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Statistiska Centralbyrån har i en rapport kritiserat användandet av webbpaneler 
för att samla in data. Den huvudsakliga kritiken går ut på att webbpaneler oftast är 
självrekryterande och därmed, till skillnad från telefonundersökningar, inte 
baserade på ett sannolikhetsurval. Ingen direkt jämförelse görs dock mellan de 
olika undersökningsmetodikerna. Syftet med denna rapport är därför att 
genomföra en litteraturgenomgång i vetenskapliga tidskrifter under de senaste tio 
åren för att se om slutsatsen har ett vetenskapligt stöd. Resultaten visar att icke-
sannolikhetsbaserade i de flesta fall har lett till mer tillförlitliga resultat än 
traditionella telefonundersökningar. Detta kan troligen förklaras av att de senare 
har problem med stora icke-slumpmässiga bortfall, samt mätfel i samband med 
intervjusituationen. Slutligen konstateras att det finns ett starkt vetenskapligt stöd 
för att webbpaneler baserade på ett sannolikhetsurval är att föredra framför 
telefonundersökningar.  
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1. Introduktion 

Statistiska Centralbyrån (SCB) släppte nyligen rapporten ”Utredning om metodik för 
webbpanelundersökningar” på uppdrag av Tillväxtverket (SCB, 2015). Syftet med 
rapporten var enligt SCB (2015, s. 1) att ”belysa fördelar och nackdelar med 
webbpanelundersökningar i förhållande till traditionella undersökningar baserade på 
sannolikhetsurval”.  

Ett problem är dock att SCB inte jämför webbpanelundersökningar med andra typer av 
undersökningar, utan mestadels ägnar sig åt att kritisera webbpaneler som metod för 
att samla in data. Deras slutsats är att webbpaneler inte bör användas vid insamling av 
officiell statistik eftersom de oftast inte bygger på ett sannolikhetsurval, och att det 
skattade värdet därmed kommer att avvika kraftigt från det faktiska (okända) värdet.   

Men problemen med traditionella undersökningsmetoder har också tilltagit. Det blir 
exempelvis allt svårare att få tag på folk via telefon och bortfallen i sådana 
undersökningar är nu så stora att det är oklart om de ger mer tillförlitliga resultat än 
webbpaneler. I telefonundersökningar finns det både selektion in (det vill säga de som 
inte svarar och de som inte går att få tag på) samt selektion ut (de som väljer att avstå 
från att svara). SCB (2015, s. 2) genomför ingen analys av detta, utan konstaterar kort 
att: ”En bedömning är att det även vid stort bortfall ändå är en avgörande fördel med att 
utgå från sannolikhetsurval”.  

SCB (2015) menar att mer forskning behövs för att kartlägga mätfelens storlek och 
riktning i webbpanelundersökningar. I rapporten påpekar de att debatten varit intensiv i 
USA och att många menar att tidiga bedömningar varit för konservativa, speciellt med 
tanke på det stora bortfallet i traditionella undersökningar. Trots detta redovisar inte SCB 
(2015) några av dessa studier eller för fram deras argument för användandet av 
webbpaneldata.  

Syftet med denna rapport är därför att genomföra en litteraturöversikt över de studier 
som jämfört användandet av webbpaneler med traditionella telefonundersökningar. 
Undersökningen har genomförts genom en litteratursökning i sökmotorn Google Scholar 
(http://scholar.google.se/) under perioden 2004-2015. Vi har endast valt att redovisa 
artiklar som är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter och fokus är riktad 
gentemot tillförlitligheten hos självrekryterade webbpaneler. Notera att vi inte gör 
anspråk på att litteratursökningen fångar alla studierna inom området, och att den 
samlade bedömningen av studierna därför tolkas med viss försiktighet. 

I nästa avsnitt presenteras resultaten från denna litteratursökning och i avsnitt 3 
genomförs en kort analys av felkällor i webbpaneler och telefonundersökningar. 
Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras resultaten från litteraturgenomgången.  

2. Litteraturöversikt 

Litteratursökningen har lett till att vi funnit ett relativt stort antal artiklar där webbpaneler 
och traditionella telefonundersökningar jämförs. De flesta undersökningarna är dock inte 
direkta jämförelser av icke-sannolikhetsbaserade webbpaneler och 
sannolikhetsbaserade telefonundersökningar, utan istället jämförelser med 
webbpaneler som baseras på ett sannolikhetsurval. Generellt visar dessa studier att 
resultaten från denna typ av webbpaneler är mer tillförlitliga och därmed att föredra 
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framför telefonundersökningar (Bethell m fl., 2004; Roster m fl., 2004; Fricker m fl., 2005; 
Grandejan m fl., 2009; Nagelhout m fl., 2010; Stephenson & Crete, 2010).  

Det finns ett flertal orsaker till detta. En orsak som diskuteras frekvent är att 
telefonundersökningar ger upphov till ett ”intervjubias”, det vill säga att respondenterna 
inte svarar sanningsenligt utan istället ger ett svar som respondenten förväntar sig att 
intervjuaren vill höra. Interaktionen mellan intervjuaren och respondenten kan också 
leda till att frågor blir ställda på ett felaktigt sätt eller feltolkade, vilket inte är fallet med 
webbpaneler. En annan förklaring är att traditionella telefonundersökningar numera har 
så stora problem med bortfall att de inte längre ger resultat som är tillförlitliga. 

Den vetenskapliga litteraturen som har jämfört självrekryterande webbpaneler med 
telefonundersökningar är däremot mer begränsad och här är resultaten mer tvetydiga. 
Nedan diskuteras de undersökningar som vi funnit (i alfabetisk ordning) när vi genomfört 
vår litteratursökning.  

Ansolabehere & Schaffner (2014) jämför webbpaneler med telefonundersökningar 
genom att undersöka ett antal politiska och sociala indikatorer i USA, där dessa indikator 
sedan valideras genom sekundär data. Webbpanelen var i detta fall en självrekryterande 
panel, medan telefonundersökningen genomfördes genom ett slumpmässigt urval av 
telefonnummer. Även jämförelse med en brevundersökning genomfördes, där 
respondenterna valdes ut genom ett slumpmässigt urval av adresser i USA. 

Resultaten från studien indikerade att den självrekryterade webbpanelen producerade 
lika tillförlitliga resultat som den sannolikhetsbaserade telefonundersökningen, men 
priset för undersökningen var ungefär hälften av telefonundersökningens. Vidare tog 
telefonundersökningen mycket längre tid att administrera och respondenterna tog längre 
tid på sig för att besvara frågorna.  

Braunsberger m fl (2007) genomför en jämförelse av webbpaneler och 
telefonundersökningar i den mycket ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of 

Business Research. Webbpanelen som används fås genom ett slumpmässigt urval av 
konsumenter som deltar i en webbpanel, medan telefonundersökningen baserades på 
ett randomiserat slumpmässigt urval av telefonnummer. Antalet deltagare i 
webbpanelen var ungefär 1,5 miljoner representativa hushåll för det studerade området. 
I undersökningen ställdes ett antal frågor om sjukförsäkringar som sedan jämfördes med 
tillförlitliga sekundärdata.  

Resultaten från studien indikerade att skattningarna från webbpanelen var mer i linje 
med sekundärdata än telefonundersökningen. De var också mer stabila och därmed 
mer tillförlitliga. Författarna drar därmed slutsatsen att deras studie: ”provides empirical 

evidence that shows that web panels display higher levels of data reliability than 

telephone surveys.”    

Författarna menade att en trolig anledning till att webbpanelen gav mer tillförlitliga 
resultat var att avsaknaden av personliga intervjuer innebar att respondenterna uppgav 
mer sanningsenliga svar jämfört med vad som är fallet i en telefonintervju (så kallad 
”interviewer bias”). Ytterligare en fördel med att använda sig av webbpanelen var att 
undersökningen blev mycket billigare, och kunde genomföras mycket snabbare. 
Kostnaden för undersökningen som baserades på webbpanelen var mindre än en 1/3 
av kostnaden för telefonundersökningen. Den kunde dessutom genomföras på 3 dagar, 
vilket kan jämföras med telefonundersökningen som tog nästan 2 veckor att genomföra.  
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En mycket intressant studie är Chang & Krosnick (2009). Skälet till detta är att de jämför 
resultaten från två olika webbpaneler, en sannolikhetsbaserad och en självrekryterad, 
med resultaten från en sannolikhetsbaserad telefonundersökning. Undersökningen var 
inriktad gentemot politiska attityder/val och genomfördes före respektive efter 
presidentvalet i USA år 2000. 

Resultaten indikerade att attityderna som uppgavs av respondenterna i webbpanelerna 
(oavsett om den var baserade på ett sannolikhetsurval eller inte) var mer tillförlitliga än 
de som uppgavs i telefonundersökningarna. Vidare visade resultaten att deltagarna i 
den sannolikhetsbaserade webbpanelen uppgav mer tillförlitliga svar ju större erfarenhet 
de hade av att delta i webbpaneler, medan det motsvarande inte gällde för det icke-
sannolikhetsbaserade urvalet. Å andra sidan visade resultaten att det icke-
sannolikhetsbaserade urvalet gav mer tillförlitliga svar generellt eftersom de hade ett 
större intresse av den frågan som studerades. Författarna drar därför slutsatsen att 
webbpaneler har klara fördelar jämfört med telefonundersökningar när det gäller 
tillförlitligheten i de resultat som redovisas. 

Yang & Tan (2015) jämförde utfallet av en webb-panel med en randomiserad 
telefonundersökning i Taiwan. Undersökningarna var båda riktade gentemot 
allmänhetens attityder för sjukförsäkringssystemet i Taiwan. Resultaten indikerade att 
webb-panelen var mindre representativ än den sannolikhetsbaserade 
telefonundersökningen. Resultaten visade dock att svaren från de bägge 
undersökningarna inte signifikant skiljde sig åt, men att webbpanelsundersökningen var 
betydligt billigare att genomföra. Enligt de presenterade resultaten var kostnaden endast 
1/5 jämfört med telefonundersökningen. 

Den studie som är mest kritisk gentemot användandet av webbpaneler är Yeager m fl 
(2011). Detta är också den enda av de beskrivna studierna som SCB (2015) citerar i sin 
rapport, vilket kan tyckas märkligt. Yeager (2011) jämför två undersökningar baserade 
på ett sannolikhetsurval (en telefonundersökning och en webbpanel) med en webbpanel 
som är inte är baserat på ett sannolikhetsurval. Undersökningarnas resultat jämförs med 
pålitliga sekundärdata avseende rökning, alkoholkonsumtion, tillgång till pass och 
körkort etc. Resultaten visade att undersökningarna som var baserade på 
sannolikhetsurval producerade mer tillförlitlig statistik än webbpanelen som 
genomfördes på ett icke-sannolikhetsbaserat urval.      

3. Analys 

Det är värt att notera att det finns ett flertal faktorer som kan leda till att det skattade 
värdet i en undersökning skiljer sig från populationens sanna (okända) värde. Nagelhout 
m fl. (2010) delar upp dessa felkällor i:  

(i) Sampling error, det vill säga att urvalet skiljer sig signifikant åt i jämförelse med 
den studerade populationen. 

(ii) Coverage error, det vill säga att inte hela populationen nås med 
undersökningsmetoden. 

(iii) Non-response error, det vill säga att en stor andel av urvalet väljer att inte delta i 
undersökningen. 

(iv) Measurement error, det vill säga att undersökningsmetoden leder till mätfel.  
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En icke-sannolikhetsbaserad webbpanel kommer mest troligt att skilja sig åt gentemot 
en traditionell telefonundersökning med avseende på alla dessa fyra potentiella felkällor. 
Men resultaten som presenteras i denna rapport visar att självrekryterande webbpaneler 
kommer att ha mindre bias än telefonundersökningar för vissa felkällor, medan det 
motsatta gäller för andra felkällor. Detta implicerar att det på förhand inte går att bestämt 
säga att telefonundersökningar baserade på sannolikhetsurval är att föredra fram 
webbpaneler som inte är baserade på ett sannolikhetsurval, vilket är SCB:s (2015) 
slutsats. 

Webbpaneler som är självrekryterande kommer alltid ha en större bias när det gäller 
”Sampling error” eftersom urvalet signifikant kan skilja sig från den studerade 
populationen, vilket innebär att telefonundersökningar utifrån denna felkälla är att 
föredra. Detta stöds också av att den forskning som presenterats i denna rapport 
generellt visat att självrekryterande webbpaneler är mindre representativa än 
telefonundersökningar baserade på sannolikhetsurval. 

När det gäller ”Coverage error” finns det skäl att tro att telefonundersökningar inte är 
bättre än självrekryterande webbpaneler i Sverige. Detta eftersom 
internetanvändningen är så pass utbredd i Sverige, medan allt färre kan nås via telefon. 
Många väljer exempelvis inte att svara på telefonnummer som de inte känner till. Denna 
selektion är troligen inte slumpmässig. Till detta tillkommer också att många idag bara 
har tjänstetelefoner och inte kommer att vara tillgängliga för en telefonundersökning. 
Denna grupp är inte heller slumpmässig och kan således leda till icke-tillförlitliga resultat. 
Även om internetanvändandet är internationellt högt i Sverige så finns det också skäl att 
tro att även webbpaneler har en ”coverage error” eftersom exempelvis äldre inte nås i 
samma utsträckning som yngre.  

När det gäller ”Non-response error” är den sannolikt större för traditionella 
telefonundersökningar eftersom många inte vill svara på telefonenkäter. I jämförelse 
med en stor webbpanel, rekryterad utifrån många olika typer av grupper, är det således 
mycket möjligt att det faktiska urvalet från en telefonintervju är mer skevt. Den här typen 
av skevheter kan inte justeras genom att göra undersökningen mer representativ genom 
viktning. Skälet till detta är att bortfallet mest troligen är korrelerad med utelämnande 
variabler (som oftast inte kan mätas) som i sin tur är korrelerade med utfallsvariabeln.  

Slutligen finns det skäl att tro att mätfelen (”Measurment error”) är större i 
telefonundersökningar jämfört med självrekryterande webbpaneler. Skälet till detta är 
att intervjusituationen kan leda till att respondenten inte svarar sanningsenligt, utan 
istället efter det som respondenten tror att intervjuaren vill höra. Interaktionen mellan 
intervjuare och respondent kan också leda till att frågor ställs på ett felaktigt sätt, eller 
tolkas felaktigt. Vidare kan respondenter ta längre tid på sig i en webbundersökning och 
därmed ge mer tillförlitliga svar.  

SCB (2015) har således rätt i sin kritik att det är en brist att ha webbpaneler som är 
självrekryterade eftersom det innebär att vi mest troligt kommer att ha ett skevt urval 
som inte återspeglar det urval som vi haft om vi istället genomfört ett slumpmässigt urval 
i den studerade populationen. Självrekryterande webbpaneler är dock mest troligt att 
föredra när det gäller punkt (ii)-(iv), vilket innebär att det a priori inte går att dra slutsatsen 
att telefonundersökningar är bättre.  
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4. Avslutande diskussion 

Resultaten som presenterats i denna rapport indikerar att det inte finns något entydigt 
bevis på att telefonundersökningar är att föredra framför självrekryterande webbpaneler. 
Det verkar snarare som att resultaten från de självrekryterande webbpanelerna i 
merparten av studierna har visat sig ge mer tillförlitliga resultat än traditionella 
telefonundersökningar baserade på ett sannolikhetsurval. Det som är anmärkningsvärt 
är att SCB inte gör denna jämförelse mellan undersökningsmetoderna i deras rapport 
(vilket var deras uppdrag), utan istället väljer att ensidigt lyfta brister med webbpaneler. 
En annan märklig omständighet är att SCB (2015) bara nämner den undersökning som 
är mest skeptisk till användandet av självrekryterade webbpaneler, men ingen av de 
andra (mer positiva) studierna som redovisas i denna rapport.   

Vi kan också konstatera att webbpaneler som är baserade på ett sannolikhetsurval med 
allra största sannolikhet är att föredra framför telefonundersökningar. De samlade 
resultaten i denna rapport är här mycket tydliga. Detta implicerar att statistikmyndigheter 
borde börja arbeta mer med sannolikhetsbaserade webbpaneler istället för 
telefonundersökningar eftersom de är likvärdiga när det gäller (i) ”Sampling error” (till 
skillnad från självrekryterande webbpaneler), men troligen är att föredra när det gäller 
felkällorna (ii)-(iv) som diskuteras i avsnittet ovan. 

Vad som också är anmärkningsvärt är att SCB inte mer ingående diskuterar den stora 
fördelen med webbpanelundersökningar, det vill säga att de är billiga, enkla och snabba 
att genomföra. Detta får till följd att urvalet respondenter kan vara mycket större jämfört 
med en telefonenkät (som är betydligt dyrare att genomföra), givet budgetrestriktionen. 
STS baseras exempelvis på svar från 3 000 respondenter per månad, medan Resurs 
tidigare undersökning baserades på 2 000 intervjuer. Detta får till följd att effektiviteten i 
skattningen ökar, det vill säga att konfidensintervallet blir snävare med en 
webbpanelundersökning.  

Beställarna av statistik i realiteten har en budgetrestriktion som innebär att de måste 
försöka få tag i tillförlitlig statistik till lägsta möjliga kostnad. SCB (2015) gör här några 
märkliga skrivningar i rapporten, t ex att ”SCB har inte genomfört några 
webbpanelundersökningar och kan därför inte avgöra hur mycket billigare och snabbare 
undersökningarna skulle kunna göras. En misstanke är dock att fördelarna inte blir så 
stora om tillförlitlig statistik ska framställas”. Det här är inte ett seriöst resonemang och 
motsägs totalt av de resultat som presenteras i denna rapport. Webbpaneler har visat 
ge lika tillförlitlig statistik, men till en mycket lägre kostnad. 

Mycket talar för att webbpaneler kommer att användas alltmer i framtiden, medan 
telefonundersökningar kommer att minska i antal. När nya tekniker kommer in på 
marknaden kan det ibland vara förnuftigt att försöka fundera på om de går att använda 
i olika sammanhang, istället för att avfärda dem för att de saknar ”vetenskaplig grund”.  
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