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Sveriges största Facebook undersökning 

Novus Göteborgs 
universitet 

Tid på internet 
(min) 

35,6 75,2 

Antal vänner 100 312 

Antal inloggningar 2 6 

Göteborgs universitet 
Baserat på 1000 intervjuer 
- 4,5 Miljoner svenskar på Facebook 
- 30% av kvinnor blir olyckliga om de 

inte loggar in 
- De tillbringar 75 minuter om dagen  
- De har 312 vänner 
 
Rimligt? 
 
Novus ställde motsvarande frågor 1000 
intervjuer i Novus Sverigepanel 



Novus Parallellstudie 

 Fältperiod: 21-30 november 2012 
 Ca. 7800 intervjuer 
 8 insamlingskällor, varav 
 2 telefonurval (individ vs. hushåll) 
 3 slumpmässing rekryterade paneler (stängda paneler) 
 3 ”självrekryterade” paneler (öppna paneler) 

 Frågeformulär på ca: 5 minuter  (dock färre frågor på 
telefon) 

 Deltagarfrekvenser 
 Telefon = 50-51% 
 Slumpmässing rekryterade paneler = 52-63% 
 3 ”självrekryterade” paneler = 25-30%  

(1 kunde ej presentera sin deltagarfrekvens) 

twitter: @novus_group 



Deltagarfrekvens 

17.  What information do you provide to debrief your client after 
the project has finished?  
 
Context: One should expect a full sample provider debrief report, 
including  
gross sample, start rate, participation rate, drop-out rate,  
the invitation/contact text, a description of the field work process, 
and so on.  Sample providers should be able to list the standard 
reports and metrics that they make available. 

 

Borde alltid presenteras 



Är du med i någon annan liknande panel där du 
besvarar frågor via internet? 

Nej 
58% 

1 
31% 

2 
7% 

 3 ≤ 
4% 

Slumpmässigt rekryterade paneler 

Nej 
43% 

1 
31% 

2 
16% 

 3 ≤ 
10% 

"Självrekryterade" paneler 

twitter: @novus_group 



Hur många undersökningar inklusive denna har du 
totalt blivit inbjuden till under den senaste månaden? 

 
 
 
 

1-3 st 
43% 

4-6 st 
35% 

7 ≤  
22% 

"Självrekryterade" paneler 

1-3 st 
67% 

4-6 st 
25% 

7 ≤   
8% 

Slumpmässigt rekryterade paneler 



Hur många undersökningar inklusive denna har du 
totalt blivit inbjuden till under den senaste månaden? 

 

6% 

10% 

11% 

15% 

20% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40%

Slumpmässigt rekryterade
paneler

"Självrekryterade" paneler

7 eller fler undersökningar 



Drivkraft för att vara med i olika paneler 

 
 
 Slumpmässiga 

 
 
 
 
 Självrekryterad 

 



Vad skiljer medlemmarna i Självrekryterade 
från slumpmässigt rekryterade paneler? 

 Drivkrafter som belöningar och tidsfördriv 
 Medlem i fler paneler, besvarar fler 

undersökningar  
 Lägre deltagarfrekvens 
 Mer aktiva internetanvändare och kritiska 
 Mycket lägre andel ålderspensionärer 
 Ideologiskt drivna överrepresenterade  

t.ex. SD 
 Besvarar undersökningar snabbare 

5,5 min 

4,8 min 

0,0 2,0 4,0 6,0

Slumpmässigt
rekryterade paneler

"Självrekryterade"
paneler

52 sekunder 

Tidsåtgång för att besvara undersökning 
(Antal minuter – median) 

Källa Novus Parallellstudie 2012, 8000 
intervjuer i 8 olika paneler, rapport 
finns på www.Novusgroup.se 



Ny parallellstudie 

Studie av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitets 
Laboratory of Opinion Research (LORe) 
 
 Novus 
 Sifo 
 YouGov 
 CINT 



 
 Novus  

(1000 intervjuer  
56% deltagarfrekvens) 

 TNS Sifo  
(1000 intervjuer  
38% deltagarfrekvens) 

 Yougov  
(500 intervjuer,  
icke rapporterat deltagarfrekvens) 

 Telefon 
 Postal rekrytering webpanel  

Göteborgs universitet utan 
incitament 

 GP hemsida 
 Medborgarpanel 



Inställning till trängselskatt i Göteborg 

29 

38 

14 

43 

20 

44 

15 

44 

12 

48 

18 

52 

12 

56 

15 

72 

0 20 40 60 80

6&7

1 &2

  GP-annons

Yougov

Slump panel trängselskatt

TNS Sifo

Novus

Slump panel allmän

Telefon

  Medborgarpanelen
7 = 
Mycket positiv 

1 = 
Mycket negativ 



Avsändaren/Primning påverkar 

”Om jag själv hade möjlighet skulle jag 
undanhålla inkomster från beskattning” 

 6% har svarat 4 eller 5 på femgradig 
skala där 5 = instämmer helt 



Demoskop webbus  

32% skulle jobba svart om det kom undan med det 
(I samma rapport, men nämns inte mer än så) 
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