 med respektive 

sannolikheter    och      ,         är de förklarande variablerna, 

             är regressionskoefficienter som skattas med maximum 

likelihoodmetoden (Ibid). 

2.3.1 Oddskvot 

Vid logistisk regression tolkas oddskvoter. Oddskvoten definieras enligt 

(Hosmer & Lemeshow, 2000): 

               

Oddskvot är ett mått på sambandet mellan hur sannolikheten ser ut för en 

händelse som inträffar jämfört med att den inte inträffar. 

Ett exempel på detta är om responsvariabeln är Gå med i webbpanel och sedan 

en förklaringsvariabel får en oddskvot på 1,5.  Det betyder då att personer med 

denna egenskap har ett odds som är 50 procent högre att gå med i webbpanelen, 

jämfört med personer utan denna egenskap. 

2.3.2 Indikatorvariabler 

Logistisk regression förutsätter att förklaringsvariablerna är på intervallskala. 

Resultatet av detta är att de förklaringsvariabler som har ordinalskala inte kan 

tas med i dess ursprungliga form, då det inte kan antas vara jämna steg mellan 

svarsalternativen. Förklaringsvariabler med nominalskala kan heller inte tas med 

i dess ursprungliga form, då svarsalternativen inte kan rangordnas. För att kunna 

använda förklaringsvariabler med nominal- och ordinalskala i logistisk 

regression så skapades därför indikatorvariabler (Ibid).  
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Ett exempel på hur indikatorvariabler för variabeln Utbildning ser ut kan ses i 

tabell 3: 

Tabell 3. Exempel på hur indikatorvariabler skapas 

Utbildning Indikatorvariabler 

Utbildning_1 Utbildning_2 

Förgymnasial 0 0 

Gymnasial 1 0 

Universitets-

/högskoleutbildning 

0 1 

 

Enligt tabell 3 så skapas det två indikatorvariabler (Utbildning_1 och 

Utbildning_2) för tre svarsalternativ. Detta innebär att de två 

indikatorvariablerna som skapas kommer att jämföras mot svarsalternativet 

Förgymnasial som valts som referenskategori. 

2.3.3 Likelihood ratio test 

Likelihood ratio test (LRT) är ett test som används för jämförelse av två olika 

modeller, där den ena modellen är en utökning av en grundmodell med fler 

förklaringsvariabler. LRT testar om förklaringsvariablerna i den utökade 

modellen är statistiskt signifikanta, det vill säga om en eller flera av dessa 

förklaringsvariabler bidrar med tillräckligt mycket information till att förklara 

variationen hos responsvariabeln för att vara befogade att inkludera i modellen. 

Modellerna som testas i ett LRT är följande (Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 

2005): 

Full modell (utökad modell): 

                    

Reducerad modell (grundmodell): 
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Hypoteserna för testet är följande (Ibid): 

                     

                         

 

Testfunktionen för LRT är följande (Ibid): 

            
  

  
                           

där    är likelihoodvärdet för den reducerade modellen och    är 

likelihoodvärdet för den fulla modellen.  

Kritiska värdet G*
2
 hämtas ur χ

2 
– fördelningen enligt χ

2
(1-α; p-q), där p är 

antalet förklaringsvariabler som finns med i den fulla modellen, q är antalet 

förklaringsvariabler i den reducerade modellen och α är vald signifikansnivå. 

Beslutsregler för testet är som följer: 

Om G2   G*2, så förkastas    

Om G2   G*2, så kan inte    förkastas 

Om    kan förkastas blir slutsatsen att de undersökta förklaringsvariablerna inte 

bör ingå i modellen. 

 

2.3.4 Multikollinearitet 

Korrelation är ett mått på det linjära sambandet mellan två variabler, och kan 

anta värden mellan -1 och 1. Värdena -1 och 1 betyder att variablerna är starkt 

negativt respektive starkt positivt korrelerade med varandra och värdet 0 tolkas 

som att det inte finns något linjärt samband mellan variablerna.  

Om de förklarande variablerna är starkt korrelerade med varandra dvs. 

innehåller liknande information uppstår problem med multikollinearitet i 

regressionsmodellen (Ibid). 

Multikollinearitet kan göra att regressionskoefficienterna skattas felaktigt och 

med fel tecken, vilket i sin tur kan leda till att förklarande variabler som är 



 

15 

 

signifikanta kan bli icke signifikanta och vice versa (Ibid).  

För att undersöka om det finns risk för multikollinearitet i en föreliggande 

regressionsmodell så kan korrelationen studeras mellan de förklarande 

variablerna. Det går även att använda Variance Inflation Factor (VIF) för att 

detektera förekomst av multikollinearitet. VIF beskriver hur mycket variansen 

hos regressionskoefficienterna förändras jämfört med när förklaringsvariablerna 

inte är linjärt beroende och beräknas enligt följande för variabel k (Ibid): 

       
 

    
     

       
                                                                          

VIF beräknas för varje förklarande variabel och en vanlig tumregel är att om 

VIF överstiger tio för någon av de förklarande variablerna så finns det problem 

med multikollinearitet (Ibid). Överstiger någon variabel ett VIF-värde på tio så 

bör denna variabel exkluderas från modellen.  

2.3.5 Hosmer-Lemeshow test  

Hosmer-Lemeshow goodness of fit test är ett test som undersöker lämpligheten 

hos en logistisk regressionsmodell. För att genomföra ett Hosmer-Lemeshow 

test så grupperas alla observationer i fem till tio grupper av ungefär lika storlek 

utifrån observationernas skattade sannolikhet (  ). Sedan beräknas ett   -test på 

dessa grupper, där det förväntade antalet observationer jämförs med det 

observerade antalet observationer.  Hypoteserna som testas är följande (Hosmer 

& Lemeshow, 2000): 

H0: Den anpassade logistiska modellen är lika med väntevärdet för 

responsvariabeln. 

Ha: Den anpassade logistiska modellen är skild från väntevärdet för 

responsvariabeln. 
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Nollhypotesen är approximativt    – fördelat med g-2 frihetsgrader, där g är 

antalet grupper. Om testet ger ett p-värde över 0,05 så kan inte    förkastas 

vilket betyder att modellen är lämplig. Understiger p-värdet 0,05 så kan    

förkastas och slutsatsen om att modellen inte är lämplig dras. 

Som vid många statistiska test så ökar Hosmer-Lemeshow testets styrka när 

urvalsstorleken utökas. Ibland så kan denna ökning i styrka vara icke önskvärd 

då mycket små avvikelser för det som undersöks vid stora urval kommer göra 

testet signifikant. (Prabasaj, P., Lemeshow, S. & Pennel, M. 2012). Resultatet 

från Hosmer-Lemeshow testet bör därför tolkas med försiktighet. 

2.3.6 En logistisk regressionsmodells prediktionsförmåga 

När en logistisk regressionsmodell klassificerar observationer så räknas den 

skattande sannolikheten för varje observation ut. Normalt klassificerar en modell 

observationer som har en skattad sannolikhet över 0,5 som       och 

resterande observationer som      . Valet av sannolikheten 0,5 är dock inte 

självklart och ibland så behöver brytpunkten i den skattade sannolikheten 

justeras. Att välja brytpunkt kan göras på följande sätt (Kutner, Nachtsheim, 

Neter, & Li, 2005): 

- Välja 0,5 som brytpunkt 

- Välj brytpunkt genom att studera datamaterialet 

- Välj brytpunkt baserat på en sedan tidigare känd sannolikhet för det 

aktuella datamaterialet 

I denna studie så är det väldigt få observationer som får en skattad sannolikhet 

som överstiger 0,5. Det finns heller ingen möjlighet att använda någon tidigare 

känd sannolikhet för det aktuella datamaterialet. Det bästa alternativet för denna 

studie blir därmed att studera datamaterialet och välja en brytpunkt efter hur 
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proportionerna ser ut. Brytpunkten väljs då genom att studera hur många 

observationer det finns i varje klass enligt följande (Ibid):   

          
                                                             

                            
  

Ett mått på hur bra en modells prediktionsförmåga är hur stor arean under en 

Receiver Operating Characteristic- kurva (ROC kurva) är (Hosmer & 

Lemeshow, 2000). För att skapa en ROC kurva så krävs det att ett flertal 

klassificeringstabeller skapas. 

I varje klassificeringstabell undersöks det hur stor andel av observationerna som 

klassificeras rätt och fel för respektive klass. De observationer som klassificeras 

i klassificeringstabellen är antingen de som användes för att bygga modellen 

eller observationer från en ny datamängd. 

I en ROC kurva undersöks olika val av brytpunkt och för varje brytpunkt skapas 

en klassificeringstabell. Ur varje klassificeringstabell undersöks följande mått 

(Ibid):  

- Sensitivitet Andel klassificeringar som är rätt för klassen som 

modelleras för 

- 1 – Specificitet Andel felklassificeringar för klassen som modelleras för 

Dessa mått illustreras sedan mot varandra och bildar en ROC kurva. Av intresse 

är arean under denna kurva. Arean under kurvan kan anta värden mellan 0 och 1, 

där en area på 0,5 anses vara lika effektivt som att singla slant. Om arean är 

minst 0,7 så antas modellens klassificeringsförmåga vara godkänd (Ibid). 

2.3.7 Stegvis logistisk regression 

Att använda sig av stegvis selektion av variabler för att bygga upp den bästa 

modellen som förklarar variationen på datamängden så mycket som möjligt är 

väldigt vanligt inom linjär regression. Metoden är särskilt användbar om stora 
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datamängder med många förklarande variabler studeras, då syftet med metoden 

är att finna den bästa modellen utifrån de förklaringsvariabler som finns att 

tillgå. 

I logistisk regression så antas slumptermen följa binomialfördelningen, därför 

baseras beslutet om att lägga till eller tar bort en variabel på LRT och dess p-

värde.  Tillvägagångssätet för metoden är följande (Ibid): 

Anta att det finns p oberoende förklaringsvariabler till förfogande.  

(p = 1,2, …, n) 

Steg 0: 

Anpassa först en modell med bara en interceptterm. 

Steg 1: 

Anpassa alla möjliga modeller som innehåller intercepttermen och en 

förklaringsvariabel. Analysera sedan dessa för att finna den förklaringsvariabel 

som har högst χ
2
 -värde vilket även medför att den har lägst p-värde och är mest 

signifikant. Den variabel som är mest signifikant är mest lämplig att inkludera i 

modellen.  

Anpassa en ny logistiskt regressionsmodell med intercepttermen och tillhörande 

förklaringsvariabel och undersök om variabeln fortfarande är signifikant i 

modellen. Är förklaringsvariabeln signifikant så forsätter metod processen till 

steg 2, annars avslutas modellbygget.  

Steg 2: 

Anpassa alla möjliga modeller med intercepttermen och två förklaringsvariabler 

där den första förklaringsvariabeln är den som fås från steg 1. Finn den andra 

variabeln som skulle vara mest signifikant och inkludera den i modellen. 
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Anpassa återigen en ny logistiskt regressionsmodell och undersök om 

variablerna är signifikanta. Om någon av förklaringsvariablerna inte skulle vara 

signifikant så tas den icke signifikanta variabeln bort från modellen. 

Modellens uppbyggnadsprocess forsätter på detta sätt tills ingen ny variabel kan 

tillkomma eller uteslutas från modellen och detta blir den bästa modellen enligt 

den stegvisa regressionsmetoden. 

2.3.8 Framåtval 

Framåtval är en annan typ av modellbygge inom regressionsanalys. Metoden 

fungerar på samma sätt som vid stegvis logistisk regression.  

Först anpassas en modell som bara innehåller en interceptterm och sedan 

studeras alla tillgängliga förklaringsvariabler för att välja ut den variabel som är 

mest signifikant. Den mest signifikanta variabeln läggs sedan till i modellen och 

en ny anpassning av modellen fås. Studier av resterande förklaringsvariabler 

görs sedan om, för att hitta nästa förklaringsvariabel som kan läggas till i 

modellen.  

Processen forsätter så länge signifikanta förklaringsvariabler går att lägga till i 

modellen. Skillnaden mellan stegvis logistisk regression och framåtval är att när 

en förklaringsvariabel väl tillkommit modellen så tas den inte bort (Kutner, 

Nachtsheim, Neter, & Li, 2005). 

2.3.9 Bakåteliminering 

Bakåteliminering är ytterligare en metod för modellbygge inom 

regressionsanalys. 

Metoden anpassar först en modell som innehåller alla tillgängliga oberoende 

förklaringsvariabler. Sedan studeras alla förklaringsvariabler för att finna den 

variabel som är minst signifikant, för att sedan anpassa en ny modell utan denna 

variabel. 
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Denna process upprepas så länge den nya modellen förbättras när elimineringen 

av de icke signifikanta variablerna sker. När ingen förbättring längre kan göras 

så har den bästa modellen erhållits (Ibid). 

2.3.10 Residualanalys 

Residualanalys och identifiering av outliers är en viktig del för att avgöra hur 

bra anpassad en regressionsmodell är. Många slutsatser om modellen kan dras 

med hjälp av residualanalys. 

Residualen     fås genom att subtrahera den observerade värde    med dess 

skattade värde     . 

            

För vanlig linjär regressionsanalys så antas residualen ha följande egenskaper: 

    är oberoende samt          , där         betyder att residualen följer 

normalfördelningen med väntevärde 0 och har en konstant varians   . Genom 

residualanalys undersöks det om modellantagandena håller. 

Residualanalys för logistisk regression är mer komplicerat. Eftersom 

responsvariabeln    i den logistiska regressionen endast antar två värden, 0 och 1 

så medför detta även att     kommer att anta ett av följande två värden: 

      
             
            

  

De ordinära residualerna följer därför inte normalfördelningen och dess 

fördelning är okänd under antagandet att den anpassade modellen är korrekt. Att 

plotta residualerna är inte informativt då endast två raka linjer kommer att 

visualiseras. Konstant varians blir det aldrig för residualerna i logistisk 

regression. Identifiering av outliers är svårt och kan bara bevisas i princip om 

alla observationer inom ett område har samma värde på responsvariabeln (Ibid). 

Med dessa brister i åtanke så har skribenterna beslutat sig för att inte studera 

residualerna för de logistiska regressionsmodellerna i denna studie. Modellens 
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lämplighet bestäms därför i denna studie istället endast med hjälp av Hosmer-

Lemeshow test och arean under ROC kurvan. 

2.4 Beslutsträd 

I detta arbete så har data mining-tekniken beslutsträd använts som 

klassificeringsmetod. Idén med beslutsträd är att ställa ett flertal frågor för att 

med hjälp av svaren kunna avgöra vilken grupp en viss observation tillhör (Tan, 

Steinbach & Kumar, 2006). 

Det går att använda sig av beslutsträd för variabler på både nominal- och 

ordinalskala. Korrelation mellan de förklarande variablerna är inget som 

påverkar modellen, därför lämpar sig även metodiken i situationer där det 

föreligger risk för multikollinearitet (Ibid). 

I ett beslutsträd så byggs ett träd upp utav en rotnod, interna noder och löv. Ett 

exempel på ett beslutsträd kan ses nedan.  

 

 

Figur 1. Exempel på ett enkelt beslutsträd 

I noder så delas datamängden upp med hjälp av förklaringsvariablerna efter 

olika splittingskriterier. För varje nod så undersöks endast en variabel. Målet 

med beslutsträd är att för varje nod dela upp datamängden på sådant sätt att 

observationer som har samma värde för responsvariabeln slutligen hamnar i 

samma löv.  När ett beslutsträd har konstruerats så kan det med hjälp av detta 

Rotnod 

Nod 

Löv Löv 

Löv 
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träd undersökas vilka förklaringsvariabler som har störst betydelse och 

beslutsträdet kan dessutom användas för att klassificera nya observationer.  

Ett beslutsträds anpassning beskrivs oftast med dess felklassificeringsnivå, 

antalet löv och djupet på trädet. Ett beslutsträd djup beskriver hur högt trädet är 

och beräknas genom att räkna antal nivåer nedifrån och sedan subtrahera antalet 

nivåer med ett. Exempelvis har beslutsträdet i figur 1 ett djup på två nivåer. 

2.4.1 Gini 

Ett beslutsträd eftersträvar hela tiden att ha så låg förorening i sina löv som 

möjligt. Förorening är när observationer av olika grupptillhörigheter hamnar i 

samma löv. Det finns flera olika föroreningsmått som används för att bestämma 

den bästa uppdelningen som gör att föroreningen minimeras. Föroreningsmåttet 

Gini har använts i denna studie och ser ut enligt följande (Ibid): 

                    
   

   

  

                                                                                            

2.4.2 Importance 

Ett mått som kan beräknas för att avgöra vilka variabler som har störst betydelse 

i ett beslutsträd är Importance. Om en variabel förekommer i många olika 

splittingskriterier så får variabeln ett högt värde på Importance. Variabler som 

inte förekommer i något splittingskriterium får värdet 0 i Importance. (deVille, 

2006). Importance räknas ut enligt följande (Sandri & Zuccolotto, 2008): 

    
              , där 

                                        =     -  
  

 
    

  
  

 
    

    

    =  
                                                 

        
  

där i = 1, 2, …, p (antal Förklaringsvariabler) 
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 j= 1, 2, …, n (antal noder) 

     är föroreningsmåttet Gini  

   
  är föroreningsmåttet Gini för vänstra noden 

   
  är föroreningsmåttet Gini för högra noden 

        

   är antalet observationer på nod j 

    är antalet observationer på vänster noden efter splittring 

    är antalet observationer på höger noden efter splittring 

 

2.4.3 Uppdelning av datamängd 

Vid användande av data mining-tekniker som t.ex. beslutsträd är det vanligt 

förekommande att dela upp den ursprungliga datamängden i tre delar innan 

analysarbetet påbörjas. Datamängden delas upp i en träningsmängd, en 

valideringsmängd samt en testmängd. I träningsmängden så anpassas ett flertal 

modeller till datamängden för att sedan genom valideringsmängden välja den 

bästa utav dessa modeller. Testmängdens syfte är att se hur bra modellen är. I 

denna studie så har datamängderna delats upp enligt följande: Träningsmängd 

(40 procent), Valideringsmängd(30 procent) och Testmängd(30 procent). 

Genom ett slumpmässigt urval har observationernas delmängdstillhörighet 

bestämts. 

2.5 Etiska aspekter 

Resultatet av denna kandidatuppsats kommer inte påverka samhället eller någon 

människa på varken gott eller ont därav behöver författarna till denna uppsats 

inte i någon hög grad ta ställning till vilka konsekvenser beslut och resultat 

kommer generera för människor och samhället.   
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Ett av de viktigaste särdragen hos vetenskap är objektivitet. (Føllesdal, Walløe 

& Elster, 2001). Kravet om objektivitet uppfylls då denna uppsats är skriven 

fristående vid Linköpings Universitet utan några personliga intressen från 

författare och utan inblandning av uppdragsgivare på sådant sätt att resultatet 

vinklas eller censureras. 

Undersökningar är både viktigt och nödvändigt för att samhället och dess 

invånare ska utvecklas. För att inte utsätta deltagarna för kränkningar eller 

förödmjukelse, fysisk eller psykisk skada så finns det ett krav som bör följas. 

Kravet kallas för individskyddskrav och kan åskådliggöras i fyra allmänna 

huvudkrav på undersökningar. Dessa huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa krav är uppfyllda i rapporten genom att ingen del av rapporten kan 

spåras till enskilda respondenter, samt att en respondent som är med i en 

webbpanel har givit sitt samtycke till att delta i ett antal olika undersökningar 

och för de undersökningar som respondenten deltar i, vet respondenten vad dess 

syfte är. 
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3. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet uppdelat efter de olika frågeställningarna att 

redovisas. 

3.1 Speglar respondenterna i telefonundersökningen den svenska 

befolkningen sett till ett antal sociodemografiska faktorer? 

3.1.1 Deskriptiv statistik 

För att besvara frågeställningen så har data åskådliggjorts i stapeldiagram och 

  -test utförts. 

 

Figur 2. Respondenternas och den svenska befolkningens sysselsättning. Staplarna summerar 

till 100 procent för varje dataursprung. 

Det kan ses i figur 2 att respondenterna som deltog i telefonundersökningen 

speglar den svenska befolkningen bra gällande svarsalternativet Företagare+ 

medhjälpande hushållsmedlemmar.  

Den största skillnaden mellan dessa två olika källor finns i åldersintervallet 35 

till 64 år, skillnaden där är mellan sex till sju procentenheter stor. 

För sysselsättningen Arbetslös så finns största skillnaden mellan datamängderna 

för kvinnor mellan 16 och 24 år, skillnaden där är nästan tre procentenheter stor. 
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Som tidigare nämnt så har inte alla svarsalternativ för frågan Sysselsättning 

kunnat jämföras. 

 

 

Figur 3. Respondenternas och den svenska befolkningens arbetstid. Staplarna summerar till 100 

procent för varje dataursprung. 

Figur 3 visar att respondenterna i telefonundersökningen har en högre andel 

personer i svarsalternativet Student/pensionär jämfört med datamängden från 

SCB. Det kan även ses att respondenterna i telefonundersökningen har en lägre 

andel kvinnor som är deltidsanställda. 
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Figur 4. Respondenternas och den svenska befolkningens utbildningsnivå. Staplarna summerar 

till 100 procent för varje dataursprung. 

De stora skillnader som kan ses i figur 4 är att datamängden från 

uppdragsgivaren innehåller en högre andel personer som är 35 år eller äldre med 

Eftergymnasial utbildning och en högre andel män i åldersintervallet 16-24 år 

med Gymnasial utbildning. Datamängden från SCB innehåller en högre andel 

personer med Förgymnasial utbildning i åldersintervallet 16-24 år och en högre 

andel personer med Gymnasial utbildning i åldersintervallet 35-64 år. 
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Figur 5. Andel respondenter och andel av svenska befolkningens som har arbete. Staplarna 

summerar till 100 procent för varje dataursprung 

I figur 5 så kan det inte ses några stora tydliga skillnader mellan datamängderna. 

De skillnader som kan ses är att datamängden från uppdragsgivaren innehåller 

en högre andel respondenter med arbete i ålderintervallet 35-49 år samt en lägre 

andel respondenter som inte har arbete i åldersintervallet 35-49 år. 

 

Figur 6. Respondenternas och den svenska befolkningens hushållstyp. Staplarna summerar till 

100 procent för varje dataursprung. 
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I figur 6 kan de ses att datamängden från uppdragsgivaren innehåller en större 

andel Sammanboende med barn än datamängden från SCB och att den 

innehåller en lägre andel Sammanboende utan barn än datamängden från SCB. 

 

Figur 7. Respondenternas och den svenska befolkningens bostadstyp. Staplarna summerar till 

100 procent för varje dataursprung. 

De stora skillnader som ses i figur 7 är att datamängden från CMA har en större 

andel personer mellan 35 och 64 år som bor i En- eller tvåfamiljsvilla, däremot 

har de en lägre andel personer som bor i Hyresrätt om samma ålderskategori 

studeras. I övriga kategorier kan inga stora skillnader ses. 

För samtliga diagram i detta kapitel så har det utförts   -test för att ta reda på 

om det finns några statistiskt säkerställda skillnader. För att underlätta så har det 

skapats flera korstabeller för varje diagram, för att kunna se var någonstans 

skillnaden ligger i dessa diagram. Exempelvis skapades korstabellen i tabell 4 ur 

figur 7 för att undersöka om det finns någon skillnad mellan datamängderna, för 

personer boendes i Hyresrätt och som är mellan 16 och 24 år. 
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Tabell 4. Exempel på korstabell för personer i ålder 16-24 år och boende i hyresrätt uppdelat på 

kön 

Kön                 Data 

 CMA SCB Total 

Kvinnor 543(570) 252000(251972) 252543 

Män 610(582) 257000(257028) 257610 

Total 1153 509000 510153 

 

I tabell 4 så visas de observerade frekvenserna och inom parantes så visas de 

förväntade frekvenserna. 

Sammanlagt så genomfördes 42   – test, resultatet av dessa redovisas i tabell 5.  

  -testen utfördes med en signifikansnivå om fem procent, vilket innebär att ett 

test som får ett p-värde högre än 0,05 blir icke signifikant. 21 utav 42 tester blir 

signifikanta vilket betyder att i hälften av dessa test så finns det statistiskt 

säkerställda skillnader mellan grupperna. 

Tabell 5 visar de   -test som utförts, alla tal är avrundade till tre decimaler, en 

”*” indikerar signifikant samband.  

Tabell 5. Resultat från chitvå-test 

Korstabell mellan Jämfört på Testvärde Fg P-

värde 

Data och ålder Kvinnor, Företagare+medhj. 1,290 3 0,732 

Data och ålder Män, Företagare+medhj. 2,824 3 0,420 

Data och ålder Kvinnor, Arbetslös 12,221 2 0,002* 

Data och ålder Män, Arbetslös 1,332 2 0,514 

Data och kön Anställd deltid, Arbetstid 0,505 1 0,477 

Data och kön Anställd heltid, Arbetstid 16,173 1 0,000* 

Data och kön Student/Pensionär, Arbetstid 85,100 1 0,000* 

Data och kön 16-24 år, Eftergymnasial 

utbildning  

6,586 1 0,010* 

Data och kön 25-34 år, Eftergymnasial 

utbildning  

0,006 1 0,937 

Data och kön 35-64 år, Eftergymnasial 

utbildning  

6,723 1 0,010* 

Data och kön 65+ år, Eftergymnasial 

utbildning  

0,136 1 0,712 



 

31 

 

Data och kön 16-24 år, Förgymnasial 

utbildning 

10,626 1 0,001* 

Data och kön 25-34 år, Förgymnasial 

utbildning 

6,520 1 0,011* 

Data och kön 35-64 år, Förgymnasial 

utbildning 

5,933 1 0,015* 

Data och kön 65+ år, Förgymnasial 

utbildning 

8,023 1 0,005* 

Data och kön 16-24 år, Gymnasial 

utbildning 

10,630 1 0,001* 

Data och kön 25-34 år, Gymnasial 

utbildning 

3,439 1 0,064 

Data och kön 35-64 år, Gymnasial 

utbildning 

1,334 1 0,248 

Data och kön 65+ år, Gymnasial utbildning 0,241 1 0,624 

Data och kön 16-24 år, Arbetar 13,566 1 0,000* 

Data och kön 16-24 år, Arbetar inte 6,944 1 0,008* 

Data och kön 25-34 år, Arbetar 0,575 1 0,448 

Data och kön 25-34 år, Arbetar inte 0,178 1 0,674 

Data och kön 35-49 år, Arbetar 0,013 1 0,908 

Data och kön 35-49 år, Arbetar inte 7,759 1 0,005* 

Data och kön 50-64 år, Arbetar 13,849 1 0,000* 

Data och kön 50-64 år, Arbetar inte 2,101 1 0,147 

Data och kön 65+ år, Arbetar 3,047 1 0,081 

Data och kön 65+ år, Arbetar inte 7,149 1 0,008* 

Data och typ av hushåll Olika typer av hushåll 1081,696 4 0,000* 

Data och kön 16-24 år, Bostadsrätt 8,824 1 0,003* 

Data och kön 25-34 år, Bostadsrätt 0,834 1 0,361 

Data och kön 35-64 år, Bostadsrätt 13,901 1 0,000* 

Data och kön 65+ år, Bostadsrätt 10,867 1 0,001* 

Data och kön 16-24 år, En- eller 

tvåfamiljsvilla 

2,705 1 0,100 

Data och kön 25-34 år, En- eller 

tvåfamiljsvilla 

0,245 1 0,621 

Data och kön 35-64 år, En- eller 

tvåfamiljsvilla 

0,020 1 0,888 

Data och kön 65+ år, En- eller 

tvåfamiljsvilla 

3,453 1 0,063 

Data och kön 16-24 år, Hyresrätt 2,683 1 0,102 

Data och kön 25-34 år, Hyresrätt 15,864 1 0,000* 

Data och kön 35-64 år, Hyresrätt 1,885 1 0,170 

Data och kön 65+ år, Hyresrätt 9,291 1 0,002* 
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3.2 Skiljer sig benägenheten att gå med i webbpanelen åt mellan 

grupper av olika sociodemografisk tillhörighet? 

3.2.1 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt så har det skapats grafer för varje bakgrundsvariabel och för att 

avgöra om det finns skillnader i benägenhet att gå med i webbpanelen så har   -

test genomförts (bilaga 1). 

 

Figur 8. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter ålder. Varje kategori summerar till 100 

procent 

I figur 8 så kan benägenheten för att gå med i webbpanelen mellan olika 

åldersgrupper studeras. De personer som är 65 år eller äldre är den grupp som 

har lägst benägenhet att gå med i webbpanelen. Den grupp som har högst 

benägenhet att gå med i webbpanelen är personer i ålderskategorin 25-34 år. Ett 

  -test ger ett p-värde på 0,000. Det finns en statistiskt säkerställd skillnad 

mellan dessa åldersgrupper i benägenhet att gå med i webbpanel. 
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Figur 9. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter kön. Varje kategori summerar till 100 

procent. 

Mellan de olika könen kan inga stora skillnader ses gällande benägenheten att gå 

med i webbpanelen. Ett   -test ger ett p-värde på 0,678. Det finns ingen 

statistiskt säkerställd skillnad mellan de olika könen gällande benägenhet att gå 

med i webbpanelen. 

 

Figur 10. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter hushållets inkomst. Varje kategori 

summerar till 100 procent. 

Gällande inkomst så är den grupp som inte vill uppge sin inkomst mest negativt 

inställda till att gå med i webbpanelen. Den grupp som är mest positivt inställd 

till att gå med i webbpanelen är de som tillhör ett hushåll som har en inkomst på 
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mer än 580001 kr per år. Ett   -test ger ett p-värde på 0,000. Det finns statistiskt 

säkerställda skillnader mellan de olika inkomstgrupperna i benägenhet att gå 

med i webbpanelen. 

 

 

Figur 11. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter sysselsättning. Varje kategori 

summerar till 100 procent. 

Gällande sysselsättning så är det arbetslösa som är mest positivt inställda till att 

gå med i webbpanelen. Den grupp som är mest negativt inställda till att gå med i 

webbpanelen är Egen företagare, jord- och skogsbrukare. Det finns statistiskt 

säkerställda skillnader mellan dessa olika sysselsättningsgrupper gällande 

benägenhet att gå med i webbpanelen då ett   -test ger ett p-värde på 0,000. 
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Figur 12. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter arbetstid. Varje kategori summerar till 

100 procent. 

Personer som är anställda på heltid är mest positivt inställda till att gå med i 

webbpanelen. Student/pensionär etc. är den grupp som är mest negativt inställda 

till att gå med i webbpanelen. Ett   -test resulterar i ett p-värde på 0,000. Det 

finns statistiskt säkerställda skillnader mellan dessa olika grupper gällande 

benägenhet att gå med i webbpanelen. 
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Figur 13. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter utbildningsnivå. Varje kategori 

summerar till 100 procent.  

Personer med Universitets-/högskoleutbildning är den grupp som är mest 

positivt inställda till att gå med i webbpanelen. Den grupp som är minst 

intresserad av att gå med i webbpanelen är personer med Förgymnasial 

utbildning. För att avgöra om det finns några statistiskt säkerställa skillnader 

mellan de olika utbildningsgrupperna så har ett   -test genomförts.   -testet ger 

ett p-värde på 0,000, det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika 

grupperna gällande benägenhet att gå med i webbpanelen. 
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Figur 14. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter region. Varje kategori summerar till 

100 procent. 

Personer i Storstadslän har högst benägenhet att gå med i webbpanelen. Den 

grupp som har lägst benägenhet att gå med i webbpanelen är personer från 

Skogslän. Det finns statistiskt säkerställda skillnader då ett   -test ger ett p-

värde på 0,000. 

 

Figur 15. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter om man har arbete. Varje kategori 

summerar till 100 procent.  

Personer som har ett arbete är i högre grad mer positivt inställda till att gå med i 

webbpanelen än de personer som inte har något arbete. Ett   -test ger ett p-

värde på 0,000. Det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika 

grupperna. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Storstadslän Skogslän Övriga län 

Ja 

Nej 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Nej Ja 

Ja 

Nej 



 

38 

 

 

 

Figur 16. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter arbetstyp. Varje kategori summerar till 

100 procent. 

I figur 16 så kan samma mönster som uppkom i figur 11 och figur 12 ses. 

Arbetslösa är i högre grad positivt inställda till att gå med i webbpanelen medan 

Student/pensionär etc. är mer negativt inställda till att gå med i webbpanelen. 

Det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika grupperna då ett   -

test ger ett p-värde på 0,000. 
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Figur 17. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter hushållstyp. Varje kategori summerar 

till 100 procent. 

Personer som tillhör hushållstypen Ensamstående med barn har högst 

benägenhet att gå med i webbpanelen. Personer som tillhör hushållstypen 

Ensamstående utan barn har lägst benägenhet att gå med i webbpanelen. För att 

bekräfta om det finns några statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika 

typerna av hushåll har ett   -test genomförts. Ett p-värde på 0,000 innebär att 

det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika typerna av hushåll 

gällande benägenhet att gå med i webbpanelen. 
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Figur 18. Intresse att gå med i webbpanel uppdelat efter bostadstyp. Varje kategori summerar 

till 100 procent. 

Individer som bor i en Hyreslägenhet är de som är mest positivt inställda till att 

gå med i webbpanelen. Individer som bor i Villa, radhus etc. är de som är mest 

negativt inställda till att gå med i webbpanelen. 

Det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika bostadstyperna 

gällande inställning till att gå med i webbpanelen då ett   -test ger ett p-värde 

på 0,000. 

3.2.2 Anpassning av multipel logistisk regression 

För att undersöka om benägenheten att gå med i webbpanelen skiljer sig åt 

mellan olika grupper av sociodemografisk tillhörighet så har även en logistisk 

regression anpassat. Syftet med logistisk regression här är att försöka 

klassificera personer med hjälp av deras sociodemografiska tillhörighet hur 

deras inställning till att gå med i webbpanelen ser ut. Responsvariabel i den 

logistiska regressionen är Är du intresserad av att bli medlem i CMA-panelen 

och som förklaringsvariabler så har de variabler som behandlar 

sociodemografiskt tillhörighet valts. 
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Genom stegvis logistisk regression har den bästa uppsättningen av 

förklaringsvariabler funnits.  

De förklaringsvariabler som blir signifikanta i modellen är följande: Ålder, 

Inkomst, Anställd, Region och Utbildningsnivå. Modellen visade sig även vara 

den bästa enligt både framåtval och bakåteliminering. Förklaringsvariablerna 

Anställning, Typ av arbete och Typ av bostad exkluderades innan 

modellanpassningar gjordes, då dessa variabler bidrog till stora problem med 

multikollinearitet. Variablerna Kön, Arbetstid och Typ av hushåll blir inte 

signifikanta, vilket tolkas som att informationen som dessa förklaringsvariabler 

bidrar med, inte är tillräcklig för att förklara varför personer går med i 

webbpanelen. 

Tabell 6 visar förklaringsvariabler med respektive p-värde, oddskvot och ett 95-

procentigt konfidensintervall för oddskvoten, för den bästa logistiska modell 

som erhållits. Kodning av svarsalternativen återfinns i bilaga 2. 

Tabell 6. Resultat från logistisk regression. 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall P-värde 

Ålder 2 vs 1 0,910 0,789 1,051 0,198 

Ålder 3 vs 1 0,781 0,681 0,897 0,001* 

Ålder 4 vs 1 0,692 0,604 0,793 0,000* 

Ålder 5 vs 1 0,413 0,356 0,479 0,000* 

Inkomst 2 vs 1 1,172 1,009 1,361 0,038* 

Inkomst 3 vs 1 1,483 1,284 1,717 0,000* 

Inkomst 4 vs 1 1,573 1,356 1,829 0,000* 

Inkomst 9 vs 1 0,678 0,579 0,794 0,000* 

Arbete 0,801 0,715 0,897 0,000* 

Region 1 vs 2 1,074 0,985 1,172 0,106 

Region 3 vs 2 0,869 0,773 0,975 0,018* 

Utbildning 2 vs 1 1,364 1,183 1,578 0,000* 

Utbildning 3 vs 1 1,558 1,350 1,803 0,000* 

 

Enligt tabell 6 så är oddskvoten för Ålder 3 vs 1 0,781 vilket innebär att oddset 
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för att gå med i webbpanelen minskar med 21,9 procent för personer i 

Åldersgrupp 3 jämfört med Åldersgrupp 1. 

Gällande inkomst så har respondenter som inte vill uppge sin inkomst det lägsta 

oddset för att gå med i webbpanelen, jämfört med Inkomstgrupp 1 så är det 32,2 

procent lägre. Ju högre inkomst ett hushåll har desto högre blir oddset för att 

respondenten ska gå med i webbpanelen, då oddskvoterna blir större för varje 

ökning i svarsalternativ gällande hushållets inkomst. 

Om respondenten har ett arbete så minskar oddset för att respondenten ska gå 

med i webbpanelen med 19,9  procent då oddskvoten för Arbete är 0,801.  

Respondenter som bor i Region 1 har det högsta oddset för att gå med i 

webbpanelen. Oddset för att en person från Region 1 ska gå med i webbpanelen 

är 7,4 procent högre än för en respondent från Region 2. Respondenter som bor i 

Region 3 har det lägsta oddset för att gå med i webbpanelen då oddset för 

personer i Region 3 ska gå med i webbpanelen är 13,1 procent lägre jämfört med 

respondenter från Region 2. 

Ju högre utbildningsnivå hos en respondent desto högre blir oddset för att 

respondenten ska gå med i webbpanelen. Respondenter som har en Gymnasial 

utbildning får ett 36,4 procent högre odds än respondenter med en Förgymnasial 

utbildning. För respondenter med Universitets- eller högskoleutbildning så blir 

oddset att de ska gå med i webbpanelen 55,8 procent högre än för respondenter 

med endast Förgymnasial utbildning. 

Notera att två konfidensintervall för oddskvoterna täcker talet 1, i dessa fall kan 

det inte sägas något om oddset ökar eller minskar.  

Tabell 7. Resultat från Hosmer-Lemeshow test. 

Testvärde Fg P-

värde 

51,543 8 0,000 
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Enligt tabell 7 så erhålls ett högt testvärde från Hosmer-Lemeshow testet samt 

ett p-värde som ligger under signifikansnivån, vilket leder till att H0 kan 

förkastas. Resultatet av detta test antyder att den logistiska regressionsmodellen 

missar något för att helt på egen hand helt kunna förklara variationen för 

responsvariabeln. Som tidigare nämnt så bör resultatet från detta test tolkas med 

försiktighet. 

 

Figur 19. ROC kurva från den logistiska regressionsmodellen. 

Arean under ROC kurvan är som tidigare beskrivits ett mått på hur bra en 

modell är på att klassificera observationer till rätt klass. Enligt figur 19 så är 

arean under ROC kurvan cirka 0,607 vilket tyder på att denna modells förmåga 

att klassificera nya observationer till rätt klass inte är helt tillfredställande. 

3.2.3 Anpassning av beslutsträd 

En ytterligare metod som genomförts för att försöka kunna klassificera 

observationer efter vilka som går respektive inte går med i webbpanelen, är 
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beslutsträd. Genom att skapa ett beslutsträd kan det ses vilka bakgrundsvariabler 

som är viktiga för en person som väljer att gå med i webbpanelen eller inte. 

Det beslutsträd som visade sig vara bäst i detta fall skapades med 

föroreningsmåttet Gini och blev 44 löv stort och elva nivåer djupt.  

I tabell 8 kan det ses vilka variabler som hade störst betydelse för att avgöra om 

en person går med i webbpanelen eller inte. 

Tabell 8. De förklarande variablernas betydelse för beslutsträdet. 

Variabel Importance 

Inkomst 1,000 

Ålder 0,972 

Typ av hushåll 0,484 

Typ av bostad 0,468 

Sysselsättning 0,403 

Kön 0,399 

Typ av arbete 0,302 

Region 0,283 

Utbildning 0,113 

Arbetstid 0,000 

Anställd 0,000 

 

Bakgrundsvariablerna Inkomst och Ålder har väldigt stor betydelse medan 

variablerna Arbetstid och Anställd inte har någon betydelse alls då de får värdet 

0, vilket betyder att de inte används i modellen. 

Figur 20 visar felklassificeringsandelarna för träningsmängd och 

valideringsmängd då trädet utökas med flera löv. 
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Figur 20. Felklassificeringsandel för beslutsträd. 

Enligt figur 20 så ligger andelen felklassificeringar stabilt kring 20 procent för 

träningsmängden och kring 19 procent för valideringsmängden oavsett hur stort 

och komplext beslutsträdet görs. När ett beslutsträd utökas med flera löv så blir 

trädet mer komplext vilket normalt brukar leda till att felklassificeringsnivån 

sjunker ganska snabbt. Vilket dock inte sker i detta fall.  

Tabell 9 visar felklassificeringen hos testmängden för det beslutsträd som 

anpassats. 

Tabell 9. Felklassificeringstabell för beslutsträd. 

  Predikterad 

klass 

  Nej Ja 

Sann klass Nej 4397 12 

Ja 967 5 

 

Enligt tabell 9 så lyckas beslutsträdet väldigt dåligt med att prediktera vilka 

observationer som gick med i webbpanelen. Beslutsträdet klassificerar endast 17 

stycken observationer till att de ska gå med i webbpanelen vara tolv av dessa är 

felaktiga. Att modellen i princip klassificerar alla observationer till att inte gå 

med i webbpanelen antyder att modellen inte är lämplig för att avgöra om en 
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observation ska gå med i webbpanelen eller inte, när sociodemografisk 

tillhörighet undersöks. 

3.3 Skiljer sig svarsmönstren i telefonundersökningen åt mellan de 

som väljer att tacka ja respektive nej till att gå med i webbpanelen? 

3.3.1 Deskriptiv statistik 

För att besvara på frågeställningen Skiljer sig svarsmönstren i 

telefonundersökningen åt mellan de som väljer att tacka ja respektive nej till att 

gå med i webbpanelen? så har ett stapeldiagram tagits fram för varje fråga så att 

skillnaden mellan de som väljer att tacka ja respektive nej till att gå med i 

panelen kan upptäckas.  Det har även utförts   -test för att avgöra om det finns 

en statistiskt säkerställd skillnad mellan de som tackar ja respektive nej till att gå 

med i webbpanelen (bilaga 1). 

 

Figur 21. Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader 

sedan? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 

procent per svarsalternativ. 

Från figur 21 så kan det ses att majoriteten av respondenterna är negativt 

inställda till att gå med i webbpanelen oavsett hur den ekonomiska situationen se 

ut idag jämfört med 12 månader sedan. Den största andelen som skulle kunna 

tänka sig att gå med i webbpanelen finns hos svarsalternativet Mycket bättre. Ett 
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  -test tillämpades på frågan och p-värdet blev 0,000. På fem procents 

signifikansnivå så finns det en statistiskt säkerställd skillnad mellan de olika 

svarsalternativen gällande benägenhet att gå med i webbpanelen. 

 

Figur 22. Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? uppdelat efter 

intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Figur 22 illustrerar att majoriteten av respondenterna svarade att de inte vill gå 

med i webbpanelen. Andelen som svarade Ja är lite högre hos respondenterna 

som tror att deras ekonomiska situation kommer att förbättras om 12 månader. 

Diagrammet utseende antyder att det finns skillnader mellan de olika 

svarsalternativen, för att bekräfta detta så tillämpades ett   -test. 

Testvärdet blev högt vilket medför att p-värdet för testet blev 0,000. Det finns en 

statistiskt säkerställd skillnad gällande benägenhet att gå med i webbpanelen 

mellan de olika svarsalternativen. 
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Figur 23. Hur tycker du att den ekonomiska situationen är i Sverige för närvarande jämfört med 

för 12 månader sedan? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna 

summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Som kan ses i figur 23 så svarade fyra av fem respondenter att den ekonomiska 

situationen i Sverige inte har förändras eller har blivit sämre jämfört med 12 

månader sedan, att de inte är intresserade av att gå med i webbpanelen. Störst 

andel som skulle kunna tänka sig att gå med i webbpanelen finns i 

svarsalternativet Något bättre, där svarade nästan var fjärde person att de skulle 

kunna tänka sig att gå med i webbpanelen. Även här finns det statistiska 

säkerställda skillnader mellan de olika svarsalternativen gällande benägenheten 

att gå med i webbpanelen, då p-värdet för   -testet blev 0,000. 
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Figur 24. Hur tror du att den ekonomiska situationen är i Sverige är om 12 månader? uppdelat 

efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

Figurens utseende antyder att en högre andel av respondenterna skulle kunna 

tänka sig att gå med i webbpanelen när de tror att den svenska ekonomiska 

situationen kommer förbättras, jämfört mot de som tror att den ekonomiska 

situationen kommer att försämras.   -testet bekräftar detta då p-värdet för testet 

blev 0,000, vilket medför att statistiska skillnader mellan de olika 

svarsalternativen existerar. 
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Figur 25. Jämfört med för 12 månader sedan, tycker du att priserna i allmänhet för närvarande är? 

uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

Med avseende på figurens utseende så antyder figur 25 att det finns en högre 

andel som har svarat att de skulle vilja gå med i webbpanelen hos de som tror att 

priserna i allmänhet är Något högre, jämfört med 12 månader sedan. 

Skillnaderna är statistiskt bekräftade med ett   -test, då p-värdet för testet blev 

så lågt som 0,004. 
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Figur 26. Om du jämför med dagens situation, tror du att priserna i allmänhet om 12 månader 

kommer att ...? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 

100 procent per svarsalternativ. 

Figur 26 illustrerar att ungefär fyra av fem respondenter svarade att de inte vill 

gå med i webbpanelen oberoende av vad de tror kommer att hända med priserna 

om 12 månader. Förutom svarsalternativet Stiga i samma takt som har en lite 

lägre andel, så har de övriga svarsalternativen ungefär lika höga andel Ja 

svarande.   – testet som utfördes gav ett p-värde på 0,066 vilket medför att på 

fem procent signifikansnivå så finns det inga skillnader mellan de olika 

svarsalternativen gällande benägenhet till att gå med i webbpanelen. 
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Figur 27. Hur tror du att arbetslösheten kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? 

uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

Från figur 27 så kan det ses att respondenterna som har svarat att arbetslösheten 

kommer under de närmaste 12 månaderna att Vara ungefär som nu är mindre 

villiga att gå med i webbpanelen, jämfört mot de som tror att arbetslösheten 

kommer att förändras. Att det finns skillnader på andelen Ja respektive Nej 

svarande mellan de olika svarsalternativen bekräftades med ett   -test som gav 

ett p-värde på 0,001. 
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Figur 28. Tycker du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, som 

exempelvis möbler, tvättmaskiner, TV osv.? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. 

Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Som kan ses från figur 28 så finns högsta andelen Ja svarande i svarsalternativet 

Ja, det är rätt tidpunkt. Mer än var femte person som tyckte att det är 

fördelaktigt att göra stora inköp skulle kunna tänka sig att gå med i 

webbpanelen. Ett   -test tillämpades och gav p-värdet 0,002 vilket innebär att 

statistiskt säkerställda skillnader finns mellan svarsalternativen gällande 

benägenhet att gå med i webbpanelen. 
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Figur 29. Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer att använda till inköp av sådana 

kapitalvaror (Möbler, tvättmaskiner, TV osv.) under de närmaste 12 månaderna jämfört med de 

senaste 12 månaderna? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna 

summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Enligt figur 29 finns de högsta andelarna Ja svarande i svarsalternativen Mycket 

mer och Något mer.  Ett   -test bekräftar att det finns skillnader mellan de olika 

svarsalternativen då testet gav ett p-värde på 0,000.  
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Figur 30. Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker du att det är att spara för 

närvarande? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 

procent per svarsalternativ. 

Figur 30 visar att svarsalternativen Mycket fördelaktigt, Ganska fördelaktigt och 

Mycket ofördelaktigt har ungefär lika stora andelar Ja svarande, de resterande 

svarslaternativen har någorlunda lägre andel. P-värdet för   -testet som 

tillämpades blev 0,000. Det finns en statistiskt säkerhetställd skillnad mellan de 

olika svarsalternativen gällande benägenheten att vilja respektive att inte vilja gå 

med i webbpanelen.  
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Figur 31. Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12 

månaderna? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 

procent per svarsalternativ. 

Figur 31 illustrerar hur stora andelar respondenter det finns för varje 

svarsalternativ som skulle tänka sig att vilja gå med i webbpanelen. Största 

andelen Ja svarande finns för svarsalternativet Mycket troligt och minsta 

andelen finns för svarsalternativet Inte alls troligt. Skillnaden mellan dessa är 

cirka fyra procentenheter och detta indikerar att skillnader mellan 

svarsalternativen existerar. 

Ett   -test tillämpades och testet p-värde är 0,000, vilket bekräftade det som 

konstaterades innan. 
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Figur 32. Vilket av följande påståenden beskriver bäst ditt hushålls nuvarande ekonomiska 

situation? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 

procent per svarsalternativ. 

Som det kan ses från figur 32 så finns lägsta andelen Ja svarande i 

svarsalternativet Vi går ungefär jämnt upp. Mer än var femte person som valde 

svarsalternativen Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparande medel i stor 

eller begränsad utsträckning och Vi sparar mycket skulle kunna tänka sig att gå 

med i webbpanelen. Figurens utseende visar att skillnader mellan 

svarsalternativen finns och med hjälp av   -testet så kan slutsatsen om att 

skillnad mellan svarsalternativen existerar tas.  
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Figur 33. Hur troligt är det att ditt hushåll köper eller byter bil under de närmaste 12 månaderna? 

uppdelat efter intresse till att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ.  

Figurens utseende antyder att det finns en högre andel som skulle kunna tänka 

sig att gå med i webbpanelen för respondenter som har svarat att det är Ganska 

troligt att deras hushåll kommer att köpa eller byta bil under de närmaste 12 

månaderna. P-värdet för   -testet är 0,036 vilket innebär att det finns en 

statistiskt säkerställd skillnad mellan de olika svarsalternativen gällande 

benägenhet att gå med i webbpanelen. 
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Figur 34. Kommer ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 12 

månaderna? uppdelat efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 

procent per svarsalternativ. 

Enligt figur 34 så har respondenterna en mer positiv inställning till att gå med i 

webbpanelen ju mer positiv inställning de har gällande att hushållet kommer att 

skaffa en ny bostad inom de närmaste tolv månaderna. Största skillnaden i andel 

Ja svarande finns mellan svarsalternativen Ja, absolut och Nej, absolut inte. 

Skillnaden där är fem procentenheter stor. 

Att skillnader finns mellan svarsalternativen kan ses i figuren, men för att vara 

på den säkra sidan så tillämpades ett   -test. 

Testet ger ett p-värde på 0,008 och bekräftade det som redan har konstaterats.  

 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ja, absolut Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, absolut inte 

Ja 

Nej 



 

60 

 

 

Figur 35. Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för 

förbättringar av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? uppdelat efter intresse 

för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ.  

Utseendet hos figur 35 visar att lägsta andel Ja svarande är på 16,9 procent för 

svarsalternativet Inte alls troligt. För de tre övriga svarsalternativen så skulle 

mer än var femte respondent kunna tänka sig att gå med i webbpanelen då 

andelen Ja svarande är högre än 20 procent för dessa svarsalternativ. P-värdet 

för   -testet är 0,000 vilket bevisar att skillnader mellan svarsalternativen 

existerar. 
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Figur 36. Har risken för att Du själv ska bli arbetslös under de senaste 12 månaderna? uppdelat 

efter intresse för att gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

Slutsatsen om att det finns skillnader mellan de olika svarsalternativen kan dras 

då en uppåtgående trend kan ses för svarsalternativen Öka något till Minska 

mycket, men för att inget tvivel om detta ska förekomma så tillämpades   -test 

och p-värdet för testet blev 0,000. 
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Figur 37. De senaste 5 åren har den genomsnittliga löneökningen i Sverige varit 3,4 procent. 

Jämfört med ökningen under de senaste 5 åren, hur tror du att lönerna i allmänhet under de 

närmaste 12 månaderna kommer att utvecklas? uppdelat efter intresse för att gå med i 

webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Studeras figur 37 grafiskt så är det svårt att avgöra om skillnader existerar 

mellan svarsalternativen då andelarna Ja svarande är lika stora för två av tre 

svarsalternativ. Det tredje svarsalternativet Lönerna kommer att öka ungefär 3,4 

% är cirka 1,5 procentenheter lägre än de andra två svarsalternativen. P-värdet 

som fås från   -testet blev 0,027 vilket innebär att statistiskt säkerställda 

skillnader existerar mellan de olika svarsalternativen. 
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Figur 38. Vilka räntevillkor har ditt hushåll på bostadslånen idag? uppdelat efter intresse för att 

gå med i webbpanelen. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Figur 38 illustrerar att fyra av fem respondenter svarade att de inte vill gå med i 

webbpanelen oberoende av vilken räntevillkor respondenternas hushåll har på 

bostadslånen idag. Ur diagrammet så kan en nedåtlutande trend för Ja svarande 

ses och detta tyder på att skillnader mellan de tre olika svarsalternativen 

existerar. Även här användes   -test, och testet p-värde är så lågt som 0,000 

vilket bekräftar att skillnader mellan svarsalternativen finns gällande om 

respondenten skulle kunna tänka sig att gå med i webbpanelen eller inte. 

3.3.2 Anpassning av multipel logistisk regression 

Efter att har testat de tre olika metoderna bakåteliminering, framåtval och 

stegvis logistisk regression så visade det sig att förklaringsvariablerna x1, x2, x3, 

x4, x5, x7, x11, x12, x15 och x18 förklarade variationen gällande vilka som går 

med i webbpanelen bäst. Dessa variabler bör därför ingå i modellen. 

De variablerna som fanns tillgängliga att modellera med från början var x1 till 

och med x18, dock så uteslöts variabeln x16 redan innan några 

modellanpassningar hade gjorts. Anledningen till detta är att inte alla 

respondenter har besvarat den frågan och om en observation har ett saknat värde 

för någon förklaringsvariabel så kan inte observationen användas 
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överhuvudtaget i en logistisk regression. 

Tabell 10 visar förklaringsvariabler med respektive p-värde, oddskvot och ett 

95-procentigt konfidensintervall för oddskvoten för den bästa logistiska modell 

som erhållits. Kodning av svarsalternativ för varje fråga finns i bilaga 2. 

Tabell 10. Resultat från logistisk regression 

Variabel Oddskvot Konfidens intervall P-

värde 

x1 1 vs 3 1,451 1,232 1,705 0,000* 

x1 2 vs 3 1,052 0,935 1,183 0,394 

x1 4 vs 3 1,122 0,965 1,302 0,131 

x1 5 vs 3 1,212 0,951 1,533 0,114 

x2 1 vs 3 1,333 1,127 1,571 0,001* 

x2 2 vs 3 1,322 1,190 1,468 0,000* 

x2 4 vs 3 1,061 0,903 1,242 0,466 

x2 5 vs 3 1,201 0,848 1,672 0,289 

x3 1 vs 3 1,170 0,696 1,902 0,540 

x3 2 vs 3 1,269 1,104 1,457 0,001* 

x3 4 vs 3 1,048 0,948 1,157 0,358 

x3 5 vs 3 1,067 0,862 1,315 0,546 

x4 1 vs 3 1,139 0,816 1,570 0,435 

x4 2 vs 3 1,193 1,066 1,334 0,002* 

x4 4 vs 3 1,139 1,022 1,269 0,019* 

x4 5 vs 3 1,133 0,883 1,444 0,320 

x5 1 vs 4 0,576 0,415 0,783 0,001* 

x5 2 vs 4 0,814 0,668 0,987 0,039* 

x5 3 vs 4 0,986 0,904 1,077 0,760 

x5 5 vs 4 0,763 0,543 1,050 0,108 

x7 1 vs 3 1,166 0,989 1,373 0,066 

x7 2 vs 3 1,127 1,017 1,250 0,023* 

x7 4 vs 3 1,205 1,059 1,370 0,005* 

x7 5 vs 3 1,123 0,670 1,810 0,646 

x11 1 vs 5 1,050 0,882 1,254 0,585 

x11 2 vs 5 0,868 0,729 1,037 0,116 

x11 4 vs 5 0,983 0,809 1,196 0,865 

x12 1 vs 3 1,197 1,034 1,385 0,016* 

x12 2 vs 3 1,102 0,976 1,245 0,120 

x12 4 vs 3 1,317 1,078 1,603 0,007* 

x12 5 vs 3 1,056 0,756 1,449 0,744 

x15 1 vs 5 1,158 1,036 1,294 0,010* 

x15 2 vs 5 1,205 1,073 1,353 0,002* 

x15 4 vs 5 1,297 1,144 1,470 0,000* 
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x18 1 vs 3 1,200 1,083 1,329 0,001* 

x18 2 vs 3 1,130 1,017 1,256 0,023* 

 

För frågorna x1 till x7 och x12 så fick svarsalternativen som var mest neutrala i 

respektive fråga vara referensalternativ. För frågorna x11 och x15 så fick det 

svarsalternativ som var mest negativt vara referensalternativ då det för dessa 

frågor inte fanns något neutralt svarsalternativ att jämföra mot. Svarsalternativet 

har inga bostadslån valdes som referensalternativ för x18 som behandlar frågan 

Vilka räntevillkor har ditt hushåll på bostadslånen idag? 

Enligt tabell 10 så finns det endast en jämförelse för förklaringsvariabel x1 som 

behandlar frågan Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande 

jämfört med för 12 månader sedan, som blev signifikant.  

Skattningen på oddskvoten för variabeln x1 1 vs 3 skattades till 1,451 och av 

detta så dras slutsatsen att respondenterna som valde svarsalternativen Mycket 

bättre från fråga x1 har ett odds som är 45,1 procent högre för att gå med i 

webbpanelen än de som valde svarsalternativet Ungefär lika från samma fråga. 

Konfidensintervallet för oddskvoten sträcker sig mellan gränserna 1,232 och 

1,705. Med en 95 procentig konfidensgrad så kan slutsatsen om att de som valde 

svarsalternativet Mycket bättre på fråga x1 har ett odds som är 23,2 procent till 

70,5 procent högre för att gå med i webbpanelen. Eftersom intervallen inte 

täcker värdet 1 så är slutsatsen här statistiskt säkerställd. 

För variabel x2 som behandlar frågan Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska 

situation är om 12 månader? så kan det ses att respondenterna som har valt 

svarsalternativen Mycket bättre och Något bättre, har ett högre odds för att gå 

med i webbpanelen jämfört mot de som har svarat på svarsalternativ Ungefär 

lika på samma fråga. 

För de respondenter som har svarat att hushållets ekonomi har blivit sämre så 
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kan inga slutsatser tas då konfidensintervallen för dessa svarsalternativ täcker 

värdet 1.  

Variablerna x3 och x4 är beteckningar på frågor som har med vad 

respondenterna tycker eller tror, hur den ekonomiska situationen kommer att se 

ut i Sverige jämfört med 12 månader tidigare respektive 12 månader senare. 

De jämförelser som blev signifikanta på dessa frågor är x3 2 vs 3, x4 2 vs 3, x4 4 

vs 3. Detta innebär att respondenter som har svarat att de tycker att den 

ekonomiska situationen i Sverige har eller kommer att blir något bättre eller 

något sämre, har högre odds för att gå med i webbpanelen jämfört mot de 

respondenter som inte har tagit ställning till frågan.  

Även för variabel x5 som behandlar frågan Jämfört med för 12 månader sedan, 

tycker du att priserna i allmänhet för närvarande är så kan signifikanta 

skillnader i jämförelse för svarsalternativen erhållas från tabell 10. Jämförelser 

som blev signifikanta är x5 1 vs 4 och x5 2 vs 4. Studeras skattningen på 

oddskvoten och konfidensintervall för den, så kan slutsatsen om att de som 

tycker att priserna i allmänhet har blivit mycket högre har cirka 42 procent lägre 

odds för att gå med i webbpanelen. Med en 95 procentig konfidensgrad så 

varierar detta odds från cirka 22 till 59 procent. Motsvarande siffra för 

respondenter som har svarat att priserna i allmänhet har blivit ganska mycket 

högre är 19 procent. 

Förklaringsvariabel x7 behandlar frågan om arbetslöshetens utveckling under de 

kommande tolv månaderna. Det kan ses att respondenter som tror att 

arbetslösheten kommer att antingen öka något eller minska något har tolv 

procent respektive 20 procent högre odds för att gå med i webbpanelen om 

jämförelse mot respondenter som tror att arbetslösheten kommer att vara ungefär 

som nu görs. 
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För variabeln x11 som behandlar frågan Hur troligt är det att Ditt hushåll 

kommer att kunna spara något under de närmaste 12 månaderna? Som 

sparande räknas även minskning av eventuella lån. Så kan inga slutsatser tas då 

inga jämförelser blev signifikanta. 

Studeras förklaringsvariabel x12 som behandlar frågan Vilket av följande 

påståenden beskriver bäst ditt hushålls nuvarande ekonomiska situation?, så kan 

signifikanta skillnader på jämförelserna x12 1 vs 3 och x12 4 vs 3 erhållas. 

Variabeln x12 1 vs 3 är en jämförelse mellan svarsalternativen Vi sparar mycket 

och Vi går ungefär jämnt upp för fråga x12. Oddskvoten i tabell 10 påvisar att 

de respondenter som sparar mycket skattas till att ha cirka 20 procent högre odds 

för att gå med i webbpanelen. 

Skattningen på oddskvoten för x12 4 vs 3 som är en jämförelse mellan 

svarsalternativen Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i 

begränsad utsträckning mot Vi går ungefär jämnt upp för fråga x12 antyder att 

respondenterna som skuldsätter sig eller utnyttjar sparade medel i begränsad 

utsträckning har cirka 32 procent högre odds för att gå med i webbpanelen 

jämfört mot de som har valt det neutrala svarsalternativet. 

Enligt tabell 10 så blev alla jämförelse signifikanta för variabel x15 som är en 

beteckning för frågan Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda 

någon större summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset under de 

närmaste 12 månaderna? 

Enligt tabell 10 så finns största skillnaden i oddskvot på jämförelsen mellan 

svarsalternativen Inte särskilt troligt mot referensalternativet Inte alls troligt där 

skillnaden är cirka 30 procent högre för respondenter som valde inte särskilt 

troligt som svarsalternativ. 

Även för fråga x18 så blev alla jämförelser signifikanta. Den jämförelsen som 

fick lägst p-värde var jämförelsen som gjordes mellan Mestadels rörligt ränta 
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mot Har inga bostadslån. Skillnaden i odds för att gå med i webbpanelen 

skattades till 20 procent mer till svarsalternativet Mestadels rörligt ränta fördel 

När den bästa modellen har anpassat så tillämpades det ett Hosmer-Lemeshow 

test för att bekräfta att modellen är lämpligt. 

Tabell 11. Resultat från Hosmer-Lemeshow test 

Testvärde Fg P-

värde 

5,857 8 0,663 

 

Då p-värdet i tabell 11 är 66,3 procent så indikerar detta att nollhypotesen inte 

kan förkastas, den anpassade logistiska modellen är lämplig.  

Det togs även fram en ROC kurva då det är ett mått på hur bra modellen kan 

klassificera nya observationer.  
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Figur 39. ROC kurvan från den logistiska regressionsmodellen 

Arean under kurvan blev endast 0,588, vilket kan tolkas som att om 100 

observationer predikteras så skulle endast cirka 59 observationer predikteras rätt. 

Detta antyder att modellens klassificeringsförmåga inte är bra. 

3.3.3 Anpassning av beslutsträd 

För att besvara frågeställningen har även ett beslutsträd anpassats. Beslutsträdet 

som anpassades blev 27 löv stort och nio nivåer djupt. 

Tabell 12. De förklarande variablernas betydelse för beslutsträdet. 

Variabel Importance 

Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 

månader? Är den… 

1,000 

Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande 

jämfört med för 12 månader sedan? 

0,813 

Hur tror du att arbetslösheten kommer att utvecklas under de 0,725 
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närmaste 12 månaderna? Kommer den att… 

Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda någon 

större summa pengar för förbättringar av 

bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? 

0,720 

Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer att 

använda till inköp av sådana kapitalvaror under de närmaste 

12 månaderna jämfört med de senaste 12 månaderna? Blir 

det… 

0,641 

Kommer ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en 

lägenhet inom de närmaste 12 månaderna? (Det kan vara 

avsett som permanentbostad eller fritidshus. Det kan också 

vara avsett för uthyrning.) 

0,605 

Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker 

du att det är att spara för närvarande? Som sparande räknas 

även minskning av eventuella lån. 

0,548 

Vilket av följande påståenden beskriver bäst ditt hushålls 

nuvarande ekonomiska situation? 

0,523 

Hur troligt är det att ditt hushåll köper eller byter bil under de 

närmaste 12 månaderna? 

0,490 

Vilka räntevillkor har ditt hushåll på bostadslånen idag? 0,426 

Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara 

något under de närmaste 12 månaderna? Som sparande 

räknas även minskning av eventuella lån. Är det …? 

0,401 

Hur tycker du att den ekonomiska situationen är i Sverige för 

närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den… 

0,369 

Tycker du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i 

allmänhet att göra stora inköp, som exempelvis möbler, 

tvättmaskiner, TV osv.? 

0,339 

Har risken för att Du själv ska bli arbetslös under de senaste 

12 månaderna …? (Frågan ställs endast till sysselsatta.) 

0,336 

Hur tror du att den ekonomiska situationen är i Sverige är om 

12 månader? 

0,298 

Jämfört med för 12 månader sedan, tycker du att priserna i 

allmänhet för närvarande är.... 

0,000 

Om du jämför med dagens situation, tror du att priserna i 

allmänhet om 12 månader kommer att ...? 

0,000 

De senaste 5 åren har den genomsnittliga löneökningen i 

Sverige varit 3,4%. Jämfört med ökningen under de senaste 5 

åren, hur tror du att lönerna i allmänhet under de närmaste 12 

månaderna kommer att utvecklas ...? 

0,000 
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De variabler som har störst betydelse för modellen är: Hur tror du att ditt 

hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? och den variabel som har 

lägst betydelse är Hur tror du att den ekonomiska situationen är i Sverige är om 

12 månader? . Studeras tabell 12 så kan det ses att tre variabler inte används, då 

de har värde 0. 

 

Figur 40. Felklassificeringsandel för beslutsträd. 

Figur 40 visualiserar hur stor felklassificeringsandelen är beroende på hur 

många löv som finns med i trädet. Det som är av intresse att studera i figur 40 är 

valideringsmängden. Lägst felklassificeringsandel som fås är 18,9 procent och 

denna felklassificerings andel är konstant när trädet har 27 till cirka 500 löv. 

Tabell 13. Felklassificeringstabell för beslutsträd. 

  Predikterad 

klass 

 

  Nej Ja 

Sann 

klass 
Nej 4350 20 

 Ja 1002 9 
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Med hjälp av tabell 13 så kan felklassificeringsandelen räknas ut för 

testmängden. 

Felklassificering = 
                             

                   
 = 

       

              
         

Det syns tydligt från tabellen att modellen inte är bra på att prediktera Ja 

svarande.  

3.4 Skiljer sig svarsmönstret åt mellan telefonundersökningen och 

webbpanelsundersökningen? 

För att besvara frågeställningen så har stapeldiagram skapats och 

hypotesprövningar genomförts. Det har även anpassats ett beslutsträd och en 

logistisk regressionsmodell. 

3.4.1 Deskriptiv statistik 

När webbpanelsundersökningen genomfördes så var den öppen att besvara för 

alla medlemmar i webbpanelen. I den månadsvisa telefonundersökningen så 

väljs respondenterna så att de speglar den svenska befolkningen med avseende 

på kön, ålder och region. För att kunna genomföra en rättvis jämförelse gällande 

svarsmönstret mellan telefonundersökningen och webbpanelundersökning så bör 

fördelningen för kön, ålder och region undersökas för respondenterna i 

webbpanelundersökningen. Om fördelningen visar sig vara skev bör detta 

åtgärdas. Det finns inga uppgifter om region i datamaterialet från 

webbpanelundersökningen, därför kan denna bakgrundsvariabel inte undersökas. 
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För att undersöka om webbpanelens respondenter har samma fördelning som 

telefonundersökningens respondenter har diagram skapats och   -test (bilaga 1) 

genomförts. 

 

 

Figur 41. Åldersfördelning för respondenter från de två datainsamlingsmetoderna. Varje 

undersökning summerar till 100 procent. 

I figur 41 så har bakgrundsvariabeln ålder jämförts mellan de två olika 

undersökningarna. Det kan ses att det finns en högre andel respondenter i 

ålderskategorin 16-24 år i telefonundersökningen jämfört med 

webbpanelundersökningen. I webbpanelundersökningen finns det en högre andel 

35-49 åringar. Visuellt tycks det finnas skillnader i åldersfördelning mellan de 

två olika undersökningar vilket bekräftades med ett   -test. Det finns en 

statistiskt säkerställd skillnad, då   -testet resulterade i ett p-värde på 0,002 
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Figur 42. Könsfördelning för respondenter från de två datainsamlingsmetoderna. Varje 

undersökning summerar till 100 procent. 

Enligt figur 42 så tycks det inte finnas skillnader mellan respondenterna i de två 

olika undersökningarna med avseende på kön. Ett   -test påvisar att det inte 

finns någon statistiskt säkerställd skillnad för kön då ett p-värde på 0,594 

erhålls.  

För att besvara på problemformuleringen Skiljer sig svarsmönstret åt mellan 

telefonundersökningen och webbpanelsundersökningen? så har bland annat 

svaren undersökts med deskriptiv statistik genom att ta fram ett stapeldiagram 

för varje enskild fråga. 

En del skillnader som uppstår på följande stapeldiagram kan ha påverkas av att 

åldersfördelningen är lite skev hos respondenterna i webbpanelundersökningen 

jämfört mot telefonundersökningen, men då skevheten är inte speciellt stor så 

bör detta inte påverka resultatet i allt för stor utsträckning. 
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Figur 43. Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader 

sedan? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

Som det kan ses från figur 43 så har en större andel respondenter från 

telefonundersökningen svarat att situationen för hushållets ekonomi har 

förbättras jämfört med för tolv månader sedan. En större andel av 

respondenterna från webbpanelundersökningen har svarat att det har försämrats. 

Största skillnaden i andelar mellan de två olika typer av undersökningarna finns 

i svarsalternativet Mycket bättre, skillnaden där är nästan 43 procentenheter stor. 

Ett   -test tillämpades, och testets resultat gav ett p-värde på 0,000. Det finns en 

statistik säkerställd skillnad på hur respondenterna har svarat mellan dessa två 

olika undersökningstyper. 
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Figur 44. Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? uppdelat efter 

undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

 

Från figur 44 så kan det ses att respondenterna från telefonundersökningen är 

mer neutrala gällande hur hushållets ekonomi kommer att förändras om tolv 

månader. Skillnaden i andel mellan dessa två olika typer av undersökning skiljer 

sig tydligt mellan de olika svarsalternativen och detta antyder att skillnader 

existerar, åtminstone visuellt. 

Skillnaden bekräftades med ett   -test då p-värdet för testet är 0,000. 
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Figur 45. Hur tycker du att den ekonomiska situationen är i Sverige för närvarande jämfört med 

för 12 månader sedan? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent 

per svarsalternativ. 

Figuren illustrerar att största skillnaden i andel mellan de två olika 

undersökningstyperna finns för svarsalternativet Mycket sämre. Skillnaden är 

mindre för svarsalternativen som antyder att Sveriges ekonomiska situation har 

förbättras jämfört med svarsalternativen som antyder att situationen har 

försämrats. Ett   -test användes och p-värdet för testresultatet blev 0,007 vilket 

innebär att skillnader mellan dessa två olika undersökningar existerar för denna 

fråga. 
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Figur 46. Hur tror du att den ekonomiska situationen är i Sverige är om 12 månader? uppdelat 

efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Studeras figur 46 så kan det ses att svarsalternativen Ungefär lika, Något sämre 

och Mycket sämre har liknande utseende. Svarsalternativet Något bättre har 

mindre andel svar från webbpanelen och svarsalternativet Mycket bättre har 

större andel svar från webbpanelen jämfört mot de övriga tre svarsalternativen. 

Ett   -test tillämpades och p-värdet som erhölls från testet blev 0,376. 

Då p-värdet är högt innebär detta att det inte existerar några skillnader mellan 

dessa två undersökningar.  
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Figur 47. Jämfört med för 12 månader sedan, tycker du att priserna i allmänhet för närvarande är? 

uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Som det kan ses från figur 47 så tycker respondenterna från 

telefonundersökningen i högre grad än respondenterna från 

webbpanelsundersökningen, att priserna är Ungefär desamma eller att priserna 

har blivit Lägre. Störst skillnad i andel finns för svarsalternativet Lägre.  

P-värdet som erhölls när ett   -test tillämpades blev 0,000, vilket betyder att det 

finns statistiskt säkerställda skillnader gällande hur respondenterna från de två 

olika undersökningstyperna har svarat på den här frågan. 
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Figur 48. Hur tror du att arbetslösheten kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? 

uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Som figur 48 illustrerar så finns största andelsskillnaden för svarsalternativet 

Minska något, skillnaden där är cirka 55 procentenheter stor. De fyra resterande 

svarsalternativen har ungefär samma förhållande, det vill säga 30 procentenheter 

från webbpanelen och 70 procentenheter från telefonundersökningen. För att 

undersöka om det finns skillnader mellan svarsalternativen så genomfördes ett 

  -test. 

Testets p-värde blir 0,023 vilket innebär att det finns statistiskt säkerställda 

skillnader gällande hur respondenterna från de två olika typerna av 

undersökningarna tror om arbetslöshetens utveckling under de kommande tolv 

månaderna. 
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Figur 49. Tycker du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, som 

exempelvis möbler, tvättmaskiner, TV osv.? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna 

summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Studeras figur 49 visuellt så syns det tydligt att skillnader mellan 

svarsalternativen existerar. 

Största andelen i svarsalternativen är från telefonundersökningen och det syns 

tydligt, att de tycker att det är fel tidpunkt att göra stora inköp. 

Det är en stor andel från webbpanelundersökningen som tycker att det är Varken 

rätt eller fel tidpunkt att göra stora inköp. Ett    -test tillämpades och p-värdet 

för testet är 0,000 vilket bekräftar att det råder skillnader i svarsmönster för 

denna fråga mellan de två olika undersökningarna. 
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Figur 50. Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer att använda till inköp av sådana 

kapitalvaror(möbler, tvättmaskiner, TV osv.) under de närmaste 12 månaderna jämfört med de 

senaste 12 månaderna? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent 

per svarsalternativ. 

Som det kan ses från figur 50 så är fyra av fem respondenter som har svarat 

Mycket mer från telefonundersökningen medan förhållandet för de övriga 

svarsalternativen är cirka sju av tio som är från telefonundersökningen. 

Visuellt så verkar det inte finnas stora skillnader mellan svarsalternativen då tre 

av fem svarsalternativ har liknande utseende.  P-värdet som erhålls när ett   -

test tillämpades blev 0,095 vilket innebär att det inte finns några skillnader 

mellan svarsalternativen. 
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Figur 51. Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker du att det är att spara för 

närvarande? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

Från figur 51 så kan det ses att respondenterna från telefonundersökningen är 

mer benägna att ta beslut gällande om det är fördelaktigt eller ofördelaktigt att 

spara med hänsyn till ekonomiska läget. Respondenterna från 

webbpanelundersökningen är mer neutrala, då stora andelar har valt att svara att 

det varken är fördelaktigt eller ofördelaktigt. 

Det kan ses från figuren att skillnader mellan svarsalternativen existerar men ett  

  -test tillämpades likväl. P-värdet för testet blev 0,009 och slutsatsen att det 

finns statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika svarsalternativen för de 

två olika typer av undersökningar kan tas. 
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Figur 52. Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12 

månaderna? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

Studeras figur 52 visuellt så tycks det finnas skillnader mellan de olika 

svarsalternativen för de olika undersökningarna. Största skillnaden finns i 

svarsalternativet Inte alls troligt, där är skillnaden 61 procentenheter stor. För att 

bekräfta att det råder skillnader mellan de olika svarsalternativen för de olika 

undersökningarna så genomfördes ett   -test. Testresultatet som erhölls från   -

testet resulterade i ett p-värde på 0,000. 
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Figur 53. Vilket av följande påståenden beskriver bäst ditt hushålls nuvarande ekonomiska 

situation? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

I figur 53 så tycks det finnas en viss skillnad i svarsmönster mellan de olika 

undersökningarna. Ett   -test genomfördes och gav ett p-värde på 0,001. Det 

finns statistiskt säkerställda skillnader mellan de två olika typer av 

undersökningarna. 
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Figur 54. Hur troligt är det att ditt hushåll köper eller byter bil under de närmaste 12 månaderna? 

uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Figur 54 illustrerar att fyra av fem respondenter som har svarat Mycket troligt på 

frågan om hushållet kommer att byta eller köpa bil under närmaste 12 

månaderna, kommer från telefonundersökningen. För svarsalternativet Inte 

särskilt troligt, är andelarna ungefär lika stora för de båda undersökningarna. Ett 

  -test tillämpades och p-värdet för testet blev 0,000. Statistiskt säkerställda 

skillnader existerar mellan svarsalternativen för de olika undersökningarna. 

 

 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Mycket 
troligt 

Ganska 
troligt 

Inte särskilt 
troligt 

Inte alls 
troligt 

Telefonundersökning 

Webbpanelundersökning 



 

87 

 

 

Figur 55. Kommer ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 12 

månaderna? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per 

svarsalternativ. 

Från figur 55 så kan det ses att största skillnaden i andel mellan de två 

undersökningarna finns på svarsalternativet Ja, absolut. Där är skillnaden 64 

procentenheter stor. 

Nämnvärt är svarsalternativet Nej, troligen inte, majoriteten av respondenterna 

som har valt detta svarsalternativ är från webbpanelsundersökningen. 

P-värdet som fås av   -testet är 0,000, vilket medför att det finns statistiskt 

säkerställda skillnader mellan undersökningar med hänsyn till svarsalternativen. 
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Figur 56. Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för 

förbättringar av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? uppdelat efter 

undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Studeras Figur 56 så kan det ses att i två av fyra svarsalternativ så är skillnaden i 

andelar mellan telefonundersökningen och webbundersökningen stor. I 

svarsalternativet Ganska troligt så är skillnaden mindre och andelen för 

svarsalternativet Inte särskilt troligt så är det i princip lika stora andelar från de 

både undersökningarna. 

Figurens utseende påvisar att skillnader finns mellan svarsalternativen för de 

olika undersökningarna och detta bekräftades med ett   -test som gav ett p-

värde på 0,000. 
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Figur 57. Har risken för att Du själv ska bli arbetslös under de senaste 12 månaderna? uppdelat 

efter undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Enligt figur 57 så har stor andel av respondenterna från 

webbpanelundersökningen svarat att risken för att de själva ska bli arbetslösa 

under de närmaste 12 månaderna har minskat mycket. För respondenter från 

telefonundersökningen har det istället ökat mycket. P-värdet som erhålls från 

  -testet som tillämpades är 0,000 och slutsatsen om att statistiskt säkerställda 

skillnader existerar mellan svarsalternativen hos de olika undersökningstyperna 

kan tas. 
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Figur 58. De senaste 5 åren har den genomsnittliga löneökningen i Sverige varit 3,4 procent. 

Jämfört med ökningen under de senaste 5 åren, hur tror du att lönerna i allmänhet under de 

närmaste 12 månaderna kommer att utvecklas? uppdelat efter undersökningstyp. Staplarna 

summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Figur 58 illustrerar bland annat att största andelsskillnaden är på cirka 57 

procentenheter och den skillnaden finns hos svarsalternativet Lönerna kommer 

att öka ungefär 3,4 %. Ett   -test tillämpades och testresultatet gav ett p-värde 

på 0,000 vilket medför att slutsatsen om att signifikanta skillnader mellan 

svarsalternativen kan tas.  
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Figur 59. Vilka räntevillkor har ditt hushåll på bostadslånen idag? uppdelat efter 

undersökningstyp. Staplarna summerar till 100 procent per svarsalternativ. 

Från figur 59 så kan det ses att sju av tio respondenter som har svarat att de har 

mestadels rörligt ränta på bostadslånen idag är från telefonundersökningen. 

Då andelsfördelningen är så lik varandra för de olika svarsalternativen så är det 

svårt att dra slutsatsen om det finns några skillnader med hjälp av figurens 

utseende. För att ta reda på om skillnader finns så genomfördes ett   -test. 

P-värdet som erhölls var 0,079. På fem procent signifikansnivå så finns det inga 

statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika svarsalternativen med avseende 

på de olika undersökningstyperna. 

3.4.2 Anpassning av multipel logistisk regression 

För att undersöka om svarsmönstret mellan de två datainsamlingsmetoderna 

skiljer sig åt har även en logistisk regression anpassats. Undersökningsmetod är 

responsvariabel och till de förklarande variablerna så har svaren från 

undersökningsfrågorna valts. Då det fanns en viss skillnad i ålder mellan 

respondenterna i de två olika datainsamlingsmetoderna så har även 

förklaringsvariabeln Ålder tagits med för att denna skillnad inte ska påverka 

undersökningsfrågorna. 
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Den bästa logistiska modellen erhölls genom stegvis logistisk regression. 

Uppsättningen av förklaringsvariabler som blev signifikanta är följande: Ålder, 

x1, x5, x8, x11, x13, x14, x15, x17. Fråga x6 har inte kunnat användas då 

svarsalternativen för de två olika undersökningarna inte stämde överens. Fråga 

x16 har heller inte kunnat användas då denna fråga är en följdfråga som cirka 26 

procent av respondenterna inte har besvarat, och om fråga x16 skulle användas 

skulle det leda till ett allt för stort bortfall av observationer. 

Tabell 14 visar resultatet från den logistiska regression som genomförts. 

Kodning av svarsalternativ återfinns i bilaga 2. 

Tabell 14. Resultat från logistisk regression. 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall P-värde 

Ålder 2 vs 1 0,641 0,317 1,306 0,217 

Ålder 3 vs 1 0,895 0,466 1,746 0,742 

Ålder 4 vs 1 1,010 0,519 1,994 0,977 

Ålder 5 vs 1 11,541 5,183 26,548 0,000* 

x1 1 vs 3 0,746 0,385 1,389 0,368 

x1 2 vs 3 1,807 1,266 2,580 0,001* 

x1 4 vs 3 2,934 1,750 4,951 0,001* 

x1 5 vs 3 2,648 1,116 6,292 0,026* 

x5 1 vs 3 0,854 0,236 2,830 0,801 

x5 2 vs 3 1,301 0,654 2,610 0,455 

x5 4 vs 3 0,401 0,297 0,541 0,000* 

x5 5 vs 3 0,339 0,080 1,162 0,107 

x8 1 vs 3 0,764 0,529 1,098 0,148 

x8 5 vs 3 0,279 0,188 0,407 0,000* 

x11 1 vs 5 0,629 0,333 1,215 0,160 

x11 2 vs 5 0,921 0,483 1,787 0,804 

x11 4 vs 5 1,878 0,929 3,866 0,083 

x13 1 vs 5 0,793 0,460 1,334 0,393 

x13 2 vs 5 1,471 0,977 2,211 0,063 

x13 4 vs 5 2,384 1,652 3,451 0,000* 

x14 1 vs 5 0,730 0,301 1,640 0,462 

x14 2 vs 5 0,969 0,506 1,806 0,922 

x14 4 vs 5 2,774 1,872 4,135 0,000* 

x15 1 vs 5 1,267 0,810 1,975 0,298 

x15 2 vs 5 2,641 1,798 3,899 0,000* 

x15 4 vs 5 2,547 1,704 3,821 0,000* 

x17 1 vs 3 0,533 0,200 1,321 0,188 
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x17 2 vs 3 0,530 0,387 0,722 0,000* 

 

I den logistiska regressionen så har webbpanelsundersökning valts som händelse 

vilket resulterar att t.ex. oddskvoten för Åldersgrupp 5 vs 1 som är 11,541 tolkas 

enligt följande: Oddset för att en respondent tillhör webbpanelsundersökningen 

ökar med cirka 1054 procent för Åldersgrupp 5 jämfört med Åldersgrupp 1.  

För variabel x1 som behandlar frågan Hur är ditt hushålls ekonomiska situation 

för närvarande jämfört med för 12 månader sedan så finns det tre signifikanta 

jämförelser enligt tabell 14. De respondenter som svarade att hushållets 

ekonomiska situation har försämrat något eller försämrats mycket har ett odds 

som är 193,4 procent respektive 164,8 procent högre för att tillhöra 

webbpanelundersökningen, jämfört mot respondenter som har svarat att 

ekonomiska situationen är ungefär lika nu som för tolv månader sedan. Den 

tredje jämförelsen x1 2 vs 3 som är en jämförelse mellan svarsalternativen Något 

bättre vs Ungefär lika fick en oddskvotsskattning på 1,807, vilket innebär att om 

en respondent har svarat att den ekonomiska situationen har blivit något bättre så 

har respondenten 80,7 procent högre odds för att ha deltagit i undersökningen 

via webbpanelen. 

Gällande variabel x5 som behandlar frågan Jämfört med för 12 månader sedan, 

tycker du att priserna i allmänhet för närvarande är så kan det ses i tabell 14 att 

endast en av fyra jämförelse blev signifikant. 

Oddskvoten för x5 4 vs 3 skattades till 0,401 vilket innebär att respondenter som 

har svarat Ungefär desamma har ett 60 procent lägre odds för att tillhöra 

webbpanelsundersökningen jämfört mot svarsalternativet Något högre.  

Studeras variabel x8 som behandlar frågan Tycker du att det i dagsläget är 

fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, som exempelvis möbler, 

tvättmaskiner, TV osv. så kan det ses att de som tycker att det är fel tidpunkt och 
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att inköpet bör ske senare har ett odds som är 72 procent lägre för att ha deltagit 

i webbpanelsundersökningen jämfört mot de som har svarat att det är varken rätt 

eller fel tidpunkt, då oddskvotet skattades till 0,279. 

Enligt tabell 14 så finns det inga signifikanta skillnader på jämförelserna mellan 

svarsalternativen på variabel x11 som behandlar frågan Hur troligt är det att Ditt 

hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12 månaderna? Som 

sparande räknas även minskning av eventuella lån. 

Gällande frågan Hur troligt är det att ditt hushåll köper eller byter bil under de 

närmaste 12 månaderna, som betecknas x13 så fås det från tabell 14 att 

skattningen på oddskvotet för x13 4 vs 5 blir 2,384. Vilket innebär att de 

respondenter som har svarat att det inte är särskilt troligt att hushållet kommer 

att köpa eller byta bil under de närmaste tolv månaderna har ett odds som är 138 

procent högre för att ha deltagit i webbpanelundersökningen, jämfört mot de 

respondenter som har svarat att det inte är alls troligt att de varken kommer att 

byta eller köpa bil. 

Frågorna x14 och x15 handlar om att köpa, alternativt bygga en ny bostad eller 

spendera en större summa pengar på att förbättra bostaden som respondenten har 

just nu. Det kan ses att de som har svarat Nej, troligen inte respektive Inte 

särskilt troligt i frågorna har ett odds som är cirka 177 procent respektive 155 

procent högre för att ha deltagit i undersökningen via webbpanelen jämfört mot 

de som har svarat att det absolut inte kommer att hända i respektive fråga. 

För fråga x17 så är oddset för de som har svarat Lönerna kommer att öka 

ungefär 3,4 % 47 procent lägre jämfört med de som har svarat att Lönerna 

kommer att öka mindre än 3,4 % att de tillhör webbpanelsundersökningen. 
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Tabell 15. Resultat från Hosmer-Lemeshow test. 

Testvärde Fg P-

värde 

4,346 8 0,825 

 

Resultatet från ett Hosmer-Lemeshow test kan skådas i tabell 15. Ett lågt 

testvärde och ett högt p-värde erhålls vilket resulterar i att Ho inte kan förkastas.  

Att Ho inte kan förkastas tyder på att den anpassade logistiska modellen är 

lämpligt. Med hjälp av denna modell så kan det utifrån svarsmönstret förklaras 

vilken undersökning respondenten har besvarat. 

Figur 60 visar ROC kurvan för den logistiska modellen som anpassats. 

 

Figur 60. ROC kurva från logistisk regression. 
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Modellen får enligt figur 60 en area under ROC kurvan på 0,844 vilket tyder på 

att modellen lyckas bra med att klassificera nya observationer till rätt klass. Som 

tidigare har beskrivits så antas en modell med en area på minst 0,7 under ROC 

kurvan ha godkänd klassificeringsförmåga. När modellens 

klassificeringsförmåga utvärderas måste dock det tas hänsyn till att variabeln 

Ålder har tagits med vilket gör att modellen lyckas lite bättre med att klassificera 

nya observationer än om bara svarsmönstret används.  

3.4.3 Anpassning av beslutsträd 

Ett beslutsträd har anpassats för att kunna besvara frågeställningen om 

svarsmönstret skiljer sig åt mellan två olika datainsamlingsmetoder. Det 

beslutsträd som visade sig blir det bästa blev 35 löv stort och sju nivåer djup. 

Tabell 16. De förklarande variablernas betydelse för beslutsträdet. 

Variabel Importance 

Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda någon större 

summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset under de 

närmaste 12 månaderna? 

1,000 

De senaste 5 åren har den genomsnittliga löneökningen i Sverige varit 

3,4%. Jämfört med ökningen under de senaste 5 åren, hur tror du att 

lönerna i allmänhet under de närmaste 12 månaderna kommer att 

utvecklas ...? 

0,629 

Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer att använda till 

inköp av sådana kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört 

med de senaste 12 månaderna? Blir det… 

0,540 

Vilket av följande påståenden beskriver bäst ditt hushålls nuvarande 

ekonomiska situation? 

0,492 

Tycker du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra 

stora inköp, som exempelvis möbler, tvättmaskiner, TV osv.? 

0,417 

Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med 

för 12 månader sedan? 

0,378 

Hur tror du att den ekonomiska situationen är i Sverige är om 12 

månader? 

0,365 

Jämfört med för 12 månader sedan, tycker du att priserna i allmänhet 

för närvarande är.... 

0,358 

Vilka räntevillkor har ditt hushåll på bostadslånen idag? 0,355 

Hur tycker du att den ekonomiska situationen är i Sverige för 0,328 
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närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den… 

Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara något under 

de närmaste 12 månaderna? Som sparande räknas även minskning av 

eventuella lån. Är det …? 

0,286 

Kommer ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom 

de närmaste 12 månaderna? (Det kan vara avsett som permanentbostad 

eller fritidshus. Det kan också vara avsett för uthyrning.) 

0,233 

Hur tror du att arbetslösheten kommer att utvecklas under de närmaste 

12 månaderna? Kommer den att… 

0,231 

Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker du att det 

är att spara för närvarande? Som sparande räknas även minskning av 

eventuella lån. 

0,206 

Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? 

Är den… 

0,000 

Har risken för att Du själv ska bli arbetslös under de senaste 12 

månaderna …? (Frågan ställs endast till sysselsatta.) 

0,000 

Hur troligt är det att ditt hushåll köper eller byter bil under de närmaste 

12 månaderna? 

0,000 

 

I beslutsträdet som skapades så visar det sig att variabel Hur troligt är det att 

ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar 

av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? har störst betydelse 

för att avgöra vilken undersökning en respondent är ifrån. Det är tre variabler 

som inte har någon betydelse alls för beslutsträdet, då de får värdet 0. 
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Figur 61. Felklassificeringsandel för beslutsträd. 

 

Det bästa beslutsträdet blev 35 löv stort och sju nivåer djupt med en 

felklassificeringsnivå om 23,7 procent för träningsmängden och 25,5 procent för 

valideringsmängden. I figur 61 kan det ses att ju mer löv som trädet har desto 

lägre blir felklassificeringsandelen för träningsmängden, men 

felklassificeringsandelen för valideringsmängden ökar vilket är naturligt då det 

sker en överanpassning av modellen när den har mer än 35 löv. 

 

Tabell 17. Felklassificeringstabell. 

  Predikterad klass 

  Webbpanels-

undersökning 

Telefon-

undersökning 

Sann klass Webbpanels-

undersökning 

76 148 

Telefonundersökning 39 400 

 

Modellen får en felklassificeringsandel på 28,2 procent för testmängden vilket är 

ganska högt. Enligt tabell 17 så kan det ses att modellen inte alls lyckas med att 

klassa webbpanelsrespondenter till webbpanelsundersökningen då modellen 
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bara lyckas klassificera 76 respondenter av 224 rätt. Totalt sett så sker en 

felklassificering i nästan var tredje fall, vilket leder till att en slutsats om att 

beslutsträd inte är lämpligt för att avgöra vilken undersökning en respondent har 

besvarat genom att studera svarsmönstret kan dras. 

  



 

100 

 

4. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet för de olika frågeställningarna analyseras och 

diskuteras.  

4.1 Speglar respondenterna i telefonundersökningen den svenska 

befolkningen sett till ett antal sociodemografiska faktorer? 

De sociodemografiska faktorer som undersöktes för denna frågeställning är 

Hushållets inkomst, Sysselsättning, Arbete, Arbetstid, Typ av arbete, Utbildning, 

Typ av hushåll och Typ av bostad. 

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader för den svenska befolkningen 

jämfört mot respondenter från telefonundersökningen för frågorna om 

sysselsättning och arbete. Vilket innebär att respondenterna från 

telefonundersölningen speglar den svenska befolkningen bra gällande dessa 

frågor. 

Analyseras frågan om Arbetstid så kan det ses att det är för få respondenter i 

telefonundersökningen som är anställda på heltid eller deltid, vilket medför att 

telefonundersökningen har för många respondenter som inte har något jobb. Det 

finns även för höga andelar studenter och pensionärer med i 

telefonundersökningen jämfört med fördelningen av den svenska befolkningen. 

Att telefonundersökning har för låga andelar respondenter som arbetar heltid 

eller deltid och för höga andelar respondenter som är studenter eller pensionärer 

kan bero på att de som studerar eller är pensionärer sannolikt har mer tid till att 

delta i telefonundersökningar. 

Gällande den sociodemografiska faktorn Typ av hushåll så finns det en högre 

andel av sammanboende med barn som deltar i telefonundersökningen jämfört 

med den svenska befolkningen. En anledning till detta kan vara att de som har 

barn är hemma mer, vilket gör att de är mer lättillgängliga för att delta i 

telefonundersökningar.  

Analyseras frågorna Arbete i kombination med Arbetstid så kan det ses att även 
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om telefonundersökningen har någorlunda högre andel som arbetar så har de 

samtidigt lägre andel som arbetar heltid och deltid vilket är en motsägelse. En 

anledning till detta kan vara att det finns studenter som faktiskt har deltidsjobb 

vid sidan av studierna, fast de valde svarsalternativet Student/pensionär på 

frågan om arbetstid. 

4.2 Skiljer sig benägenheten att gå med i webbpanelen åt mellan 

grupper av olika sociodemografisk tillhörighet? 

Enligt de diagram och de statistiska hypotesprövningar som genomfördes så 

finns det statistiskt säkerställda skillnader för tio av elva undersökta 

bakgrundsvariabler mellan de som tackar ja respektive nej till att gå med i 

webbpanelen. Den bakgrundsvariabel där inga statistiskt säkerställda skillnader 

kunnat ses är kön.  

En statistiskt säkerställd skillnad säger inget om hur stor skillnad som råder 

mellan grupperna men det kan ses att skillnaden som råder mellan grupperna för 

de flesta bakgrundsvariabler inte verkar vara så stor. De bakgrundsvariabler där 

det verkar finnas störst skillnad mellan grupperna är Ålder och Hushållets 

inkomst. Personer som är äldre än 65 år är mest negativt inställda till att gå med i 

webbpanelen och personer som är mellan 25-34 år är mest positivt inställda till 

att gå med i webbpanelen. Gällande inkomst så är personer som har en 

hushållsinkomst på mer än 580001 kr, mest positivt inställda till att gå med i 

webbpanelen. Personer som inte vill uppge sin inkomst är de som är mest 

negativt inställda till att gå med i webbpanelen. 

När den logistiska regressionen genomfördes så blev följande 

bakgrundsvariabler signifikanta i modellen Ålder, Inkomst, Anställd, Region och 

Utbildning. I de resulterande oddskvoterna från den logistiska modellen kan det 

ses samma mönster gällande hushållsinkomst där personer som inte vill uppge 

sin inkomst är mest negativt inställda och personer som har en hushållsinkomst 
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på mer än 580001 kr är mest positivt inställda. Då den logistiska modellens 

klassificeringsförmåga undersöks så visar det sig att modellen inte är helt 

lämplig till att prediktera vilka som väljer att gå med i webbpanelen respektive 

vilka som inte väljer att gå med i webbpanelen. Då fem av bakgrundsvariablerna 

blir signifikanta så tycks det finnas en skillnad för dessa bakgrundsvariabler 

mellan grupperna. Skillnaden är dock inte tillräcklig stor för att bestämma hur 

benägenheten att gå med i webbpanelen ser ut. 

Även ett beslutsträd anpassades för att avgöra om benägenheten skiljde sig åt 

mellan grupper av olika sociodemografisk tillhörighet. Enligt beslutsträdet 

visade det sig att bakgrundsvariablerna Ålder och Inkomst hade störst betydelse 

för att kunna särskilja grupperna. Beslutsträdet som anpassades visade sig inte 

vara lämpligt för att kunna klassificera de olika grupperna med avseende på de 

olika bakgrundsvariablerna.  

4.3 Skiljer sig svarsmönstren i telefonundersökningen åt mellan de 

som väljer att tacka ja respektive nej till att gå med i webbpanelen? 

Det finns skillnader i svarsmönstret för respondenter som skulle kunna tänka sig 

att gå med respektive att inte vilja gå med i webbpanelen. Ännu tydligare blir 

det om en sammanfattning görs för alla hypotesprövningar som genomfördes. I 

17 av 18 frågor så finns det signifikanta skillnader mellan grupperna. Den fråga 

det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad för är Hur tror du att den 

ekonomiska situationen är i Sverige är om 12 månader. 

Att avgöra om skillnader existerar endast med deskriptiv statistik är svårt, därför 

har flera metoder anpassats så som logistisk regression och beslutsträd. 

Enligt beslutträdet är x1,x2,x7 och x15 de fyra viktigaste variablerna. Alla dessa 

variabler ingår även i den bästa logistiska regressionsmodellen och bör därför 

analyseras mer grundligt än de övriga variablerna. 

Variablerna x1 och x2 behandlar frågorna Hur är ditt hushålls ekonomiska 
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situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? och Hur tror du 

att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Respondenter som har 

svarat att den ekonomiska situationen har blivit bättre eller kommer att bli 

bättre, är mer benägna att vilja gå med i webbpanelen. 

Förklaringsvariabel x7 som behandlar frågan Hur tror du att arbetslösheten 

kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? visar att större andelar 

respondenter som kan tänka sig att gå med webbpanelen, tror att arbetslösheten 

kommer att minska något under de närmaste 12 månaderna.  

Gällande förklaringsvariabel x15 som behandlar frågan Hur troligt är det att ditt 

hushåll kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar av 

bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? så kan slutsatsen om att 

de respondenter som inte vill gå med i webbpanelen kommer förmodligen inte 

att använda en större summa av pengar till att förbättra bostaden. 

Gemensam slutsats för dessa fyra frågor är att de respondenter som svarar mer 

positivt också är mer benägna att vilja gå med i webbpanelen. Skulle det istället 

göras en analys med en jämförelse på de tio bästa variabler så skulle den 

logistiska modellen och beslutsträdet endast ha fem gemensamma 

förklaringsvariabler.  

Vilken modell är då mest lämpad för datamängden som erhållits från 

uppdragsgivaren? 

Som redan det har nämnts tidigare så är den logistiska modellen lämpligt enligt 

Hosmer-Lemeshow testet, men prediktionsförmågan är inte bra då den endast 

klassificerar rätt i cirka 60 procent av alla fall. 

Beslutsträdsmodellen har en rättklassificeringsförmåga på 80 procent men 

modellen är dålig på att klassificera vilka respondenter som skulle vilja gå med i 

webbpanelen. Med hänsyn till de brister i prediktionsförmågan för de båda 

modellerna så är det svårt att avgöra om den ena modellen är bättre än den 

andra. 
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4.4 Skiljer sig svarsmönstret åt mellan telefonundersökningen och 

webbpanelsundersökningen? 

När svarsmönstret mellan de olika datainsamlingsmetoderna jämförs så 

undersöktes först om det fanns någon skevhet i fördelningen hos respondenterna 

gällande Ålder och Kön. Det kunde konstateras att det inte fanns någon skillnad i 

könsfördelning men en liten skillnad i åldersfördelning. Enligt de diagram och 

test som genomfördes så finns det en statistisk skillnad i svarsmönster mellan de 

olika datainsamlingsmetoderna för 17 av 18 frågor. Den fråga där de råder störst 

skillnad mellan de olika datainsamlingsmetoderna är: Har risken för att Du själv 

ska bli arbetslös under de senaste 12 månaderna? där respondenter från 

webbpanelsundersökningen är mer positivt inställda. För frågorna Kommer ditt 

hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 12 

månaderna? och Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda någon 

större summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset under de 

närmaste 12 månaderna? så råder det också en stor skillnad mellan de olika 

datainsamlingsmetoderna och det kan ses att respondenterna från webbpanelen i 

dessa frågor i högre utsträckning väljer de mer neutrala svarsalternativen. För 

fråga Hur tror du att den ekonomiska situationen är i Sverige är om 12 

månader? så kan ingen statistisk skillnad konstateras. 

När den multipla logistiska regressionen tillämpades så blev åtta av de 18 

frågorna signifikanta. Med hjälp av oddskvoten kan det ses att samma mönster 

om att respondenterna från webbpanelen väljer de mer neutrala alternativen för 

frågorna Kommer ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom 

de närmaste 12 månaderna? och Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att 

använda någon större summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset 

under de närmaste 12 månaderna. Den logistiska regressionsmodellen lyckades 

bra med att klassificera nya observationer till rätt undersökning utifrån 

svarsmönstret och modellen kan därför betraktas som tillförlitlig. 
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Ett beslutsträd anpassades och visade att frågan Hur troligt är det att ditt hushåll 

kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar av 

bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? har störst betydelse för 

att kunna klassificera vilken datainsamlingsmetod respondenterna tillhör. 

Beslutsträdet visade sig dock inte vara tillförlitligt då det gör fel i alldeles för 

hög utsträckning. 

När de olika metoderna jämförs kan det ses att det verkar finnas en viss skillnad 

i svarsmönster mellan de olika datainsamlingsmetoderna.  Det kan inte sägas hur 

svarsmönstret skiljer sig åt generellt, då respondenterna från webbpanelen t.ex. 

svarar mer neutralt i en fråga för att sedan i en annan fråga i högre grad ta 

ställningstagande än respondenterna från telefonundersökningen. 
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5. Slutsatser 

I detta avsnitt så kommer kortfattade slutsatser dras för varje frågeställning. 

Speglar respondenterna i telefonundersökningen den svenska befolkningen 

sett till ett antal sociodemografiska faktorer? 

Respondenterna från telefonundersökningen speglar den svenska befolkningen 

bra gällande sociodemografiska faktorerna Sysselsättning och Arbete. För de 

övriga faktorerna så speglar respondenter från telefonundersökningen i en viss 

utsträckning den svenska befolkningen. 

Skiljer sig benägenheten att gå med i webbpanelen åt mellan grupper av 

olika sociodemografisk tillhörighet? 

Det tycks finnas en liten skillnad mellan de olika grupperna av 

sociodemografiskt tillhörighet, främst för ålder och inkomst. Skillnaden är inte 

tillräcklig för att avgöra om en person ska gå med i webbpanelen eller inte. 

Skiljer sig svarsmönstren i telefonundersökningen åt mellan de som väljer 

att tacka ja respektive nej till att gå med i webbpanelen? 

Det finns en viss skillnad i svarsmönster mellan de som väljer att tacka ja 

respektive nej till att gå med i webbpanelen. Det går inte att prediktera om en 

respondent ska gå med i webbpanelen utifrån dess svarsmönster, det går inte 

heller att säga något generellt om hur svarsmönstret skiljer sig åt mellan de som 

tackar ja respektive nej till att gå med i webbpanelen. 

Skiljer sig svarsmönstret åt mellan telefonundersökningen och 

webbpanelsundersökningen? 

Det tycks finnas en viss skillnad i svarsmönster, men det kan inte sägas något 

generellt om hur svarsmönstret skiljer sig mellan de olika 

datainsamlingsmetoderna. 
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Bilaga 1 

Skiljer sig benägenheten att gå med i webbpanelen åt mellan grupper av olika 

sociodemografisk tillhörighet? 

Fråga Testvärde Fg P-värde 

Ålder 192,950 4 0,000* 

Kön 0,172 1 0,678 

Hushållets 

inkomst 

209,828 

4 

0,000* 

Sysselsättning 103,648 6 0,000* 

Arbetstid 52,902 2 0,000* 

Utbildning 116,319 2 0,000* 

Region 18,447 2 0,000* 

Arbete 59,554 1 0,000* 

Typ av arbete 81,854 3 0,000* 

Typ av hushåll 56,588 4 0,000* 

Typ av bostad 13,647 3 0,000* 

 

Skiljer sig svarsmönstren i telefonundersökningen åt mellan de som väljer att 

tacka ja respektive nej till att gå med i panelen? 

 

Fråga Testvärde Fg P-

värde 

x1 61,657 8 0,0001* 

x2 79,187 8 0,0001* 

x3 28,811 8 0,0003* 

x4 32,680 8 0,0001* 

x5 22,746 8 0,0037* 

x6 14,688 8 0,0655 

x7 26,253 8 0,0010* 

x8 16,815 4 0,0021* 

x9 33,006 8 0,0001* 

x10 30,302 8 0,0002* 

x11 43,476 6 0,0001* 

x12 46,179 8 0,0001* 

x13 13,671 6 0,0335* 



 

 

 

x14 17,426 6 0,0078* 

x15 50,385 6 0,0001* 

x16 109,360 10 0,0001* 

x17 10,947 4 0,0272* 

x18 35,734 4 0,0001* 

 

Skiljer sig svarsmönstret åt mellan telefonundersökningen och 

webbpanelsundersökningen? 

Variabel Testvärde Fg P-

värde 

Kön 0,2844 1 0,594 

Ålder 16,9645 4 0,002* 

 

Fråga Testvärde Fg P-värde 

x1 48,614 4 0,000* 

x2 27,75 4 0,000* 

x3 14,11 4 0,007* 

x4 4,225 4 0,376 

x5 104,918 4 0,000* 

x7 11,316 4 0,023* 

x8 77,844 2 0,000* 

x9 7,906 4 0,095 

x10 13,619 4 0,009* 

x11 70,683 3 0,000* 

x12 17,654 4 0,001* 

x13 113,573 3 0,000* 

x14 137,071 3 0,000* 

x15 156,74 3 0,000* 

x16 705,68 4 0,000* 

x17 48,041 2 0,000* 

x18 5,079 2 0,079 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Beteckning Svarsalternativ 

Ålder 1 16-24 år 

Ålder 2 25-34 år 

Ålder 3  35-49 år 

Ålder 4 50-64 år 

Ålder 5  65+ år 

Inkomst 1 0-210 000 kr 

Inkomst 2  210 001 - 350 000 kr  

Inkomst 3  350 001 - 580 000 kr  

Inkomst 4  580 001 kr + 

Inkomst 9  Vill inte uppge 

Arbete Ja 

Region 1  Storstadslän (01, 12, 14) 

Region 2 Skogslän (17, 20, 21-25) 

Region 3  Övriga län (03-10, 13, 18-19) 

Utbildning 1 Förgymnasial 

Utbildning 2  Gymnasial 

Utbildning 3 Universitets- /högskoleutbildning 

 

Beteckning Svarsalternativ 

x1_1 Mycket bättre 

x1_2 Något bättre 

x1_3 Ungefär lika 

x1_4 Något sämre 

x1_5 Mycket sämre 

x2_1 Mycket bättre 

x2_2 Något bättre 

x2_3 Ungefär lika 

x2_4 Något sämre 

x2_5 Mycket sämre 

x3_1 Mycket bättre 

x3_2 Något bättre 

x3_3 Ungefär lika 

x3_4 Något sämre 

x3_5 Mycket sämre 

x4_1 Mycket bättre 

x4_2 Något bättre 

x4_3 Ungefär lika 

x4_4 Något sämre 



 

 

 

x4_5 Mycket sämre 

x5_1 Mycket högre 

x5_2 Ganska mycket högre 

x5_3 Något högre 

x5_4 Ungefär desamma 

x5_5 Lägre 

x6_1 Stiga snabbare 

x6_2 Stiga i samma takt 

x6_3 Stiga långsammare 

x6_4 Vara i stort sett oförändrade 

x6_5 Sjunka något 

x7_1 Öka mycket 

x7_2 Öka något 

x7_3 Vara ungefär som nu 

x7_4 Minska något 

x7_5 Minska mycket 

x8_1 Ja, det är rätt tidpunkt 

x8_3 Varken rätt eller fel tidpunkt 

x8_5 Nej, det är fel tidpunkt, inköpet bör ske senare 

x9_1 Mycket mer 

x9_2 Något mer 

x9_3 Ungefär lika mycket 

x9_4 Något mindre 

x9_5 Mycket mindre 

 

Beteckning Svarsalternativ 

x10_1 Mycket fördelaktigt 

x10_2 Ganska fördelaktigt 

x10_3 Varken fördelaktigt eller ofördelaktigt 

x10_4 Ganska ofördelaktigt 

x10_5 Mycket ofördelaktigt 

x11_1 Mycket troligt 

x11_2 Ganska troligt 

x11_4 Inte särskilt troligt 

x11_5 Inte alls troligt 

x12_1 Vi sparar mycket 

x12_2 Vi sparar något 

x12_3 Vi går ungefär jämnt upp 

x12_4 Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad 

utsträckning 

x12_5 Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor 



 

 

 

utsträckning 

x13_1 Mycket troligt 

x13_2 Ganska troligt 

x13_4 Inte särskilt troligt 

x13_5 Inte alls troligt 

x14_1 Ja, absolut 

x14_2 Ja, troligen 

x14_4 Nej, troligen inte 

x14_5 Nej, absolut inte 

x15_1 Mycket troligt 

x15_2 Ganska troligt 

x15_4 Inte särskilt troligt 

x15_5 Inte alls troligt 

x16_1 Ökat mycket 

x16_2 Ökat något 

x16_3 Är ungefär som nu 

x16_4 Minskat något 

x16_5 Minskat mycket 

x17_1 Lönerna kommer att öka mer än 3,4% 

x17_2 Lönerna kommer att öka ungefär 3,4% 

x17_3 Lönerna kommer att öka mindre än 3,4% 

x18_1 Mestadels rörlig ränta 

x18_2 Mestadels fast ränta 

x18_3 Har inga bostadslån 
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