Svar på checklista för journalister som skriver
om Svenskarna och internet – valspecial 2018
Checklistan är baserad på den checklista som SMIF (Svenska
marknadsundersökningsföretag) tagit fram i samarbete med Statistikfrämjandet och
Surveyföreningen. http://www.smif.se/wp-content/uploads/Checklista-fo%CC%88rjournalister.pdf

1. Vem betalade för undersökningen?
Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har finansierat hela undersökningen.
Mer om IIS https://www.iis.se/om/

2. Vad var syftet med undersökningen?
I vanliga fall kommer rapporten Svenskarna och internet ut under hösten. Det kommer
den att göra i år också. Men när vi i slutet av förra året satte oss ner för att planera
årets upplaga var diskussionen om hur internet och sociala medier påverkar politiken
intensiv. Därför bestämde vi oss för att lägga till några frågor om det politiska internet
och publicera svaren innan den stora rapporten, “Svenskarna och internet 2018”,
kommer i höst. Diskussionen om internet och politik har knappast blivit mindre.

3. Vem genomförde undersökningen?
Internetstiftelsen genomför årligen undersökningen ”Svenskarna och internet” inom
ramen för sin ordinarie verksamhet. Själva fältarbetet, att kontakta deltagarna och
genomföra intervjuerna via webb och telefon har hanterats av Origo group på uppdrag
av IIS.

4. Hur många deltog i undersökningen?
2 811 svar har kommit in från personer födda 2001 eller tidigare.

5. Hur rekryterades intervjupersonerna till den här undersökningen?
Rekrytering av deltagare görs genom stratifierade urval styrda av ålder och kön för att
säkerställa en jämn representativitet på dessa variabler.
Urvalen beställs via SPAR och UC. Spar är statens personadressregister som nu
handhas av Skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är
folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

6. Vilken population avser urvalet?
Alla personer som är folkbokförda i Sverige och födda senast 2001, både svenska och
utländska medborgare.

7. När genomfördes undersökningen?
Undersökningen genomfördes i februari och mars 2018.
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8. Hur genomfördes undersökningen (mobil, internet, telefon, hemma-hos,
fråga på stan, etc.)?
Undersökningen genomfördes via webb och via telefonintervjuer.
Brev med information om undersökningen och inbjudan med länk till att besvara
undersökningen via webbformulär skickades ut till alla utvalda deltagare. De som efter
en viss tid inte hade besvarat webbenkäten fick två påminnelser via sms. Efter
ytterligare en tid blev de som inte besvarat enkäten uppringda och en intervju via
telefon genomfördes. Telefonintervjuer genomfördes till dess att 2 800 svar hade
inkommit.
I årets vuxenundersökning är det 1 644 personer (58 %) som deltagit i undersökningen
via webbenkät och 1 167 (42 %) per telefon.

9. Vilka frågor ställdes?
Se frågeformulär http://val2018.svenskarnaochinternet.se/ladda-ner/

10. I vilken ordning ställdes frågorna (kan ordningen ha påverkat hur
deltagarna svarade)?
Se frågeformulär http://val2018.svenskarnaochinternet.se/ladda-ner/

11. Är resultatet baserat på alla deltagarnas svar eller bara en del av
svaren?
Resultaten är baserad på alla deltagares svar för deltagare som är födda fram till och
med 1992. För deltagare födda 1993-2001 (första och andragångsväljare) har frågor
ställts till ett utökat antal deltagare varför enbart en delmängd ingår i redovisningen av
totalen.

a. Om bara en delmängd, hur många och varför?
I denna rapport definieras förstagångsväljare som personer födda år 1997-2000. Detta
oavsett om de har blivit 18 år före valdagen eller om de är svenska medborgare och
röstberättigade. På samma vis har andragångsväljare definierats som personer födda
1993-1996 oavsett om de röstade i valet 2014 eller ej. I undersökningen har 222
förstagångsväljare intervjuats och 248 andragångsväljare. Totalt 470 personer. Alla 222
förstagångsväljarna ingår i den statistik som redovisas specifikt för förstagångsväljare
(diagram 2,4,5,6,7 och 8 och tabellbilagan). Alla andragångsväljare ingår i statistiken
som redovisas för andragångsväljare i tabellbilagan. I övrig statistik i denna rapport
ingår enbart den andel förstagångsväljare som är proportionerlig, vilket innebär 129
personer födda 1997-2001 och 146 personer födda 1993-1996.

12. Var resultatet viktat?
Nej.
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