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Abstract 

This report gives a background description of the data collection company 

Norstat and how they implement a tracking survey with a panel via the internet. 

Furthermore connections between variables describing persons in the survey and 

the way these persons answer the survey will be investigated. The report also 

intends to find out how long a survey needs to be running and if there are 

differences between received answers depending on when a person has 

answered. A detailed description of the processing and variables included in the 

data material being used will also be given. Earlier research concerning panels 

and web surveys are covered to give the reader a nuanced picture of the pros and 

cons with opinion surveys.  

Logistic regression methods have been used to examine which variables 

influence whether a person will answer the survey or not, and the variables that 

make a person answer the survey early or late. Other methods used are 

descriptive statistics and a χ
2
-test.  

The results show that factors influencing how much spare time a person has give 

the greatest impact on whether and how early the survey gets completed. It can 

be noted that it is often enough with a field period up to 6 days after the 

invitation to the survey has been sent out until all categories of persons are 

relatively equally represented. The optimal field period differs depending on 

whether a study is aimed at providing a picture of the entire country's population 

or only specific categories of this. For a special category of the persons, it can 

sometimes be enough to let the field period run until the day after the invitation 

to the survey had been sent out for enough answers to be submitted. 

  



 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna rapport ger en bakgrundsbeskrivning av datainsamlingsföretaget Norstat 

och hur de genomför en tracking-undersökning med panel via internet. Vidare 

analyseras samband mellan variabler som beskriver personer som ingår i 

undersökningen och hur dessa personer besvarar undersökningen. I rapporten tas 

också reda på hur länge en undersökning behöver vara igång och om inkomna 

svar skiljer sig åt beroende på när en person har svarat. En ingående beskrivning 

av bearbetning och de variabler som ingår i det använda datamaterialet kommer 

också att ges. Tidigare forskning med anknytning till paneler och 

webbundersökningar tas upp för att ge läsaren en nyanserad bild av för- och 

nackdelar med webbundersökningar.  

Logistiska regressionsmetoder har använts för att utreda vilka variabler som 

påverkar om en person besvarar undersökningen eller ej, samt vilka variabler 

som gör att en person besvarar undersökningen tidigt eller sent. Andra metoder 

som har använts är deskriptiv statistik och χ
2
-test.  

Resultaten visar att faktorer som påverkar hur mycket fritid en person har får 

störst betydelse för om och hur tidigt undersökningen besvaras. Vidare 

konstateras att det ofta räcker med en fältperiod t.o.m. 6 dagar efter att inbjudan 

till undersökningen skickats ut för att alla kategorier av personer ska vara 

relativt lika representerade. Den optimala fältperioden skiljer sig åt beroende på 

om en undersökning syftar till att ge en bild av hela rikets befolkning eller 

enbart specifika kategorier av denna. För en speciell kategori av personer kan 

det ibland räcka att fältperioden sträcker sig t.o.m. dagen efter inbjudan till 

enkäten skickats ut för att tillräckligt många svar ska ha inkommit.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Förord 

Kandidatuppsatsen har genomförts på institutionen för datavetenskap vid 

Linköpings universitet inom ämnesområdet statistik. 
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Även vår handledare Ann-Charlotte Hallberg ska ha ett stort tack för värdefulla 

kunskaper, bra förslag och gott tålamod när det gick trögt. Sist men inte minst 

tackar vi våra opponenter Tobias Karlsson och Anes Cesko som bistått oss med 

många bra synpunkter. 
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1 Inledning 

Webbundersökningar har utförts sedan mitten av 1990-talet. 

Undersökningsformen har fram till idag, när nästan alla hushåll är uppkopplade 

mot Internet, blivit betydligt vanligare. Det finns flera olika typer av 

webbundersökningar att välja mellan beroende på vilka behov undersökningen 

ska tillgodose. Webbundersökningar har flera fördelar jämfört med traditionella 

undersökningsmetoder som exempelvis telefonundersökningar och postala 

enkäter. Webbundersökningen är enkel att administrera och billig att genomföra 

då mindre resurser i form av personal, papper och utskickskostnader behövs. Ett 

flertal forskningsrapporter rörande webbundersökningar finns idag att läsa för 

den som vill fördjupa sig i ämnet. Huvudsyftet med denna rapport är att 

undersöka om det finns gemensamma faktorer hos personer som besvarar den 

utvalda undersökningen och om det finns faktorer som påverkar hur lång tid 

efter utskicksdatum de besvarar den. 

 

1.1 Bakgrund 

Företaget Norstat bildades 1997 i Norge och är idag det ledande specialiserade 

datainsamlingsföretaget i Europa [1]. Idag har Norstat totalt 160 heltidsanställda 

och över 1600 intervjuare. Företagets svenska avdelning har funnits sedan 2001 

och har förutom 35 heltidsanställda cirka 550 intervjuare. Det svenska 

huvudkontoret ligger i Linköping. Kontor finns även i Stockholm, Göteborg och 

Karlstad.  

All fortsatt information i rapporten som rör Norstat avser den svenska 

avdelningen om inte annat anges. 

Företagets huvudsakliga verksamhet är att utföra datainsamling åt kunder genom 

telefonundersökningar, webbundersökningar, personliga intervjuer, 

fokusgrupper, omnibus- och tracking-undersökningar samt mystery shopping 

[1].  

Med fokusgrupp menas en undersökning där attityder och åsikter om exempelvis 

en produkt diskuteras i grupp [1]. 

I en omnibusundersökning låter man både unika och gemensamma frågor från 

flera kunder förekomma i samma enkät [1]. Antalet frågor 
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undersökningsföretaget behöver ställa blir då färre än om likadana frågor ställts i 

flera enkäter och därför blir priset lägre för den enskilda kunden. 

En tracking-undersökning är en löpande undersökning som syftar till att följa 

utvecklingen över tid för inköp, beteenden etc [1]. Underlaget från dessa kan 

användas för att utreda huruvida kundens åtgärder gett önskat resultat eller inte. 

Exempel på åtgärder kan vara reklamkampanjer och pris- eller 

produktförändringar. 

Mystery shopping innebär att en för syftet utbildad person utger sig för att vara 

kund eller potentiell kund hos ett företag [2]. Detta kan öka kvalitén på 

företagets service och påvisa brister i beteenden vid kundbemötande.  

 

Norstats kunder kan delas in i 4 olika grupper [1]. Dessa består av 

marknadsundersökningsföretag som inte har egen fältkapacitet i de regioner där 

Norstat har verksamhet, olika typer av konsultbyråer som utnyttjar data för att 

förbättra sina kunders verksamhet, slutkunder som analyserar data på egen hand 

samt offentliga verksamheter som vill ha kvantitativ data.  

Norstat är medlem i ESOMAR, som är en internationell organisation med 

uppgift att förbättra marknadsundersökningar [3]. Genom att bli medlem i 

ESOMAR förbinder sig varje företag att följa ICC/ESOMARS:s riktlinjer och 

rekommendationer för marknadsundersökningar och sociala undersökningar. 

ESOMAR har 4900 medlemmar i över 130 länder.  

 

1.1.1 Norstats paneler 

En panel består av en grupp individer som har till uppgift att kontinuerligt svara 

på undersökningar. Dessa kallas för panelister. Panelens sammansättning av 

medlemmar bör eftersträvas att vara som en miniatyr av den population man 

önskar dra slutsatser om, med avseende på stratifieringsvariablerna kön, ålder 

och region. Författarna av den här rapporten vet inte om region i det här fallet 

innebär län, kommun eller något annat. Givetvis är det önskvärt att panelen ska 

vara representativ även när det gäller andra egenskaper, t.ex. civilstånd. Är 

personerna slumpmässigt rekryterade till panelen antas det att den är 

representativ även för dessa egenskaper. 
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År 2012 uppgick Norstats totala antal panelister i Europa till mer än 350 000, 

vilket är den största paneldatabasen i norra Europa [4]. Antalet panelister i 

Sverige uppgick under samma år till 99 157. Norstat har som policy att ingen av 

dem ska delta i mer än 4 till 5 undersökningar per månad. I genomsnitt besvarar 

en panelist 2 undersökningar per månad. 

Företaget har 2 paneler där den ena, guld, består av personer som blivit 

rekryterade via telefon efter att telefonnummer till privatpersoner godtyckligt 

dragits ur register från PAR [5].  

PAR är ett företag som tillhandahåller adressregister och marknadsinformation 

[6]. Registret från PAR består av offentlig information från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) som sedan har anpassats efter kundens behov. 

Den andra panelen, silver, är sammansatt av personer som blivit rekryterade 

antingen via hemsidor eller via rekryteringsprojekt på stan [7]. 

Medlemmarna i guld anses slumpmässigt rekryterade medan de i silver anses 

icke-slumpmässigt rekryterade. 

Guldpanelen har ytterligare en fördel jämfört med silverpanelen ur 

rekryteringssynpunkt. Den ger ett mer representativt urval av befolkningen, 

eftersom fler personer har tillgång till telefon än Internet. I åldrarna 16-75 år 

använder 96 % mobiltelefon för privat bruk [8]. År 2011 hade 99,5 % av 

befolkningen tillgång till fast eller mobil telefon i hemmet [9]. Detta kan 

jämföras med internetanvändandet i samma åldrar som är 90 % och tillgången 

till Internet i hemmet som är 91 %. 

Av det totala antalet panelister återfinns 81-83 % i guldpanelen [4]. 

För att kunna bli medlem i Norstats panel ska man vara mellan 15 och 74 år 

gammal. Anledningen till detta är att personer under 15 år behöver målsmans 

tillstånd för att delta i intervjuer, samt att deras åsikter inte anses intressanta då 

de inte har samma ansvar för ekonomiska beslut i hushållet som äldre personer 

[10]. Generellt anses personer som är 75 år eller äldre inte intressanta i 

marknadsundersökningar, eftersom de inte har tillräcklig köpkraft. I takt med att 

Sveriges befolkning blir äldre och förvärvsarbetar högre upp i åldrarna kan den 

högsta åldern för panelmedlemskap komma att höjas. 
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Personen som ska gå med i panelen fyller i uppgifter om sig och sitt hushåll. 

Han eller hon uppmanas uppdatera dessa uppgifter var sjätte månad [4]. 

Det finns ingen övre gräns för hur länge en person kan vara medlem i någon av 

Norstats paneler [5]. Medlemskapet upphör om personen inte längre vill vara 

medlem, besvarar undersökningar på ett oseriöst sätt eller är inaktiv. En medlem 

klassificeras som inaktiv genom en algoritm som ser till inaktivitet i förhållande 

till antal inbjudningar till enkäter under en viss tidsperiod. Förenklat innebär 

detta att de som inte besvarat undersökningar under ungefär ett år kategoriseras 

som inaktiva. 

Varje år behöver 5-10 % av panelisterna ersättas med nya [4]. 

 

1.1.2 Tracking-undersökningar med panel 

Oftast när Norstat genomför en tracking-undersökning via webben stratifierar 

man först efter kön, ålder och region, efter SCB:s statistik över detta [11]. 

Enbart dessa variabler används för stratifieringen. Om exempelvis preferenser 

vid köp av gräsklippare behöver undersökas så kan förifyllda 

bakgrundsvariabler användas för att undvika utskick till personer boende i 

lägenhet. Stratifierade slumpmässiga urval dras från guldpanelen och vid behov 

även från silverpanelen. Först dras ett antal grundurval som kan ha olika 

storlekar. Dessa dras vid olika datum för att undvika påverkan av helgdagar och 

liknande som skulle kunna få svarsgraden att bli lägre än normalt eller 

skillnaderna i svarsgrad mellan olika typer av personer att bli större än normalt.  

Inbjudan att delta i undersökningen skickas via mail till berörda panelister [11]. 

I detta mail finns information om hur lång tid undersökningen beräknas ta att 

genomföra samt vilken ersättning som erhålls om undersökningen besvaras.  

Mailet innehåller även information om att undersökningen är anonym och att 

man vid oklarheter om undersökningen när som helst kan kontakta supporten, 

som besvarar frågan inom 24 timmar. Det nämns inte vilket ämne 

undersökningen handlar om, eftersom det i många fall skulle påverka 

benägenheten att besvara undersökningen. Detta kommer man dock inte undan 

helt, eftersom man kan anta att en betydande del av de som startar enkäten men 

inte fullföljer den gör det på grund av ointresse för ämnet. Det är möjligt att 
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starta en enkät, avbryta den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle. 

Ersättningen grundar sig på poäng som erhålls vid fullständigt genomförd 

undersökning. Ju längre tid det har tagit panelisten att genomföra 

undersökningen, desto fler poäng får denne. Givetvis bör svarstiden ligga inom 

rimliga gränser för att den ifyllda undersökningen ska räknas som godkänd.  

När tillräckligt många poäng har samlats ihop kan dessa omvandlas till 

presentkort, lotter, välgörenhet eller annat [4].
 
 

Om inte tillräckligt många svar inkommit för ett specifikt grundurval så görs ett 

nytt utskick från ett tilläggsurval [11]. Flera tilläggsurval kan behöva göras om 

kvoten för en viss typ av personer fortfarande inte blivit fylld. Varje 

tilläggsurval som görs är bundet till ett visst grundurval.  

Fältperiod kallas tiden från första utskick tills svaren från sista tilläggsurvalet 

ska ha kommit in för en specifik urvalsdragning. Fältperioden är på förhand 

okänd för panelisten och varierar mellan olika utskick. Datainsamlingsperiod 

kallas den tid som fortlöper från första dagen de i första urvalsdragningen kan 

börja besvara undersökningen till sista dagen de i sista urvalsdragningen kan 

besvara undersökningen. 

Ingen individ får förekomma i mer än ett urval [11]. Detta gäller både grund- 

och tilläggsurval.
 
 

Slutligen kontrolleras det insamlade datamaterialet för att upptäcka ologiska 

kombinationer av svar och om enkäten fyllts i på orimligt kort tid[4]. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Norstat misstänker att svaren för vissa av variablerna, som helt eller delvis finns 

ifyllda innan undersökningens början, skiljer sig åt mellan de 3 

svarskategorierna. Svarskategorierna är de som besvarat hela undersökningen, 

de som startat undersökningen men inte slutfört den samt de som inte har startat 

undersökningen. 

Svarskategorierna kommer hädanefter att benämnas svarande, partiellt bortfall 

respektive totalbortfall. En enkät han endast tillhöra en kategori. 
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I vissa fall är Norstats kunder intresserade av att datainsamlingen ska ske under 

kortare tid än normalt. Detta gäller framförallt vid tracking-undersökningar. 

Anledningen till att en kortare insamlingsperiod är önskvärd kan vara att kunden 

snabbt behöver ta reda på om deras reklamkampanj varit lönsam. Visar den sig 

vara det kan man fortsätta kampanjen och därigenom tjäna mer pengar. Norstat 

vet att de allra flesta som helt besvarar enkäten gör detta inom sju till åtta dagar. 

Däremot är det okänt vilka skillnader som finns i fördelning för obligatoriska 

variabler, bakgrunds- och svarsvariabler mellan de svarande, med avseende på 

hur många dagar det har tagit från att panelisten har erhållit enkäten till att den 

blivit besvarad. Fördelningen vid jämförelse av de som svarat från och med t.ex. 

dagen efter att inbjudningarna till enkäten skickats ut (dag 1) till och med 8 

dagar efter (dag 8) antas vara mycket lika. Om det är så kan exempelvis 

fältperioden förkortas från 20 till 8 dagar, vilket skulle ge kunden beslutsstöd i 

ett tidigare skede. Då blir kunden nöjdare, vilket gagnar Norstat. 

En del undersökningar riktar sig enbart till vissa kategorier av personer, t ex 

äldre kvinnor i Västra Götalands län. Norstat vet inte hur mycket svarstiden 

varierar mellan olika kategorier av panelister. Kännedom om detta skulle 

underlätta planeringen och uppföljningen av sådana undersökningar. Detta 

eftersom man då har bättre uppfattning om hur många panelister ur den specifika 

kategorin man behöver skicka inbjudan om undersökning till, samt ungefärliga 

datum för när datainsamlingen behöver påbörjas och när den kan förväntas vara 

klar. 

Norstat gör undersökningar under olika långa tidsperioder. Det är inte känt om 

och i så fall hur fördelning för de obligatoriska variablerna, bakgrunds- och 

svarsvariablerna varierar mellan enkäter som skickats ut under olika perioder. 

Det är också okänt om fördelningen av svarskategorier för olika tidsperioder 

skiljer sig åt och i så fall hur. 

 

1.3 Syfte 

Det behövs kunskap om hur eventuella skillnader i fördelning för obligatoriska 

variabler och bakgrundsvariabler mellan de tre svarskategorierna svarande, 

partiellt bortfall och totalbortfall ser ut. Utifrån dessa skillnader ska det utredas 
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vilka variabler som mest påverkar om en person är svarande eller totalbortfall 

samt vilka värden på dessa variabler som påverkar detta och i vilken grad.  

Utifrån skillnader i fördelning för variablerna ska det utredas vad som är en 

optimal längd på fältperiod dels för undersökningar där slutsatser om rikets 

befolkning i åldrarna 15-74 år ska dras och dels för undersökningar där 

slutsatser ska dras om endast en specifik kategori av befolkningen. 

Då datamaterialet som behandlas i rapporten insamlats under flera månader är 

det intressant att undersöka om det finns variationer i fördelning för 

obligatoriska variabler, bakgrunds- och svarsvariabler mellan utskick som gjorts 

vid olika tidpunkter. För att kunna optimera framtida undersökningar är det 

nödvändigt att ta reda på när tillräckligt många svar inkommit, dels generellt för 

alla panelister men även för specifika kategorier. Alla panelister är inte lika 

benägna att besvara en undersökning, varför det ska undersökas om särskild 

hänsyn behöver tas till vissa kategorier av panelister. 

 

1.4 Frågeställningar 

Fyra olika frågeställningar ska besvaras. 

1. Hur kön påverkar vilken av svarskategorierna svarande, partiellt 

bortfall och totalbortfall panelisten tillhör 

Finns det något statistiskt signifikant samband mellan kön och om panelisten 

helt besvarar undersökningen, delvis besvarar den eller inte startar den alls? 

2. Hur obligatoriska variabler och bakgrundsvariabler påverkar vilken 

av svarskategorierna svarande och totalbortfall panelisten tillhör 

Vilka av de obligatoriska variabler och bakgrundsvariabler, som har minst 50 % 

svarsfrekvens för var och en av svarskategorierna svarande och totalbortfall, är 

signifikanta för om panelisten helt besvarar undersökningen eller inte startar den 

alls? 

3. Variabler som påverkar hur tidigt panelister besvarar 

undersökningen 
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Vilka av de obligatoriska variabler och bakgrundsvariabler, som har minst 50 % 

svarsfrekvens för svarskategorin svarande, är signifikanta för hur tidigt 

panelisten besvarar undersökningen och hur ser denna påverkan ut? 

4. Optimal fältperiod för olika kategorier av panelister 

Hur lång fältperiod behövs då undersökningen riktar sig till en specifik typ av 

panelister? 

 

 

2 Datamaterialet 

Datamaterialet i den här undersökningen består enbart av guldmedlemmar, 

förutom i åldersintervallet 16-24 år där även en del silvermedlemmar dragits 

[11]. Detta gjordes eftersom bortfallet är större i denna åldersgrupp såväl vid 

rekrytering av panelister som vid enskilda undersökningar.  

När tracking-undersökningen som våra data bygger på utfördes drogs en mängd 

olika urval från Norstats panelregister. Datamaterialet bestod ursprungligen av 

35 olika urvalsdragningar, uppdelade på grund- och tilläggsurval. Det fanns flera 

anledningar till att så många urval drogs. I både tracking-undersökningar och 

vanliga undersökningar vill man minimera risken för att enkäten ska skickas ut 

vid ett olämpligt tillfälle då panelisterna kanske inte varit benägna att besvara 

enkäten eller tenderat att lämna svar av låg kvalitet, eller om tidpunkten då 

benägenheten att svara eller kvaliteten på svar kan antas ha varierat mellan olika 

grupper.  

I tracking-undersökningen är man även intresserad av att jämföra resultat mellan 

olika tidpunkter och därför kan ytterligare urvalsdragningar behövas. Det 

föreligger vissa skillnader i fördelning för variablerna kön, ålder och region vid 

jämförelse av Norstats panel och rikets befolkning.  Grundurvalen är 

stratifierade slumpmässiga urval utifrån SCB:s statistik över dessa 3 

obligatoriska variabler. På detta vis kompenserar man för skevheterna i panelen. 

När svarstiden för respektive urvalsdragning hade gått ut drog Norstat 

tilläggsurval för att kvoterna skulle fyllas så att önskat antal svarande för 
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respektive variabel skulle erhållas. Dessa var kvoturval och icke-slumpmässiga 

urval. På grund av detta varierade den maximala perioden en enskild panelist 

kunde svara [12].  

Det ursprungliga datamaterial som vi fått ta del av bestod av 6 huvudfrågor som 

syftar till att ta reda på folks innehav av vissa tekniska apparater, medievanor 

och intressen. 5 bakgrundsvariabler om panelisten är förifyllda och ytterligare 

11 frågor som rör dennes bakgrund ställs. Förutom dessa frågor så har vi den för 

vår undersökning mycket viktiga variabeln svarsstatus som beskriver i vilken 

utsträckning panelisten besvarat enkäten samt variabler för när panelisten 

besvarat webbundersökningen och hur lång tid detta tog. Svarsstatus kan anta 4 

olika värden: svarande som innebär att personen fullständigt besvarat 

undersökningen, partiellt bortfall som innebär att denne delvis besvarat 

undersökningen, totalbortfall som innebär att denne inte påbörjat 

undersökningen och full kvot som personen hamnar i om kvoten för dennes 

stratifieringsvariabler uppnåtts innan dennes svar kommit in. Dessa grupper 

kommer hädanefter benämnas svarande, partiellt bortfall, totalbortfall respektive 

full kvot. Svar från personer som återfinns i den sista kategorin analyseras inte. 

Några enkätfrågor har av Norstat avsiktligt utelämnats i datamaterialet vi har fått 

tillgång till för att inte röja kundens identitet [11]. 

Av de enkäter som ingår i de tio utvalda urvalsdragningarna tillhör 30 % 

svarande, 5,7 % partiellt bortfall, 59,6 % totalbortfall och 4,6 % full kvot. Dessa 

andelar har beräknats från ett datamaterial som även innehåller de som svarat att 

de är 0 år och de som svarat att deras sysselsättning är militärtjänst/civilplikt. 

I figur 1 finns information om alla 35 urvalsdragningar. De 10 som analyserats 

är markerade med gul bakgrundsfärg i tabell 1. 
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Figur 1: Urvalsdragningarna samt deras svarsstatus 

 

 

2.1 Bearbetning av datamaterialet 

De tio största urvalsdragningarna valdes ut för att datamaterialet garanterat 

skulle bestå av enbart grundurval, detta innebar att 6 747 av 11 423, dvs. 59 %, 

av individerna analyserades. De urvalsdragningar som valdes bort var antingen 

små urval och/eller tilläggsurval som dragits för att fylla kvoter och därför var 

väldigt riktade mot specifika kategorier av panelister. Varje bortvald 

urvalsdragning bestod av 400 eller färre individer. Hade även dessa 

urvalsdragningar analyserats hade antagandet om lika fördelning i det totala 

urvalet och panelen inte kunnat göras. De urvalsdragningar som valts ut består 

var och en av mellan 459 och 1318 individer. 5 personer som angett att de är 0 

år togs bort från datamaterialet. De 8 personer som angett att deras 

sysselsättning är militärtjänst/civilplikt är mycket få och tillhör alla bortfallet, 

varför även de togs bort.  

För information om hur många panelister som tillhör de olika svarskategorierna 

i respektive urvalsdragning hänvisas läsaren till tabell 1. 
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Tabell 1: Information om urvalsdragningarna 

urvals- 
dragning 

datum svarande partiellt 
bortfall 

totalbortfall full 
kvot 

totalt antal 
inbjudningar 

1 03-jan 205 34 382 11 632 

2 13-jan 96 10 207 6 319 

3 17-jan 102 18 173 3 296 
4 21-jan 14 1 53 3 71 

5 24-jan 11 2 41 3 57 
6 28-jan 8 5 65 2 80 

7 07-feb 19 4 56 2 81 

8 16-feb 111 33 250 6 400 
9 18-feb 245 35 382 18 680 

10 23-feb 230 37 353 11 631 
11 23-feb 7 2 40 1 50 

12 24-feb 77 17 219 7 320 
13 02-mar 122 16 179 4 321 

14 07-mar 146 25 295 14 480 

15 09-mar 190 27 395 26 638 
16 11-mar 100 21 197 3 321 

17 14-mar 134 31 254 40 459 
18 14-mar 0 0 1 0 1 

19 17-mar 78 14 217 11 320 

20 21-mar 191 30 404 16 641 
21 25-mar 78 18 217 7 320 

22 28-mar 18 5 94 3 120 
23 01-apr 155 30 269 34 488 

24 04-apr 1 0 2 0 3 
25 05-apr 0 0 3 0 3 

26 06-apr 113 20 18 7 358 

27 08-apr 335 79 646 59 1119 
28 11-apr 10 4 39 1 54 

29 12-apr 292 76 840 110 1318 
30 13-apr 70 19 253 33 375 

31 15-apr 68 16 196 28 308 
32 18-apr 10 4 53 9 76 

33 19-apr 0 0 7 8 15 

34 20-apr 1 0 17 10 28 
35 27-apr 6 1 17 16 40 
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2.2 Variabler 

I följande avsnitt kommer det att redogöras för variabler som har använts till alla 

frågeställningar som rapporten ska försöka besvara. Datamaterialet innehåller 

totalt 79 variabler, av dessa redovisas de som har bedömts vara intressanta 

nedan. En del nya variabler behövde skapas för att bättre kunna åskådliggöra 

enskilda variablers påverkan på respektive problem. Flera variabler innehöll 

många kategorier med få svarande. Dessa kategorier slogs samman till större 

grupper för att få tillräckligt stora datamängder att analysera. Datamaterialet 

som använts består av 6737 poster, av vilka 2119 är helt ifyllda (svarande), 403 

delvis ifyllda (partiellt bortfall) och 4214 inte påbörjade (totalbortfall). Det är 

dessa siffror som använts till procentberäkningarna i detta avsnitt. Variabler som 

använts men inte varit signifikanta redovisas under bilagor. Om en variabel har 

skapats av oss författare till rapporten anges detta. 

 

2.2.1 Obligatoriska variabler 

Obligatoriska variabler beskriver precis som bakgrundsvariabler (se definition i 

kapitel 2.2.2) panelisten. Data för de ursprungliga obligatoriska variablerna 

ålder, kön och barn i hushållet fanns lagrade i databasen för samtliga panelister 

innan undersökningen utfördes. Skillnaden mellan obligatoriska variabler och 

bakgrundsvariabler är därför att det för de obligatoriska variablerna finns data 

för samtliga panelister. De skapade variablerna har erhållits genom 

gruppindelning av de ursprungliga obligatoriska variablerna. 

ålder 

En ordinal variabel där panelisten anger hur gammal han/hon är. 

 

åldersgrupp om fem (skapad variabel) 

Den ordinala variabeln ålder delades in i följande 5 olika åldersgrupper: 16-26, 

27-38, 39-50, 51-62 och 63-74 år. 
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åldersgrupp om tre (skapad variabel) 

Den ordinala variabeln ålder delades in i följande 3 olika åldersgrupper: 16-35, 

36-55 och 56-74 år. 

 

kön 

En binär variabel som beskriver om panelisten är man eller kvinna. 

 

barn i hushållet 

Den binära variabeln barn i hushållet kan besvaras med svarsalternativen ja eller 

nej, beroende på om det bor barn i hushållet eller ej. 

 

invånare i kommunen (skapad variabel) 

Den nominala variabeln kommun som svarar på vilken kommun panelisten bor i 

gjordes om till en ordinal variabel med 3 kategorier där kommun ersattes med 

invånarantal. De nya kategorierna är färre än 20 000, 20 000 - 50 000 och fler än 

50 000. 

 

2.2.2 Bakgrundsvariabler 

Bakgrundsvariabler beskriver panelisten. För flera av bakgrundsvariablerna 

finns data redan lagrad i databasen för vissa panelister. Skillnaden mellan 

obligatoriska variabler och bakgrundsvariabler beskrivs i kapitel 2.2.1. De 

skapade variablerna har erhållits genom gruppindelning av de ursprungliga 

bakgrundsvariablerna. 

upptagenhetsgrad (skapad variabel) 

Den nominala grundvariabeln sysselsättning, där panelisten svarade på vilken 

huvudsaklig sysselsättning denne hade, gjordes om. Antalet kategorier 

minskades från 11 till 3. De nya kategorierna blev generellt mindre upptagen, 

generellt genomsnittligt upptagen och generellt mer upptagen. Personer under 
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kategorierna föräldraledig, pensionerad, arbetssökande, hemmafru/-man och 

tjänstledig räknas som mindre upptagna, personer under kategorierna 

deltidsarbete och studier räknas som genomsnittligt upptagna och personer 

under kategorierna heltidsarbete och egen företagare räknas som mer upptagna. I 

tabell 2 anges för hur många det finns tillgång till data för denna variabel. 

 

Tabell 2: Svarsfrekvens för variabeln upptagenhetsgrad 

svarsstatus antal 
andel per 

kategori i % 

svarande 1966 92,80 

partiellt 

bortfall 
367 91,10 

totalbortfall 2865 68,00 

 

För variabeln upptagenhetsgrad finns det tillgång till data för 92,8 % av de 

svarande, 91,1 % av det partiella bortfallet och 68 % av totalbortfallet.  

 

utbildningsnivå (skapad variabel) 

Den ordinala variabeln utbildning, där panelisten besvarar vilken dennes högsta 

utbildningsnivå är, gjordes om. Antalet kategorier minskades från 6 till 3. De 

nya kategorierna är låg utbildningsnivå, medelhög utbildningsnivå och hög 

utbildningsnivå. grundskola/realskola räknas som låg utbildningsnivå, 

gymnasieskola, folkhögskola och annat räknas som medelhög och 

högskola/universitet räknas som hög utbildningsnivå. I tabell 3 anges för hur 

många det finns tillgång till data för denna variabel. 
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Tabell 3: Svarsfrekvens för variabeln utbildningsnivå 

svarsstatus antal 
andel per 

kategori i % 

svarande 1857 88,00 

partiellt 

bortfall 
316 78,00 

totalbortfall 2224 53,00 

 

För variabeln utbildningsnivå finns det tillgång till data 88 % av de svarande, 78 

% av det partiella bortfallet och 53 % av totalbortfallet.  

 

2.2.3 Svarsvariabler 

Svarsvariabler är sådana som kunden är intresserad av att undersöka. 

har du något av följande? 

En grupp av variabler där svarsalternativen är ja eller nej. Dessa variabler ämnar 

ta reda på om panelisten har en iPhone, iPad, annan smartphone eller 

smartphone med android-operativsystem eller inget av alternativen. I tabell 4 

anges fördelningen av panelister för denna variabel. 

Tabell 4: Svarsfrekvens för variabeln har du något av följande? 

svarsstatus antal 
andel per 

kategori i % 

svarande 2119 100,00 

partiellt 

bortfall 
12 3,00 

 

För variabeln har du något av följande finns det tillgång till data för 100 % av de 

svarande och 3 % av det partiella bortfallet.  
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vilka av följande intressen utövar du? 

Panelisterna fick besvara 27 frågor som berörde olika intressen. 

Svarsalternativen till varje fråga var ja eller nej. 

Dessa frågor var snowboard, utförsåkning, lagsportar (t.ex. fotboll, basket, 

ishockey, innebandy m.m.), umgås med vänner, jagar/fiskar, seglar, motorbåt, 

camping, längdskidor, långfärdsskridskor, vandring, golf, tränar på gym (friskis 

& svettis), kampsport, racketsport (t.ex. tennis, squash, badminton), ridsport 

(t.ex. ridskola), äventyrsport (bergsklättring m.fl.), matlagning, böcker, hälsa, 

heminredning, trädgård, vinprovning, mode, film, konserter rock/pop, konserter 

klassisk musik/opera, teater och dansa. I tabell 5 anges fördelningen av 

panelister för denna variabel. 

 

Tabell 5: Svarsfrekvens för variabeln vilka av följande intressen utövar 

du?  

svarsstatus antal 

andel per 

kategori i 

% 

svarande 2119 100,00 

partiellt 

bortfall 
7 1,70 

 

För variabeln vilka av följande intressen utövar du finns det tillgång till data för 

100 % av de svarande och 1,7 % av det partiella bortfallet. 

 

2.2.4 Övriga variabler 

Övriga variabler innehåller övrig information som inte kan hänföras till 

panelisten eller undersökningen i övrigt. 
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svarsstatus 

Variabeln svarsstatus är en nominal variabel med tre kategorier: svarande, 

partiellt bortfall och totalbortfall som beskriver om panelisten har fyllt i enkäten 

helt, delvis eller inte ens påbörjat den. Alla panelister har en svarsstatus för 

undersökningen. 

 

urvalsdatum 

Variabeln urvalsdatum är nominal och innehåller information om vilken 

urvalsdragning varje panelist tillhör. Varje panelist tillhör en urvalsdragning. 

 

dagar till svar (skapad variabel) 

För att ta reda på hur lång tid det tog från att panelisten mottagit undersökningen 

till att denne börjat besvara densamma skapades denna variabel. 

Här har följande svarat: alla från svarande och alla från partiellt bortfall. 

 

2.3 Avgränsningar 

Ytterligare jämförelser hade kunnat göras på bakgrundsvariabler med data från 

en liknande undersökning där endast en utskicksperiod hade använts. Variabeln 

yrke valdes bort då den ansågs innehålla alltför många kategorier för att kunna 

göra statistisk analys. Att lägga ihop yrken och på så sätt få färre kategorier 

ansågs inte tillförlitligt. Det finns närliggande variabler som utbildningsnivå och 

inkomst, vilka enligt oss innehåller liknande information. 

Anledningen till att tilläggsurvalen inte analyseras är att dessa är väldigt riktade 

mot specifika kategorier av panelister [13].  

Vi ville visa hur svaren för bakgrundsvariablerna förändras med antal dagar. 

Svaren från dessa variabler hade dock inte kunnat jämföras med utskicken, 

eftersom vi nästan helt saknar data från partiellt bortfall och totalbortfall för 
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dessa. Vi undersöker i stället vilka av dessa som mest påverkar hur lika/olika 

värdena på svarsvariablerna blir.  

 

2.4 Nuvarande kunskapsläge och tidigare forskning 

Kapitlet ger grundläggande information om panelers uppbyggnad och utveckling 

av webbundersökningar samt för- och nackdelar med dessa. 

 

2.4.1 Panel 

En person blir antingen slumpmässigt rekryterad via intervju eller så väljer 

denne självmant att delta i panelen. För att den demografiska representationen i 

panelen ska efterlikna verkligheten så mycket som möjligt vore det bäst om all 

rekrytering gjordes slumpmässigt. Självrekryterade medlemmar brukar också ha 

ett antal gemensamma faktorer som gör att deras åsikter inte statistiskt kan anses 

överensstämma med grupperna de ska representera. 

Det är viktigt att ha rutiner för att hålla panelen uppdaterad, dels för att 

panelisternas uppgifter kan ha ändrats och dels för att identifiera vilka av dessa 

individer som varit inaktiva under en längre tid. 

 

2.4.2 Webbundersökning 

I slutet av 90-talet var webbundersökningar mindre vanliga än idag. I stället 

gjordes enklare åsiktsundersökningar genom intervjuer med traditionella 

metoder som telefon, med papper och penna eller ansikte mot ansikte [14].  

Inside research uppskattade 2009 att webbundersökningar omsatte omkring 2 

miljarder dollar i USA [15]. Ungefär 85 % av undersökningarna som dessa 

pengar lades på ersatte undersökningar som tidigare gjordes med traditionella 

metoder.  

Utgifterna för webbundersökningar i USA beräknades 2012 stå för ungefär 43 % 

av den totala kostnaden som avsattes till åsiktsundersökningar [14]. 

Motsvarande siffra för Europa uppskattades samma år till 13 %. 
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Anledningen till att webbundersökningar ökat så mycket i popularitet är 

framförallt att kostnaderna blir lägre eftersom mindre administrativt arbete krävs 

[15]. Exempelvis behöver inte data föras över manuellt till en databas. Andra 

fördelar kan vara att en person blir mer benägen att ärligt besvara känsliga 

frågor via webben än genom en telefonundersökning eller personlig intervju 

samt att potentiell intervjuarpåverkan, som ofta förekommer i 

telefonundersökningar och personliga intervjuer, undviks.  

Att dra tillräckligt stora urval i en undersökning om något med låg incidens, 

vilket innebär hur vanligt något är, kan vara svårt i en webbpanelundersökning 

[15-16]. Det är dock betydligt lättare än i andra undersökningsformer [15]. 

Ytterligare en fördel med webbundersökningar i kontrast till 

telefonundersökningar och personliga intervjuer är att respondenten har mer tid 

på sig att hinna fundera och konsultera dokument eller andra personer för att ta 

reda på eller minnas något.  

Enligt Baker et al. har forskningen om hur fort webbundersökningar respektive 

telefonundersökningar besvaras gett övervägande enhetliga resultat [15]. I ett 

experiment utfört av Chang och Krosnick 2010 var slutsatsen att 

webbundersökningar går fortare än telefonundersökningar. År 2000 gjordes en 

fältstudie av Miller och Burke. Denna bestod av en jämförelse av 

webbundersökningar och jämförbara telefonundersökningar och var inget riktigt 

experiment. De förra varade i genomsnitt 13 minuter jämfört med 19 minuter för 

telefonundersökningarna. En liknande jämförelse gjordes av Heerwegh och 

Loosveldt 2008. I deras studie varade webb- och telefonundersökningarna 32 

respektive 48 minuter i medeltal. Sammanfattningsvis blev resultaten av båda 

dessa fältstudier att en webbundersökning i genomsnitt tar 2/3 så lång tid som en 

telefonundersökning. Endast i en studie blev resultatet att telefonundersökningar 

går fortare. Christian och Dillman fann 2008 att telefonundersökningar i 

genomsnitt tar 12 minuter jämfört med webbundersökningar som tar 9 minuter 

längre.  

Det är inte säkert att den generellt kortare tidsåtgången för webbundersökningen 

innebär att svarens kvalitet blir lägre än för telefonundersökningen. Möjligen 

beror skillnaden i stället på att det går fortare att läsa och svara visuellt än att 

lyssna och svara muntligt. 
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Bender et al. har upptäckt att vid jämförelser av samma undersökning via 

webben och telefon har det visat sig att respondenten i en webbundersökning 

oftare väljer ett av de första alternativen i listan och i en telefonundersökning 

mer frekvent väljer ett av de sista alternativen [15].  

Några studier har visat att resultaten av telefonundersökningar stämmer bättre 

överens med verkligheten än vad webbundersökningar gör [15]. Bender et al. 

fann 2007, när de jämförde respondenters påstådda konsumtion av mediciner, att 

den uppgivna mängden i telefonundersökningen var mer lik den som 

elektroniskt hade registrerats.  

Tyvärr introduceras vid webbundersökningar nya problem som inte fanns 

tidigare [15]. Vissa målgrupper har större bortfall än andra. Undersökningar där 

medlemmarna själva valt att få vara med introducerar skevhet då grupper som 

exempelvis arbetslösa tenderar att vara överrepresenterade. Det finns också 

problem med undertäckning för vissa grupper som saknar tillgång till eller 

möjlighet att använda internet. En del kritiker som Jon Krosnick hävdar att 

utfallet från en webbundersökning aldrig kan bli helt statistiskt säkerställt 

eftersom alla individer i ett land inte har lika stor möjlighet att bli 

representerade.  

Många forskare inom området hävdar att kvoturval är en bra metod för att lösa 

sådana problem [15]. Populationen delas in i åldersgrupper och urval dras från 

dessa tills varje urvalsgrupp blivit fylld. För att få en rättvisande fördelning 

inom åldersgrupperna måste hänsyn tas till ytterligare variabler som kön, 

utbildning etc. Problem kan ändå uppstå med skevhet om en eller flera 

åldersgrupper blivit överrepresenterade.
 

 

3 Metod 

Valet av vilka obligatoriska variabler, bakgrundsvariabler samt kombinationer 

av olika variabler som ska analyseras görs utifrån begrundande av deskriptiv 

statistik över dessa samt sunt förnuft. Signifikansnivån i våra test är 5 %. 

Beräkningar för modeller och tillhörande test för att verifiera modellernas 

duglighet har genomförts med statistikprogrammet SPSS. 
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3.1 χ2-test 

För att utreda huruvida det finns ett samband mellan kön och svarskategori 

kommer ett χ
2
-test användas. 

 

Formel 1: χ2-test 

   = ∑
       

 

  

 
   , där     är den observerade frekvensen och    den 

förväntade frekvensen för observation i [17]. 

 

 

Om nollhypotesen är att inget samband finns och det teoretiska χ
2
-värdet är 

större än det observerade innebär detta att nollhypotesen är sann. 

Vid analys av endast 2 celler ska den förväntade frekvensen vara minst 5 i varje 

cell [18]. Utförs analysen på fler än 2 celler får χ
2
-test användas om högst 20 % 

av de förväntade frekvenserna är lägre än 5. Ingen av de förväntade frekvenserna 

får vara lägre än 1. 

 

3.2 Binär multipel logistisk regression 

Vid analys av förhållandet mellan flera förklarande variabler och en 

responsvariabel används ofta någon typ av regressionsmetod. Logistisk 

regression används då det finns en beroende kategorisk variabel [19]. Om mer 

än en förklarande variabel finns utnyttjas multipel logistisk regression. 

Eftersom responsvariabeln i vårt fall kan anta 2 olika kategoriska värden 

kommer binär multipel logistisk regression att användas för att ta reda på vilka 

variabler som avgör om en kategori individer är svarande eller totalbortfall. 

Värdena på de förklarande variablerna kan vara kategoriska eller kontinuerliga 

[18]. Den beroende variabelns värden antas vara oberoende, binära och 

slumpmässiga.  
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Formel 2: Multipel logistisk regressionsmodell 

      
                           

                              
  [19] 

 

Modellen för multipel logistisk regression finns i formel 2. Responsvariabeln 

betecknas med y och de förklarande variablerna med x [19]. Parametrarna i 

modellen skattas med hjälp av maximum likelihood-metoden.      är 

sannolikheten att individen med värdena            tillhör svarskategorin 

svarande. Oddset för att individen ska tillhöra denna grupp beräknas som visas i 

formel 3.  

 

Formel 3: Beräkning av odds 

    

      
       

 

Oddskvoten är sannolikheten att en viss händelse ska inträffa dividerad med 

sannolikheten att den inte ska inträffa [19]. Tolkningen av kvoten är hur mycket 

troligare det är att händelsen inträffar än att den inte gör det. Oddskvoten 

betecknas i utskriften med exp(B). B erhålls genom att beräkna den naturliga 

logaritmen av exp(B): B = ln(exp(B)). 

För att bestämma vilka förklaringsvariabler som bäst predikterar värdet på 

responsvariabeln används den stegvisa framåtvalsmetoden. Denna metod utförs 

genom att börja med enbart interceptet [20]. Därefter läggs en variabel i taget till 

modellen. Om en viss variabel är statistiskt signifikant behålls den och 

interceptet. En ny variabel läggs till och behålls, om den är signifikant, 

tillsammans med interceptet och den andra variabeln. Detta förfarande fortsätter 

tills den variabel som läggs till inte uppnår signifikansnivån för att inkluderas i 

modellen. När enbart signifikanta variabler tros ha funnits läggs alla potentiella 

interaktionstermer till modellen samtidigt. Även kvadratiska termer kan läggas 

till, alla tänkbara sådana samtidigt. Om en eller flera signifikanta 
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interaktionstermer eller kvadratiska termer finns tas dessa med i modellen och 

de icke-signifikanta plockas bort. 

För att avgöra om modellen anpassats bra till datamaterialet används tabell 6. 

Tabellen ger en överskådlig och lättbegriplig bild av hur bra modellen anpassats 

till datamaterialet. Från tabellen kan utläsas hur stor andel av datamaterialet som 

predikterats korrekt för responsvariabelns båda alternativ med hjälp av 

modellen. Dessa värden kan sedan jämföras med hur stor chans det är att 

slumpmässigt gissa rätt värde på responsvariabeln. Tabell 6 beskriver hur 

klassificeringstabellen ser ut i rapportens resultatdel. 

 

Tabell 6: Beskrivning av klassificeringstabell 

observerad 

predikterad 

variabelnamn andel 

korrekta alt. 1 alt. 2 

variabelnamn 
alt. 1 <antal> <antal> <%> 

alt. 2 <antal> <antal> <%> 

medel     <%> 

 

3.3 Ordinal multipel logistisk regression 

När responsvariabeln antar fler än 2 olika värden som kan rangordnas används 

med fördel ordinal logistisk regression. Då det finns fler än en förklarande 

variabel utnyttjas den multipla varianten av metoden. 

I denna rapport kommer metoden att användas för att utreda vilka variabler som 

mest påverkar hur många dagar det tar innan undersökningen besvaras.  

Precis som i binär logistisk regression ska förklaringsvariablerna vara 

kategoriska eller kontinuerliga [21]. Den beroende variabelns värden antas vara 

oberoende, ordinala och slumpmässiga. Med ordinala menas att kategorierna 

kan rangordnas, men att det inte är möjligt att uttala sig om hur mycket det 

skiljer mellan varje kategori.  
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Det finns flera olika logistiska regressionsmodeller som tar hänsyn till ordningen 

mellan responsvariabelns olika kategorier [20]. Valet av vilken av dessa 

modeller som ska användas baseras på vilka oddskvoter som är mest lämpliga 

för att besvara problemet samt bedömning av vilken modell som passar data 

bäst. Den proportionella oddsmodellen är den som använts i rapporten. Utifrån 

denna jämförs sannolikheten för ett lika stort eller lägre värde på 

responsvariabeln med sannolikheten för ett större värde. 

 

Formel 4: Ordinal logistisk regressionsmodell enligt SPSS 

           = 
 

        (      
  ) 

 för j = 1, 2, ..., j - 1, där j står för hur många 

kategorier responsvariabel Y kan anta [21].  

 

 

Modellen för ordinal logistisk regression beskrivs i formel 4.    är ett intercept 

som bestäms utifrån vilket värde på responsvariabeln som modelleras [21]. Om 

en β-koefficient är positiv innebär det att värdet för variabeln påverkar 

sannolikheten negativt. Om β-koefficienten i stället är negativ påverkas 

sannolikheten positivt. 

P (   ≤ j) är en kumulativ sannolikhet som beskriver hur troligt det är att en 

individ med intercept        variabel    tillhör responsvariabelns kategori j eller 

lägre [21]. Genom att modifiera modell 2 kan även sannolikheten för att denna 

individ ska tillhöra exakt kategori j erhållas. 

När responsvariabeln till de ordinala logistiska regressionsmodellerna valdes 

delades dagarna in i grupperna svar dag 0, till och med dag 1, till och med dag 3 

och till och med dag 19. Fler kategorier ansåg vi inte behövdes eftersom de 

flesta besvarade enkäten redan till och med dag 3. Indelningen gjordes dessutom 

för att inte grupperna skulle bli för små. Dag 19 har panelisterna haft 20 dagar 

på sig att besvara undersökningen och en längre fältperiod än så ansågs inte 

försvarbar tidsmässigt. Därför är svar inkomna efter dag 19 inte intressanta. 
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För att avgöra om den valda regressionsmodellen har anpassats bra till 

datamaterialet används ett hypotestest där nollhypotesen är att den slutliga 

modellen ger en bättre anpassning av data än om responsvariabelns värde 

slumpmässigt skulle gissas. För att nollhypotesen ska gälla ska log-likelihood-

värdet för den förstnämnda modellen vara lägre än för den sistnämnda.  

 

3.4 Kumulativa jämförelser av dagar 

För att ta reda på optimal fältperiod och vilka svarsvariabler som fick stora 

skillnader för olika dagar användes kumulativa jämförelser. 

En anledning till detta är att antal svarande dag 5 och 6 är ganska små vilket 

resulterar i att korstabellen får flera tomma celler. Då de kumulativa 

jämförelserna görs mellan grupper av dagar som exempelvis mellan dag 0-1 och 

dag 2-4 innebär detta att om jämförelsegruppen utökas med en dag till 2-5 så 

måste både skillnaderna i svar och gruppens storlek vara tillräckligt stora för att 

ge en signifikant skillnad. 

 

Optimal fältperiod för alla panelister 

Hur påverkas genomsnitt och variation för obligatoriska variabler, bakgrunds- 

och svarsvariabler för samtliga svarande beroende på om de data som analyseras 

har inkommit dag 0, t.o.m. dag 1, t.o.m. dag 2 och så vidare t.o.m. de som 

besvarat undersökningen dag 6? 

 

4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av varje frågeställning separat. Intressanta 

iakttagelser från tabeller kommer att belysas och förklaringar över resonemang 

kommer att ges. 

 

4.1 Hur kön påverkar vilken svarskategori panelisten tillhör 
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Under detta delkapitel kommer analys med hjälp av korstabell att göras för att 

undersöka hur kön påverkar om en panelist tillhör kategorin svarande, partiellt 

bortfall eller totalbortfall. 

 

Tabell 7: χ2-test för svarskategori mot kön 

 
värde df p-värde 

χ2 29,3 2 <0,001 

 

Utifrån det låga p-värdet i tabell 7 dras slutsatsen att det finns ett mycket starkt 

signifikant samband mellan kön och svarskategori. 

 

Tabell 8: Svarskategori mot kön 

kategori  kön totalt 

  man kvinna 
 

svarande 

antal 1038 1082 2120 

% inom svarsstatus 49,00 51,00 100,00 

% inom kön 32,10 30,90 31,50 

% av alla 15,40 16,10 31,50 

partiellt 

bortfall 

antal 141 262 403 

% inom svarsstatus 35,00 65,00 100,00 

% inom kön 4,40 7,50 6,00 

% av alla 2,10 3,90 6,00 

totalbortfall 

antal 2058 2156 4214 

% inom svarsstatus 

 48,80 51,20 100,00 

% inom kön 63,60 61,60 62,60 

% av alla 30,50 32,00 62,60 

summa 

antal 3237 3500 6737 

% inom svarsstatus 48,00 52,00 100,00 

% inom kön 100,00 100,00 100,00 

% av alla 48,00 52,00 100,00 
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I tabell 8 framgår att 6 % det totala antalet panelister tillhör det partiella 

bortfallet. För kvinnor är frekvensen 7,5 % och för män endast 4,4 %. Det är 

därmed 70 % vanligare att en kvinna tillhör partiellt bortfall än att en man gör 

det. För de andra svarskategorierna är skillnaderna mellan könen små. Av 

männen har drygt 1 procentenhet fler besvarat undersökningen jämfört med 

kvinnorna. Drygt 2 procentenheter större andel av männen än kvinnorna 

återfinns i totalbortfallet. Det innebär att kvinnorna är något flitigare än männen 

på att starta enkäten, vilket innebär att de återfinns antingen i gruppen svarande 

eller partiellt bortfall. 

 

4.2 Variabler som påverkar om panelisten är svarande eller 

bortfall 

Flera variabler som beskriver personens profil misstänktes påverka om denne 

besvarar undersökningen eller ej. För att kunna bilda en uppfattning om vilka av 

dessa variabler som har störst påverkan och hur oddset för svarande eller bortfall 

ökar eller minskar används en modell anpassad med binär logistisk regression. 

Reducerad binär logistisk regressionsmodell med förklaringsvariablerna 

ålder, barn i hushållet, upptagenhetsgrad, utbildningsnivå och 

urvalsdragning: 

 

Tabell 9: Antal i modellen 

observationer antal andel i % 

valda 

observationer 

inkluderade i 

analysen 4078 64,4 

saknade 

observationer 2256 35,6 

summa 6334 100 

utelämnade 

observationer 
  

0 0 

summa 6334 100 

 

Tabell 9 visar att analysen baserades på 4078 observationer. 
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Tabell 10: Kodning av kategoriska variabler 

variabel kategori antal 
parameterkodning 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

urvalsdatum 

01-jan-03 372 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

09-feb-18 400 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

10-feb-23 344 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

14-mar-07 280 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

15-mar-09 382 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

17-mar-14 263 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

20-mar-21 400 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

23-apr-01 281 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

27-apr-08 630 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

29-apr-12 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

utbildningsnivå 

hög 1882 1 0 
       

medelhög 1715 0 1 
       

låg 481 0 0 
       

upptagenhetsgrad 

generellt 

mindre 
1048 1 0 

       

generellt 

genomsnittligt 796 
0 1 

       

generellt mer 2234 0 0 
       

barn i hushållet 
nej 2397 1 

        
ja 1681 0 

        
 

Tabell 10 visar antal observationer per kategori samt beskriver hur svaren för 

variablernas respektive kategori i tabell 9 kodats. 

Ett log-likelihood-test av huruvida responsvariabeln predikteras bättre av 

modellen i tabell 12 än om utfallet för responsvariabeln slumpmässigt skulle 

gissas ger -2-log-likelihood-värdet 246,223, med 15 df och ett p-värde mindre 

än 0,001.  
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Tabell 11: Klassificeringstabell för svarsstatus 

observerad 

predikterad 

svarsstatus andel 

korrekta i % bortfall svarande 

svarsstatus 
bortfall 1696 525 76,4 

svarande 1055 802 43,2 

medel     61,3 

 

Tabell 11 visar hur observationerna som ingår i analysen blivit fördelade enligt 

modellen. Andelen korrekt klassificerade panelister överlag är 61,3 %. 

 

Tabell 12: Binär logistisk regressionsmodell  

variabel B osäkerhet df p-värde exp(B) 

ålder 0,019 0,003 1 <0,001 1,020 

urvalsdragning     9 0,001   

urvalsdragning (1) 0,311 0,134 1 0,020 1,365 

urvalsdragning (2) 0,440 0,131 1 0,001 1,552 

urvalsdragning (3) 0,561 0,138 1 <0,001 1,752 

urvalsdragning (4) 0,193 0,148 1 0,192 1,212 

urvalsdragning (5) 0,144 0,133 1 0,279 1,155 

urvalsdragning (6) 0,047 0,152 1 0,754 1,049 

urvalsdragning (7) 0,108 0,130 1 0,404 1,114 

urvalsdragning (8) 0,109 0,148 1 0,459 1,116 

urvalsdragning (9) 0,030 0,115 1 0,796 1,030 

barn i hushållet(1) 0,244 0,073 1 0,001 1,277 

upptagenhetsgrad     2 <0,001   

upptagenhetsgrad(1) 0,358 0,087 1 <0,001 1,431 

upptagenhetsgrad(2) 0,166 0,092 1 0,070 1,181 

utbildningsnivå     2 0,004   

utbildningsnivå(1) 0,257 0,110 1 0,019 1,293 

utbildningsnivå(2) 0,050 0,111 1 0,651 1,051 

konstant -1,656 0,169 1 <0,001 0,191 
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Svarsvariabelns kategorier är kodade med 0 för bortfall och 1 för svarande. 

Detta innebär att en positiv konstant B ökar chansen för svar. Om p-värdet för 

skillnaden mellan 2 kategorier för variabeln är mindre än 0,05 benämns 

skillnaden signifikant. Då tolkas oddskvoten, annars inte. Notera att de p-värden 

i tabellen som är 0 i själva verket bara är mycket nära 0. 

För varje år äldre en person är ökar oddset för att denne ska svara med 2 %. 

Oddset för att svara är lägst i urvalsdragning 29 och högst i urvalsdragning 10. 

Urvalsdragningarna 1, 9 och 10 är signifikant skilda från urvalsdragning 29.  

Oddset för att en person i någon av dessa urvalsdragningar ska besvara 

undersökningen är 36,5 %, 55,2 % respektive 75,2 % högre än i urvalsdragning 

29. Urvalsdragningarna 14, 15, 17, 20, 23 och 27 är inte signifikant skilda från 

urvalsdragning 29. Oddset för att svara är nästan 28 % högre för boende i ett 

hushåll där det inte finns barn än i ett där det finns barn. 

Det finns ett negativt samband mellan upptagenhetsnivå och att besvara 

undersökningen. Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan de med låg 

upptagenhetsnivå och de med hög.  Oddset för att besvara undersökningen är 

43,1 % högre för de med låg upptagenhetsnivå än för de med hög. Det finns 

ingen signifikant skillnad i benägenheten att svara mellan de med medelhög 

upptagenhetsnivå och de med hög.  

Det finns ett samband mellan utbildningsnivå och benägenhet att besvara 

undersökningen. Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan högutbildade 

och lågutbildade. Oddset för att en välutbildad ska svara är 29,3 % högre än att 

en lågutbildad ska göra det. Mellan de med hög och de med medelhög 

utbildningsnivå finns inte någon statistiskt signifikant skillnad i benägenheten 

att svara. 

Den tionde urvalsdragningen är den där benägenheten att svara är högst. Den typ 

av person i urvalsdragning 10 som med störst sannolikhet besvarar 

undersökningen är en 74-årig högutbildad med låg upptagenhetsnivå i ett hushåll 

utan barn. Sannolikheten är 76,3 %. Den i samma urval som med lägst 

sannolikhet besvarar undersökningen är en 16-årig lågutbildad med hög 

upptagenhetsnivå i ett hushåll där det per definition finns barn. Sannolikheten är 

31,2 %. 
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Det 29:e urvalet är det där benägenheten att svara är lägst. Den typ av person i 

urval 29 som med störst sannolikhet besvarar undersökningen är en 74-årig 

högutbildad med låg upptagenhetsnivå i ett hushåll utan barn. Sannolikheten är 

64,8 %. Den person i samma urval som med lägst sannolikhet besvarar 

undersökningen är en 16-årig lågutbildad med hög upptagenhetsnivå i ett hushåll 

där det per definition finns barn. Sannolikheten är 20,6 %. 

 

4.3  Antal svarsdagar för landets befolkning mellan 15 och 74 år 

För att kunna dra slutsatser om varför vissa besvarar undersökningen sent eller 

tidigt jämfördes obligatoriska variabler och bakgrundsvariabler med variabeln 

dagar till svar.  

 

Figur 2: Antal dagar till svar 

 

 

I figur 2 illustreras fördelningen av variabeln antal dagar till svar. 55,6 % av 

svaren inkom redan dag 0, det vill säga samma dag som inbjudan till enkäten 

skickades ut. Till och med dag 1 har hela 73,3 % av svaren erhållits. Den sjätte 

dagen är motsvarande siffra 93,9 %. Efter den sjätte dagen var ökningen så liten 
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att den ansågs onödig att analysera i rapporten. Dessa 93,9 % motsvarar nästan 

28,1 % av alla 7086 personer i de tio urvalen som erbjöds delta i 

undersökningen, jämfört med näst intill exakt 30 % efter 399 dagar. 

 

Reducerad ordinal logistisk regressionsmodell med de förklarande 

variablerna barn i hushållet, kön och åldersgrupp om tre: 

 

Tabell 13: Fördelning av variablerna i modellen 

variabel kategori antal andel i % 

antal dagar till 

svar 

0 1178 56,10 

1 375 17,80 

2-3 299 14,20 

4-19 249 11,90 

barn i hushållet 
nej 1451 69,10 

ja 650 30,90 

kön 
kvinna 1071 51,00 

man 1030 49,00 

åldersgrupp om 

tre  

16-35 465 22,10 

36-55 707 33,70 

  56-74 929 44,20 

giltiga 2101 100,00 

saknade 0 
 

total 2101   

 

Tabell 13 visar uppdelningen av de personer som besvarat undersökningen per 

kategori.  
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Tabell 14: Ordinal logistisk regressionsmodell 

 variabel B osäkerhet df p-värde 
95 % 

konfidensintervall 

          
undre 

gräns 

övre 

gräns 

intercept, 0 dagar till 

svar 
0,298 0,128 1 0,020 0,048 0,548 

intercept, 1 dag till 

svar 
1,106 0,130 1 <0,001 0,852 1,361 

intercept, 2-3 dagar 

till svar 
2,080 0,138 1 <0,001 1,810 2,350 

barn i hushållet = nej -0,264 0,105 1 0,012 -0,471 -0,058 

barn i hushållet = ja referens 
 

0 
   

kön = kvinna 0,173 0,084 1 0,040 0,008 0,338 

kön =man referens 
 

0 
   

åldersgrupp om tre = 

16-35 
0,316 0,117 1 0,007 0,087 0,544 

åldersgrupp om tre = 

36-55 
0,229 0,113 1 0,042 0,008 0,450 

åldersgrupp om tre = 

55-74 
referens   0       

 

Ett log-likelihood-test utfördes. Modellen i tabell 14 har -2-log-likelihoodvärdet 

183,896 med 4 df jämfört med -2-log-likelihoodvärdet 216,67 om 

responsvariabeln slumpmässigt skulle gissas. Testets p-värde är mindre än 0,001 

vilket innebär att modellen i tabell 14 är signifikant bättre. 

När den valda modellen anpassades jämfördes först obligatoriska variabler och 

bakgrundsvariabler separat mot responsvariabeln dagar till svar. Av totalt 25 

variabler blev då 4 signifikanta. Därefter provades alla kombinationer med 2, 3 

och slutligen 4 variabler mot responsvariabeln för att hitta en modell som 

verkade logisk och enbart bestod av signifikanta variabler. För att öka antalet 

observationer i varje cell i modellen och därmed få en pålitligare modell gjordes 

variabeln ålder om till en ny variabel med 3 åldersgrupper. Den överlag bästa 
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modellen visas i tabell 15. En variabel som valdes bort trots hög signifikans var 

internetanvändning. Ungefär 95 % av alla svarande har uppgett alternativ ett för 

internetanvändning, vilket gör variabeln mindre intressant att använda i 

modellen. Alternativ ett innebär att man använder Internet varje eller nästan 

varje dag. Dessa personer besvarar vanligtvis undersökningen tidigare än de som 

använder Internet mer sällan. Vilken grupp man hamnar i bestäms med hjälp av 

formel 4 i kapitel 3.3. Exempel på en person som svarar tidigt, från 0-1 dag, ges 

av formeln: 

 
 

        (      
  ) 

 där   står för valt tröskelvärde eller intercept och   
   för valt 

variabelvärde. Ett antagande görs att en person i ålderskategorin 51-74, som är 

man och saknar barn i hushållet svarar tidigt. Beräkningen blir då enligt 

följande: 

 
 

                      
        Det visar sig att antagandet stämmer bra, 

resultatet visar att 79,7 % av dessa personer svarar inom noll till en dag, vilket 

kan jämföras med 73,9 % av alla som besvarade enkäten till och med nittonde 

dagen. Motsvarande sannolikhet för en person i ålderskategorin 16-35 som bor i 

ett hushåll med barn och är kvinna är ca 65 %.  

Med 95 % säkerhet svarar mellan 71,3 och 86,2 % av männen mellan 51 och 74 

år utan barn i hushållet inom 0-1 dag. 

 

4.4 Optimalt antal dagar för en undersökning som riktar sig till 

en specifik kategori av panelister 

Eftersom andelen svarande dag 3 även innehåller svarande från dag 1 beskrivs 

skillnaden mellan dessa med procentenheter.  

 

 

 

 



35 

 

Tabell 15: Andel av svarande som besvarat undersökningen efter antal 

dagar 

dagar svarsfrekvens i % 

0-1 73,30 

0-3 87,40 

 

Av tabell 15 framgår att drygt 73 % besvarade undersökningen t.o.m. dagen 

efter att enkäten skickades ut och drygt 87 % t.o.m. 3 dagar efter att 

undersökningen skickades ut. I tabell 16-19 beskrivs motsvarande siffror för 

specifika kategorier av personer. 

 

Tabell 16: Kvinnor boende i hushåll utan barn i % 

 åldersgrupp om tre 

dagar 16-35 36-55 56-74 

0-1 70,70 72,50 76,80 

0-3 86,50 87,50 89,80 

 

Av de kvinnor mellan 16 och 35 år boende i hushåll utan barn som besvarat 

enkäten senast under dag 3 erhålls svar från 15,8 procentenheter fler om 

fältperioden är 3 dagar i stället för 1. Motsvarande siffra för de mellan 36 och 55 

år är 15 procentenheter och för de mellan 56 och 74 år 13 procentenheter.  

 

Tabell 17: Kvinnor boende i hushåll med barn i % 

 åldersgrupp om tre 

dagar 16-35 36-55 56-74 

0-1 55,00 66,90 71,80 

0-3 83,10 84,30 87,10 
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Av de kvinnor mellan 16 och 35 år boende i hushåll med barn som besvarat 

enkäten senast under dag 3 erhålls svar från 28,1 procentenheter fler om 

fältperioden är 3 dagar i stället för 1. Motsvarande siffra för de mellan 36 och 55 

år är 17,4 procentenheter och för de mellan 56 och 74 år 15,3 procentenheter.  

 

Tabell 18: Män boende i hushåll utan barn i % 

 åldersgrupp om tre 

dagar 16-35 36-55 56-74 

0-1 74,20 75,80 79,70 

0-3 88,40 89,20 91,20 

 

Av de män mellan 16 och 35 år boende i hushåll utan barn som besvarat enkäten 

senast under dag 3 erhålls svar från 14,2 procentenheter fler om fältperioden är 3 

dagar i stället för 1. Motsvarande siffra för de mellan 36 och 55 år är 13,4 

procentenheter och för de mellan 56 och 74 år 11,5 procentenheter.  

 

Tabell 19: Män boende i hushåll med barn i % 

 åldersgrupp om tre 

dagar 16-35 36-55 56-74 

0-1 68,80 70,60 75,10 

0-3 85,40 86,40 88,90 

 

Av de män mellan 16 och 35 år boende i hushåll med barn som besvarat enkäten 

senast under dag 3 erhålls svar från 16,6 procentenheter fler om fältperioden är 3 

dagar i stället för 1. Motsvarande siffra för de mellan 36 och 55 år är 15,8 

procentenheter och för de mellan 56 och 74 år 13,8 procentenheter.  
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Kumulativa tabeller 

För att kunna jämföra vilka skillnader som finns för värden på obligatoriska 

variabler och bakgrundsvariabler beroende på hur många dagar som gått från 

utskicksdatum till det datum då svaret inkommit beräknades kumulativa 

svarsgrupper. Som exempel består kumulativ svarsgrupp 0 av de svar som 

inkommit dag 0 och kumulativ svarsgrupp 2 av de svar som inkommit dag 0, 1 

eller 2.  

I tabellerna 20-23 beskrivs skillnader i procentenheter för de obligatoriska 

variablerna mellan kumulativa svarsgrupper och alla som erbjöds besvara 

enkäten; vilket innebär samtliga i grupperna svarande, partiellt bortfall och 

totalbortfall. Negativa värden innebär att kategorin vid det angivna antalet dagar 

är underrepresenterad jämfört med alla som erbjöds besvara enkäten. Positiva 

värden innebär tvärtom att kategorin är överrepresenterad. Under ”Total absolut 

skillnad” visas hur stor den sammanlagda absoluta skillnaden är. 

 

Tabell 20: Invånare i kommunen 

 
invånare i kommunen 

 

dagar färre än 20 000 20 000 - 50 000 fler än 50 000 
total absolut 

skillnad 

0-1 -1,5 1,2 0,3 3,0 

0-2 -0,8 1,4 -0,5 2,7 

0-3 -1,0 1,3 -0,2 2,5 

0-4 -1,1 1,3 -0,1 2,5 

0-5 -0,8 1,2 -0,3 2,3 

0-6 -0,9 1,2 -0,2 2,3 

 

Boende i kommuner med färre än 20 000 invånare är underrepresenterade bland 

de svarande, medan de i kommuner med 20 000 – 50 000 invånare är 

överrepresenterade. De i kommuner med fler än 50 000 invånare är i stort sett 

lika representerade som de som erbjöds besvara enkäten. Vid en fältperiod till 

och med dag 6 minskar den totala absoluta skillnaden med 0,7 procentenheter 



38 

 

jämfört med en fältperiod till och med dag 1. Sammantaget är skillnaderna 

mycket små och i stort sett negligerbara.  

 

Tabell 21: Åldersgrupp om fem 

 
åldersgrupp om fem 

 

dagar 16-26 27-38 39-50 51-62 63-74 
total absolut 

skillnad 

0-1 -5,4 -6,2 -3,6 3,4 11,9 30,5 

0-2 -5,6 -5,4 -3,3 3,1 11,2 28,6 

0-3 -5,6 -4,9 -3,7 3,7 10,5 28,4 

0-4 -5,4 -4,5 -3,6 3,3 10,2 27,0 

0-5 -5,3 -4,4 -3,4 3,3 9,8 26,3 

0-6 -5,2 -4,3 -3,5 3,1 9,9 26,0 

 

Åldersgrupperna 16-26, 27-38 och 39-50 är underrepresenterade bland de 

svarande, medan 51-62 och 63-74 är överrepresenterade. De åldersgrupper vars 

representation förändras mest är 27-38 och 63-74, som vid en fältperiod till och 

med dag 6 jämfört med dag 1 blir omkring 2 procentenheter mindre 

underrepresenterade respektive mindre överrepresenterade. 63-74-åringarna är 

överrepresenterade med nästintill 10 procentenheter även vid en fältperiod till 

och med dag 6. 
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Tabell 22: Kön 

 
kön 

 

dagar man kvinna 
total absolut 

skillnad 

0-1 2,0 -2,0 4,0 

0-2 1,4 -1,4 2,8 

0-3 1,7 -1,7 3,4 

0-4 1,5 -1,5 3,0 

0-5 1,4 -1,4 2,8 

0-6 1,0 -1,0 2,0 

 

Männen är under hela fältperioden lite överrepresenterade bland de svarande. 

Kvinnorna är hela tiden lite underrepresenterade. Vid en fältperiod till och med 

dag 6 minskar den totala absoluta skillnaden med 1 procentenhet. Skillnaderna i 

representation är relativt små även vid en fältperiod till och med dag 6. 

 

Tabell 23: Barn i hushållet 

 
barn i hushållet 

 

dagar nej ja 
total absolut 

skillnad 

0-1 4,3 -4,3 8,6 

0-2 2,8 -2,8 5,6 

0-3 2,5 -2,5 5,0 

0-4 2,0 -2,0 4,0 

0-5 1,8 -1,8 3,6 

0-6 1,7 -1,7 3,4 

 

De i hushåll utan barn är under hela fältperioden överrepresenterade bland de 

svarande. De i hushåll med barn är underrepresenterade.  
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Svarande dag 0-1 mot övriga kumulativa svarsgrupper per obligatorisk 

variabel 

För att undersöka om det fanns skillnader i svar för olika typer av personer 

jämfördes den totala absoluta skillnaden i % mellan dag 0-1 och övriga dagar för 

de obligatoriska variablerna. 

 

Tabell 24: Svarande dag 0-1 mot andra kumulativa svarsgrupper 

variabel 
0-2 mot 0-

1 

0-3 mot 0-

1 

0-4 mot 0-

1 

0-5 mot 0-

1 

0-6 mot 0-

1 

barn i 

hushållet 
3,00 3,60 4,60 5,00 5,20 

åldersgrupp 1,90 2,10 3,50 4,20 4,50 

kön 1,20 0,60 1,00 1,20 2,00 

antal 

invånare i 

kommunen 

0,30 0,50 0,50 0,70 0,70 

 

Tabell 24 visar skillnaderna för inkomna svar per variabel mellan dag 0-1 och 

övriga inkomna svar fram t.o.m. dag 6 från tabell 20 t.o.m. tabell 23. 
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Figur 3: Svarande dag 0-1 mot andra kumulativa svarsgrupper 

 

I figur 3 kan skillnaden mellan en variabels kategorier ses som variationer i 

lutningen när de kumulativa svarsgrupperna jämförs. I tabell 24 beskrivs samma 

skillnader numeriskt. 

Variabeln antal invånare i kommunen visar genomgående mycket små skillnader 

i lutning för varje tillagd dag. Man kan därför inse att variabeln har ungefär lika 

många svar per kategori oavsett hur många dagar som passerat. 

Variabeln kön har brantare lutningar från 0-2 mot 0-1 och 0-3 mot 0-1 och från 

0-5 mot 0-1 och 0-6 mot 0-1 vilket kan tolkas som att andelen svarande män och 

kvinnor skiljer sig åt mer vid dessa intervall. 

Variabeln åldersgrupp om fem är den variabel som skiljer sig mest från 0-2 mot 

0-1 till 0-6 mot 0-1. Utvecklingen är logisk med stora skillnader i början och 

mindre i slutet. Variabeln barn i hushållet följer ungefär samma utveckling som 

variabeln åldersgrupp om fem. 

Överlag för alla 4 variabler är lutningen störst från 0-3 mot 0-1 till 0-4 mot 0-1 

vilket visar att en extra dags fältperiod ger störst effekt om fältperioden är t.o.m. 

dag 4 jämfört med t.o.m. dag 3. 
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Sammanfattningsvis är skillnaderna i svar som mest inte större än 2,6 % för 

någon av variablerna. 

 

4.5 Skillnader i svar beroende på dag 

När det skulle analyseras vilka frågor som besvarats annorlunda beroende på hur 

många dagar det tagit tills frågan blivit besvarad användes ordinal logistisk 

regression. En signifikansnivå på 5 % användes för att bedöma om det fanns 

någon skillnad mellan dagarna eller ej för varje fråga. Samma intervall valdes 

för dagarna som i den ordinala logistiska regressionsmodellen enligt tabell 11. 

Varje signifikant svarsvariabel testades ihop med de obligatoriska variablerna 

och bakgrundsvariablerna för att se om dessa kunde förklara sambandet 

ytterligare. Vid analys av regressionsmodellerna har det dels varit av intresse att 

få fram de variabler där svaren skiljer sig mest mellan dagarna för 

frågeställningen och dels att se vilket svarsalternativ som medger sent eller tidigt 

svar. Nedan redovisas resultatet av regressionsanalysen för en av de variabler 

där skillnad i svar mellan olika dagar blev signifikant. Övriga signifikanta 

variablers regressionsmodeller kan hittas under bilagor. 

Fem av svarsvariablerna befanns vara signifikanta och frågeställningen till dessa 

var Har du en ipad, iphone eller smartphone?, Har du en smartphone med 

android-operativsystem?, Utövar du snowboard, utförsåkning?, Utövar du någon 

form av lagsport? och Umgås du ofta med vänner?. 

 

Fördelning av obligatoriska variabler och bakgrundsvariabler 

Tabell 25: Fördelning av antal dagar till svar 

variabel kategori antal andel i % 

antal dagar till svar 

0 1178 56,10 

1 375 17,80 

2-3 299 14,20 

4-19 249 11,90 

summa 2101 100,00 



43 

 

Tabell 25 beskriver fördelningen av kategorierna till variabeln antal dagar till 

svar som använts som responsvariabel till den ordinala logistiska 

regressionsmodellen i detta delkapitel. 

 

Tabell 26: Fördelning av åldersgrupp om tre 

variabel kategori antal andel i % 

 
16-35 465 22,13 

åldersgrupp om tre 36-55 707 33,65 

 
56-74 929 44,22 

summa 2101 100,00 

 

Tabell 26 beskriver fördelningen av kategorierna till variabeln åldersgrupp om 

tre som använts som förklarande variabel till en del av de ordinala logistiska 

regressionsmodellerna i detta delkapitel. 

 

Tabell 27: Fördelning av kön 

variabel kategori antal andel i % 

kön 
kvinna 1071 51,98 

man 1030 49,02 

summa 2101 100,00 

 

Tabell 27 beskriver fördelningen av kategorierna till variabeln kön som använts 

som förklarande variabel till en del av de ordinala logistiska 

regressionsmodellerna i detta delkapitel. 

 

 

Skattningar för respektive svarsvariabel 

Ipad, iphone eller smartphone 
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Tabell 28: Fördelning av ipad, iphone eller smartphone 

variabel kategori antal andel i % 

ipad, iphone eller 

smartphone 

ja 639 30,40 

nej 1462 69,60 

summa 2101 100,00 

 

Tabell 28 visar hur många av de som besvarat frågan som hade ipad, iphone 

eller smartphone. 

Ett log-likelihood-test utfördes. Modellen i tabell 29 har -2-log-likelihoodvärdet 

113,527 med 3 df jämfört med -2-log-likelihoodvärdet 149,641 om 

responsvariabeln slumpmässigt skulle gissas. Testets p-värde är mindre än 0,001 

vilket innebär att modellen i tabell 29 är signifikant bättre. 

 

Tabell 29: Ordinal logistisk regressionsmodell 

  
    

95 % 

variabel B osäkerhet df p-värde 

konfidensintervall 

undre 

gräns 

övre 

gräns 

intercept, 0 dagar till svar 0,409 0,068 1 <0,001 0,275 0,542 

intercept, 1 dag till svar 1,218 0,073 1 <0,001 1,075 1,361 

intercept, 2-3 dagar till svar 2,192 0,087 1 <0,001 2,022 2,362 

ipad, iphone eller 

smartphone = ja -0,358 0,096 1 <0,001 -0,547 -0,169 

ipad, iphone eller 

smartphone = nej referens   0       

åldersgrupp om tre= 16-35 0,548 0,113 1 <0,001 0,326 0,769 

åldersgrupp om tre = 36-55 0,440 0,098 1 <0,001 0,247 0,632 

åldersgrupp om tre = 56-74 referens  0    

Ägare av ipad, iphone eller smartphone besvarar undersökningen tidigare, vilket 

antagligen beror på att dessa kan besvara undersökningen varhelst de befinner 
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sig. Innehavet av den här typen av telefoner skiljer sig mellan olika 

åldersgrupper. 

 

 

Smartphone med android-operativsystem 

Tabell 30: Fördelning av smartphone med androidoperativsystem 

variabel kategori antal andel i % 

smartphone med 

android-operativsystem 

nej 1860 88,50 

ja 241 11,50 

summa 2101  100,00 

 

Tabell 30 visar hur många av de som besvarat frågan som hade smartphone med 

androidoperativsystem. 

 

Ett log-likelihood-test utfördes. Modellen i tabell 31 har -2-log-likelihoodvärdet 

104,292 med 3 df jämfört med -2-log-likelihoodvärdet 137,668 om 

responsvariabeln slumpmässigt skulle gissas. Testets p-värde är mindre än 0,001 

vilket innebär att modellen i tabell 31 är signifikant bättre. 
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Tabell 31: Ordinal logistisk regressionsmodell 

  
    

95 % 

  
    

konfidensintervall 

variabel B osäkerhet df p-värde 
undre 

gräns 

övre 

gräns 

intercept, 0 dagar till svar 0,905 0,149 1 <0,001 0,613 1,196 

intercept, 1 dag till svar 1,713 0,152 1 <0,001 1,415 2,011 

intercept, 2-3 dagar till svar 2,686 0,160 1 <0,001 2,372 3,000 

smartphone med android-

operativsystem = nej 
0,460 0,140 1 0,001 0,187 0,733 

smartphone med android-

operativsystem = ja 
referens   0       

åldersgrupp om tre= 16-35 0,497 0,110 1 <0,001 0,281 0,714 

åldersgrupp om tre = 36-55 0,417 0,097 1 <0,001 0,226 0,608 

åldersgrupp om tre = 56-74 referens  0    

 

Ägare av smartphone med android operativsystem besvarar undersökningen 

tidigare. Detta beror troligen också på att de kan besvara undersökningen var de 

än befinner sig. Innehavet av den här typen av telefon skiljer sig mellan olika 

åldersgrupper. 

 

 

Snowboard, utförsåkning 

Tabell 32: Fördelning av snowboard, utförsåkning 

variabel kategori antal andel i % 

snowboard, utförsåkning 
nej 1823 86,80 

ja 278 13,20 

summa 2101  100,00 
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Tabell 32 visar hur många av de som besvarat frågan som utövade snowboard, 

utförsåkning. 

 

Ett log-likelihood-test utfördes. Modellen i tabell 33 har -2-log-likelihoodvärdet 

177,011 med 4 df jämfört med -2-log-likelihoodvärdet 209,585 om 

responsvariabeln slumpmässigt skulle gissas. Testets p-värde är mindre än 0,001 

vilket innebär att modellen i tabell 33 är signifikant bättre. 

 

Tabell 33: Ordinal logistisk regressionsmodell 

  
    

95 % 

  
    

konfidensintervall 

variabel B osäkerhet df p-värde 
undre 

gräns 

övre 

gräns 

intercept, 0 dagar till svar 0,273 0,136 1 0,045 0,006 0,540 

intercept, 1 dag till svar 1,080 0,138 1 <0,001 0,810 1,351 

intercept, 2-3 dagar till 

svar 
2,054 0,146 1 <0,001 1,796 2,339 

snowboard, utförsåkning 

= nej 
-0,305 0,123 1 0,013 -0,546 -0,065 

snowboard, utförsåkning 

= ja 
referens   0       

åldersgrupp om tre= 16-

35 
0,372 0,111 1 0,001 0,155 0,589 

åldersgrupp om tre = 36-

55 
0,343 0,097 1 <0,001 0,152 0,533 

åldersgrupp om tre = 56-

74 
  0    

kön = kvinna 0,185 0,850 1 0,029 0,019 0,350 

kön = man referens  0    
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De som ägnar sig åt snowboard och utförsåkning svarar sent, det kan bero på att 

dessa varit bortresta och därför inte haft möjlighet att besvara undersökningen. 

Andelen som utövar snowboard och utförsåkning skiljer sig åt både mellan män 

och kvinnor och mellan åldersgrupper. 

 

 

Lagsportar 

Tabell 34: Fördelning av lagsportar 

variabel kategori antal andel i % 

lagsportar 
nej 1941 92,40 

ja 160 7,60 

summa 2101  100,00 

 

Tabell 34 visar hur många av de som besvarat frågan som lagsportade. 

 

Ett log-likelihood-test utfördes. Modellen i tabell 35 har -2-log-likelihoodvärdet 

165,822 med 4 df jämfört med -2-log-likelihoodvärdet 199,254 om 

responsvariabeln slumpmässigt skulle gissas. Testets p-värde är mindre än 0,001 

vilket innebär att modellen i tabell 35 är signifikant bättre. 
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Tabell 35: Ordinal logistisk regressionsmodell 

  
    

95 % 

  
    

konfidensintervall 

variabel B osäkerhet df p-värde 
undre 

gräns 

övre 

gräns 

intercept, 0 dagar till svar 0,165 0,165 1 0,318 -0,159 0,488 

intercept, 1 dag till svar 0,973 0,166 1 <0,001 0,647 1,299 

intercept, 2-3 dagar till svar 1,947 0,172 1 <0,001 1,609 2,284 

lagsportar = nej -0,420 0,158 1 0,008 -0,729 -0,110 

lagsportar = ja referens   0       

åldersgrupp om tre= 16-35 0,364 0,111 1 0,001 0,146 0,582 

åldersgrupp om tre = 36-55 0,344 0,097 1 <0,001 0,154 0,535 

åldersgrupp om tre = 56-74 referens  0    

kön = kvinna 0,215 0,086 1 0,012 0,047 0,384 

kön = man referens  0    

 

Personer som utövar lagsporter kan vara trötta på grund av träningar eller andra 

sammankomster och detta gör att dessa dröjer med att svara. Andelen som 

utövar lagsporter skiljer sig åt både mellan män och kvinnor och mellan 

åldersgrupper. 

 

 

Umgås med vänner 

Tabell 36: Fördelning av umgås med vänner 

variabel kategori antal andel i % 

umgås med vänner 
nej 773 36,80 

ja 1328 63,20 

summa 2101  100,00 

 



50 

 

Tabell 36 visar hur många av de som besvarat frågan som hade umgås med 

vänner som intresse. 

 

Ett log-likelihood-test utfördes. Modellen i tabell 37 har -2-log-likelihoodvärdet 

110,667 med 3 df jämfört med -2-log-likelihoodvärdet 137,101 om 

responsvariabeln slumpmässigt skulle gissas. Testets p-värde är mindre än 0,001 

vilket innebär att modellen i tabell 37 är signifikant bättre. 

 

Tabell 37: Ordinal logistisk regressionsmodell 

  
    

95 % 

  
    

konfidensintervall 

variabel B osäkerhet df p-värde 
undre 

gräns 

övre 

gräns 

intercept, 0 dagar till svar 0,401 0,074 1 <0,001 0,257 0,546 

intercept, 1 dag till svar 1,207 0,078 1 <0,001 1,055 1,360 

intercept, 2-3 dagar till 

svar 
2,179 0,091 1 <0,001 2,001 2,357 

umgås med vänner = nej -0,180 0,088 1 0,042 -0,352 -0,007 

umgås med vänner = ja referens   0       

åldersgrupp om tre= 16-

35 
0,418 0,109 1 <0,001 0,204 0,631 

åldersgrupp om tre = 36-

55 
0,382 0,097 1 <0,001 0,193 0,571 

åldersgrupp om tre = 56-

74 
referens  0    

 

De som angett att de har umgås med vänner som intresse prioriterar möjligen 

umgänget framför att omedelbart besvara en undersökning. Intresset att umgås 

med vänner skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. 
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5 Diskussion och analys 

I detta kapitel analyseras resultaten och möjliga orsaker till dessa nämns. 

Slutligen förs en diskussion om möjliga felkällor och rapportens nytta ur ett 

etiskt och samhälleligt perspektiv. 

 

5.1 Hur kön påverkar vilken svarskategori panelisten tillhör 

Anledningen till att kvinnorna är så överrepresenterade i det partiella bortfallet 

beror enligt oss på en eller möjligtvis 2 olika saker. Dels traditionella könsroller 

som medför att kvinnor oftare blir avbrutna av hushållsarbete eller barn under 

ifyllandet av enkäten. Vidare kan även bristande intresse för ämnet i enkäten 

rapporten behandlar göra att man låter bli att fylla i den. Den studerade 

undersökningen handlar till ganska stor del om vilka tekniska apparater 

personen har. Detta borde tilltala män något mer än kvinnor, åtminstone i de 

högre åldrarna. 

 

5.2 Obligatoriska variabler och bakgrundsvariaber som är mest 

betydande för om panelisten är svarande eller totalbortfall 

Det är större sannolikhet att boende i hushåll där det finns barn besvarar 

undersökningen än de i hushåll där det inte finns barn. Svarsbenägenheten ökar 

starkt med åldern, redan då en person blivit 30 år gammal är åldern den variabel 

som inverkar mest på benägenheten att svara. Något förvånande är att 

urvalsdragningen har så stor spridning för B-värdet. Urvalsdragningen är den 

variabel som har både lägst och högst B-värde vilket innebär stor variation för 

svarsbenägenheten. Upptagenhetsgraden påverkar också. Ju mer tid ens 

huvudsakliga sysselsättning beräknas ta, desto lägre är benägenheten att svara. 

Även utbildningsnivån påverkar svarsbenägenheten, vilken ökar konstant ju 

högre utbildningsnivån är. 
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5.3 Optimalt antal dagar för en undersökning där man vill dra 

slutsatser om hela landets befolkning mellan 15 och 74 år 

Det är ca 45 % högre sannolikhet att ett svar från en man i åldersgruppen 51-74, 

som bor i ett hushåll utan barn inkommer till och med dag ett jämfört med en 

kvinna mellan 16 och 35 år som bor i ett hushåll där det finns barn. Detta är inte 

så överraskande, eftersom personer av den förstnämnda typen generellt har mer 

fritid än den senare. 

Störst effekt av en extra dags fältperiod för att svaren för de obligatoriska 

variablerna ska vara lika fördelade bland de svarande och de som erbjudits 

besvara enkäten, erhålls genom en fältperiod t.o.m. dag 2 jämfört med t.o.m. dag 

1 följt av t.o.m. dag 4 jämfört med t.o.m. dag 3. En längre fältperiod än så leder 

endast till att fördelningen bland svarande blir marginellt mer lik fördelningen 

för de som erbjudits besvara enkäten.  

 

5.4 Optimalt antal dagar för en undersökning som riktar sig till 

en specifik kategori av panelister 

För män mellan 51 och 74 år utan barn i hushållet behöver fältperioden bara 

sträcka sig till och med dag 1 för att en tillräckligt stor andel ska besvara 

undersökningen helt. För kvinnor mellan 16 och 35 år med barn i hushållet 

behöver fältperioden vara till och med dag 3 för att en tillräckligt stor andel ska 

besvara undersökningen helt. 

För alla fyra obligatoriska variabler gäller att störst effekt av en extra dags 

fältperiod för att svaren ska vara lika fördelade bland de svarande och de som 

erbjudits besvara enkäten, erhålls genom en fältperiod t.o.m. dag 2 jämfört med 

t.o.m. dag 1.  

Vid en fältperiod t.o.m. dag 4 jämfört med t.o.m. dag 3 erhålls näst störst effekt 

av en extra dags fältperiod både för variablerna åldersgrupp om tre och barn i 

hushållet. Vid en fältperiod t.o.m. dag 6 jämfört med t.o.m. dag 5 erhålls näst 

störst effekt av en extra dags fältperiod för variabeln kön. För variabeln antal 

invånare i kommunen är skillnaderna små oavsett fältperiod efter dag 2. 
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Skillnaderna i fördelning för de undersökta variablerna minskar överlag 

allteftersom fler dagar gått och därmed fler svar inkommit, förutom när det 

gäller variabeln kön. För denna variabel är skillnaden hela 0,8 % när 

fältperioden t.o.m. dag 6 jämförs med t.o.m. dag 5. Detta innebär att skillnaden i 

fördelningen av män och kvinnor från dag 5 till dag 6 är stor. 

 

5.5 Skillnader i svar beroende på dag 

Bland inkomna svar som skiljer sig åt beroende på vilken dag de blivit 

besvarade kan vissa orsaker hittas. Personer som sysslar med vintersporter kan 

ha varit bortresta under några av de aktuella veckorna för webbundersökningen. 

Det kan tyckas att personer som har tillgång till ipad, iphone eller smartphone 

borde besvara undersökningen tidigt, eftersom de då kan besvara den även när 

de inte har tillgång till dator. Vi misstänker att anledningen till att personer med 

dessa telefontyper svarar senare beror på att fler yngre personer har någon av 

dessa telefontyper än äldre och att åldern därför blir en större orsak än innehavet 

av en specifik typ av telefon. Samma resonemang kan tillämpas på intresset att 

utöva lagsporter där undersökningen kan ha blivit besvarad senare på grund av 

att den klart största andelen av dessa personer är mellan 16 och 35 år. De som 

anger umgås med vänner som intresse är framförallt äldre personer och vi hittar 

därför ingen stark motivering till varför de skulle svara sent. 

 

5.6 Etiska och samhälleliga aspekter 

En kortare fältperiod leder till att Norstat kan leverera resultat snabbare till sina 

kunder. I de fall då resultaten av marknadsundersökningen används för att 

utvärdera om en viss reklamkampanj är lyckad eller ej, blir en positiv effekt att 

kundens pengar används på ett mer rationellt sätt. Detta borde vara positivt för 

Sveriges ekonomi. 

Vetskapen om att vissa kategorier av personer behöver mer tid för att besvara 

undersökningen leder till att Norstat kan justera längden på fältperiod för att 

erhålla så representativa svar som möjligt. Resultatet av detta blir att en mer 

sanningsenlig bild av svenska folkets uppfattningar, beteenden och preferenser. 
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En ytterligare positiv effekt av vetskapen om lämplig längd på fältperiod är att 

Norstat får en uppfattning om när det inte längre lönar sig att skicka påminnelser 

till personer som inte har besvarat undersökningen. De flesta av dessa kommer 

sannolikt ändå inte att svara. Om Norstat då inte skickar onödiga påminnelser 

undviker de att irritera dem, vilket borde resultera i att de blir mer vänligt 

inställda till Norstat och andra marknadsundersökningsföretag och då mer 

sannolikt besvarar framtida undersökningar. 

 

5.7 Felkällor 

Ungefär 1/3 av personerna under 18 år har angett att det inte finns barn i 

hushållet.  

Det var inte känt hur frågan var ställd i denna undersökning. Vanligast är att 

frågan är huruvida det finns barn under 18 år i hushållet eller ej. Näst vanligast 

är huruvida man har barn eller ej, oavsett deras ålder och var de bor. 

Om frågan var ställd huruvida det finns barn under 18 år i hushållet eller ej, 

måste denna ungefärliga tredjedel har besvarat frågan fel, eftersom de per 

definition själva är barn. Eftersom det som tidigare nämnt inte var känt hur 

frågan var ställd, var det inte befogat att korrigera dessa ev. felaktiga svar. 

Studenter borde nog ha tillhört gruppen generellt mer upptagna i stället för 

generellt genomsnittligt upptagna, eftersom omkring 60 % av landets 

högskolestuderande arbetar extra under terminerna [22]. 

 

5.8 Tänkbar vidare forskning 

Hur åldern på panelistens ev. barn inverkar på svarsbenägenheten och hur fort 

man svarar. Det kan möjligen även vara värt att utreda varför kvinnor så mycket 

mer frekvent än män blir partiellt bortfall. 

 

 

 



55 

 

6 Slutsatser 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna kortfattat. 

Hur kön påverkar vilken svarskategori panelisten tillhör 

Det kan konstateras att kvinnor är kraftigt överrepresenterade i det partiella 

bortfallet. Det är 70 % större sannolikhet att en kvinna blir partiellt bortfall än 

att en man blir det. 

Obligatoriska variabler och bakgrundsvariaber som är mest betydande för 

om panelisten är svarande eller totalbortfall 

De variabler som påverkar om en person är svarande eller totalbortfall är ålder, 

om det finns barn i hushållet, hur mycket tid personens sysselsättning uppskattas 

ta samt dennes utbildningsnivå. Dessutom varierar svarsfrekvensen kraftigt 

mellan olika urvalsdragningar. Utifrån dessa variabler kan konstateras att den 

panelist som är mest benägen att svara är en högutbildad med låg 

upptagenhetsnivå utan barn i hushållet. Den som är minst benägen att svara är en 

lågutbildad med hög upptagenhetsnivå i ett hushåll med barn. Generellt är 

sannolikheten för att undersökningen ska besvaras högre i de tidigare 

urvalsdragningarna. 

Optimalt antal dagar för en undersökning där man vill dra slutsatser om 

hela landets befolkning mellan 15 och 74 år 

De variabler som är signifikanta för hur tidigt undersökningen besvaras är ålder, 

urvalsdragning, barn i hushållet, upptagenhetsnivå och utbildningsnivå.  

Personens ålder är mycket signifikant för hur tidigt undersökningen besvaras. Ju 

äldre en person är desto tidigare kan man förvänta sig att få svar från denne.   

De som bor i hushåll där det inte finns barn besvarar undersökningen signifikant 

tidigare än de som bor i hushåll där det finns barn. 

Personens upptagenhetsnivå är mycket signifikant för hur tidigt undersökningen 

besvaras. Ju mindre upptagen personen är desto tidigare besvarar denne 

undersökningen.   
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Personens utbildningsnivå är också mycket signifikant för hur tidigt 

undersökningen besvaras. Generellt besvarar man undersökningen tidigare ju 

högre utbildningsnivå man har. 

För alla obligatoriska variabler erhålls störst effekt av en extra dags fältperiod 

för att svaren ska vara lika fördelade bland de svarande och de som erbjudits 

besvara enkäten genom en fältperiod t.o.m. dag 2 jämfört med t.o.m. dag 1.  

För att tillräckligt många svar ska ha inkommit även från de grupper av 

panelister som i genomsnitt tar längst tid på sig att besvara undersökningen 

behövs en fältperiod som sträcker sig t.o.m. dag 3. 

Optimalt antal dagar för en undersökning som riktar sig till en specifik 

grupp panelister 

I en undersökning som riktar sig enbart till män i högsta ålderskategorin i 

hushåll där det inte finns barn räcker det med en fältperiod t.o.m. dag 1. I en 

undersökning som riktar sig enbart till någon av de övriga kategorierna behövs 

en fältperiod t.o.m. dag 3. 

Generellt räcker det med en fältperiod t.o.m. dag 4 för att fördelningen för 

variablerna barn i hushållet, åldersgrupp om tre, kön och antal invånare i 

kommunen bland de svarande ska vara tillräckligt lik fördelningen bland alla 

som erbjudits besvara enkäten. Fördelningen fortsätter att bli mer homogen även 

efter dag 4 men inte i lika snabb takt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Variabler 

Här redovisas variabler som analyserats men inte funnits vara signifikanta, eller 

som av annan anledning inte använts i någon modell. 

 

 

Bakgrundsvariabler 

 

internetanvändning 

Variabeln beskriver hur ofta man använder internet. Den var ursprungligen en 

ordinal variabel med 5 kategorier där panelisten angav hur ofta denne använde 

Internet men gjordes om till 2. Kategorin varje dag/nästan varje dag behölls. De 

övriga sammanfogades till en, som kallas mer sällan. 

 

Tabell 1: Svarsfrekvens för variabeln internetanvändning 

 
antal 

andel per 

kategori i % 

andel av totalen 

i % 

svarande 1893 89,3 28,1 

partiellt 

bortfall 
330 81,9 4,9 

totalbortfall 2420 57,4 35,9 

 

Av de svarande besvarade 89,3 % frågan, vilket motsvarar 28,1 % av det totala 

antalet personer. Motsvarande siffror för det partiella bortfallet är 81,9 % resp. 

4,9 % och för totalbortfallet 57,4 % resp. 35,9 %. Av tabell 1 framgår även det 

absoluta antalet i resp. kategori. 

 

 

äger hushållet sommarstuga/fritidshus? 



 

 

En binär variabel med 2 svarsalternativ, ja eller nej. Panelisten anger om denne 

har sommarstuga/fritidshus. 

 

Tabell 2: Svarsfrekvens för variabeln äger hushållet 

sommarstuga/fritidshus? 

 
antal 

andel per 

kategori i % 

andel av totalen 

i % 

svarande 2119 100,0 31,5 

partiellt 

bortfall 
1 0,2 0,0 

 

Av de svarande besvarade 100 % frågan, vilket motsvarar 31,5 % av det totala 

antalet personer. Motsvarande siffror för det partiella bortfallet är 0,2 % resp. 

0,0 %. Av tabell 2 framgår även det absoluta antalet i resp. kategori. 

 

 

hushållsinkomst (skapad variabel) 

Den ordinala variabeln inkomst i hushållet, där panelisten svarar på hur stor 

hushållets årliga inkomst är, gjordes om. Antalet kategorier minskades från elva 

till fyra. De nya kategorierna är låg inkomst, medellåg inkomst, medelhög 

inkomst och hög inkomst. Inkomster upp till 200 000 kr räknas som låg, 200 001 

t.o.m. 300 000 räknas som medellåg, 301 000 t.o.m. 600 000 räknas som 

medelhög och 601 000 eller mer räknas som hög inkomst. 

 

Tabell 3: Svarsfrekvens för variabeln hushållsinkomst 

 
antal 

andel per 

kategori i % 

andel av totalen 

i % 

svarande 1945 91,8 28,9 

partiellt 344 85,4 5,1 



 

 

bortfall 

totalbortfall 2671 63,4 39,6 

 

Av de svarande besvarade 91,8 % frågan, vilket motsvarar 28,9 % av det totala 

antalet personer. Motsvarande siffror för det partiella bortfallet är 85,4 % resp. 

5,1 % och för totalbortfallet 63,4 % resp. 39,6 %. Av tabell 3 framgår även det 

absoluta antalet i resp. kategori. 

 

 

Svarsvariabler 

 

har du handlat på Internet? 

En nominell variabel med tre svarsalternativ, ja, nej eller vet ej. Panelisten anger 

om denne har handlat på internet. Här har följande svarat: alla från svarande 

 

 

läser du någon morgontidning? 

En variabel med svarsalternativen ja eller nej. Variabeln beskriver om panelisten 

läser morgontidningar. 

 

Tabell 4: Svarsfrekvens för variabeln läser du någon morgontidning? 

 
antal 

andel per 

kategori i % 

andel av totalen 

i % 

svarande 2119 100,0 31,5 

partiellt 

bortfall 
11 2,7 0,2 

 



 

 

Av de svarande besvarade 100 % frågan, vilket motsvarar 31,5 % av det totala 

antalet personer. Motsvarande siffror för det partiella bortfallet är 1,7 % resp. 

0,1 %. Av tabell 4 framgår även det absoluta antalet i resp. kategori. 

 

 

vilka andra tidningar läser du? 

En variabel med svarsalternativen ja eller nej. Variabeln beskriver om panelisten 

läser andra tidningar än morgontidningar. 

 

Tabell 5: Svarsfrekvens för variabeln vilka andra tidningar läser du? 

 
antal 

andel per 

kategori i % 

andel av totalen 

i % 

svarande 2119 100,0 31,5 

partiellt 

bortfall 
11 2,7 0,2 

 

Av de svarande besvarade 100 % frågan, vilket motsvarar 31,5 % av det totala 

antalet personer. Motsvarande siffror för det partiella bortfallet är 2,7 % resp. 

0,2 %. Av tabell 5 framgår även det absoluta antalet i resp. kategori. 

 

 

hur ofta gör du något av följande på internet? 

En grupp ordinala variabler med fyra olika svarsalternativ som beskriver om 

panelisten regelbundet, då och då, mer sällan eller aldrig antingen läser 

tidningar, läser på Internetforum, deltar i diskussioner på internetforum, läser 

bloggar, skriver bloggar, deltar i sociala nätverk, "laddar ned" filmer och/eller 

musik eller lyssnar på podcasts. 

 

 



 

 

Tabell 6: Svarsfrekvens för variabeln hur ofta gör du något av följande på 

internet? 

 antal 
andel per 

kategori i % 

andel av totalen 

i % 

svarande 2119 100,0 31,5 

partiellt 

bortfall 
7 1,7 0,1 

 

Av de svarande besvarade 100 % frågan, vilket motsvarar 31,5 % av det totala 

antalet personer. Motsvarande siffror för det partiella bortfallet är 1,7 % resp. 

0,1 %.  Av tabell 6 framgår även det absoluta antalet i resp. kategori. 
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