
Sammanfattning	av	dugga	2	
	
Vad	som	påverkar	svarsfrekvens	på	en	enkät	

• Respondentens	dagsform	och	intresse	
• Dock	brukar	den	överlag	följa	klockformad	kurva	-	över	20	svar	brukar	approximativt	antas	vara	

normalfördelade	
	
Grundhypoteser	vid	analyser	

• Nollhypotes	–	antagandet	är	att	det	inte	finns	någon	skillnad	eller	något	samband	och	att	det	
är	slumpen	som	också	orsakat	sambandet	

• Alternativhypotes	–	antar	att	det	finns	en	bakomliggande	orsak	eller	ett	samband.	Alltså	att	det	
finns	en	annan	orsak	än	slumpen.	

	
Det	finns	alltid	en	risk	att	fel	antaganden	görs	vilket	leder	till	att	felaktig	hypotes	antingen	förkastas	eller	
accepteras.	Dessa	felaktiga	slutsatser	går	under	benämningen:	

• Feltyp	1	–	nollhypotes	förkastas	trots	att	den	är	sann.	Kan	exempelvis	orsakas	av	att	man	letar	
för	länge	efter	signifikanta	medelvärdesskillnader	(ex	i	korstabeller)	men	också	i	ANOVA-tester	
utan	Bonferroni-test.	

• Feltyp	 2	 –	 nollhypotes	 accepteras	 trots	 att	 den	 inte	 är	 sann.	 Alltså	 att	 det	 finns	 ett	
bakomliggande	samband	som	ska	tas	i	beaktan.	Kan	ske	för	att	det	är	en	platt	fördelning	(svårt	
att	urskilja	medelvärdesskillnader).	

	
Signifikansnivå	(alpha)	–	alltså	sannolikheten	för	feltyp	1.	Att	nollhypotesen	förkastas	trots	att	den	är	
sann.	Således	sänks	signifikansnivån.	Dock,	i	takt	med	att	den	sänks	ökar	risken	för	typ	2	fel,	att	hyptesen	
accepteras	trots	att	den	är	falsk.		
	
Styrkan	i	testet	–	sannolikheten	att	man	korrekt	förkastar	en	falsk	nollhypotes.		
	

Lägesmått	
• Median	och	medelvärde	

	
Analys	av	enskilda	medelvärden	
Fördelar	

• Lätt	att	förstå	
• Skapar	diskussion	

Nackdelar	
• Människor	är	också	olika	trygga	och	har	också	en	benägenhet	att	uttrycka	det	de	vill	se	(lägger	

in	värdering	i	bedömningen)	
• Trubbigt	 verktyg	 –	 svårt	 att	 kontrollera	 om	 felen	 tar	 ut	 varandra	 (exempelvis	 outliers	 som	

påverkar	medelvärdet)	
	
Vidare	är	det	också	osäkert	presentera	ett	skattat	medelvärde,	eftersom	det	ofta	gjorts	på	ett	litet	urval.	
Rekommenderat	 är	 att	 istället	 skapa	 ett	 intervall	 där	 medelvärdet	 troligen	 ligger	 med	 en	 specifik	
signifikansnivå	–	konfidensintervall.		
	

Matematisk	och	statistisk	signifikans	



Viktigt	att	skilja	på	matematisk	signifikans	och	verklig	betydelse.	Enbart	för	att	en	statistisk	signifikans	
uppmärksammas	mellan	grupper	betyder	det	inte	att	det	finns	något	bakomliggande	verkligt	samband.	
Viktigt	att	kunna	tolka	de	analyser	som	genomförs	i	spss.		
	

Korstabeller	
• Används	för	att	kunna	analysera	enklare	samband	mellan	två	eller	fler	diskreta	variabler.	När	

svaren	är	kvalitativa	(exempelvis	kvinnor	och	män,	gul	eller	blå).	
• Korstabeller	ställer	upp	det	observerade	värdet	mot	det	förväntade	värdet.		
• För	att	veta	om	skillnaderna	mellan	de	observerade	och	förväntade	värdena	är	tillräckligt	stora	

används	ett	Chi2-test	som	komplement	för	att	beräkna	signifikansen	i	korstabellen.	
• Chi2-värdet	beräknas	enligt	(E-O)^2/E.	Ett	högt	Chi2-värde	indikerar	på	att	finns		på	en	högre	

sannolikhet	att	det	finns	en	signifikant	skillnad	mellan	grupperna.	Önskvärt	är	att	det	ska	vara	1	
per	cell,	alltså	med	4	celler	ska	Chi2-värdet	vara	minst	4	för	att	det	skillnaden	ska	vara	signifikant.		

• Vidare	beräknas	även	signifikansvärdet	i	Chi2-tabellen.	För	att	skillnaden	mellan	grupperna	ska	
kunna	antas	vara	signifikant	ska	sig	<	0,05.	

• Vidare	finns	det	också	lite	kriterier	som	måste	vara	uppfyllda	för	att	testet	ska	kunna	anses	vara	
legitimt.	Denna	information	framkommer	i	tabellen	under	Chi2-testet.	

o Max	20	%	av	cellerna	får	ha	en	frekvens	<	5	(andra	källor	säger	50	%).	En	tabell	där	en	
cell	 har	 ett	 lågt	 förväntat	 värde	 kan	 göra	 korstabellen	 signifikant	 vilket	 således	ökar	
risken	för	feltyp	1.	

o Ingen	av	cellerna	får	ha	en	frekvens	<	1.	
	
Om	det	skulle	vara	så	att	någon	av	cellerna	har	ett	lägre	förväntat	värde	än	fem	så	finns	det	två	
alternativ	att	använda	sig	av:	

o Logisk	 ihopslagning	av	variabler	–	omkodning	av	variabler.	Alltså	att	en	 intervallskala	
görs	mindre	genom	att	koda	om	svarsalternativ	under	en	ny	variabel.	Således	kommer	
ett	större	antal	respondenter	svara	under	en	gemensam	ny	variabel.	Dock	förloras	en	
del	 information	 i	materialet	à	 hellre	 använda	medelvärdesanalyser	 vid	 korstabeller	
istället	för	intervalldata.		

o Fisher’s	test	–	hypogeometerisk	fördelning.		
• Frihetsgrader	 i	 korstabellen	 –	 ger	 en	 indikation	 på	 hur	 många	 celler	 i	 tabellen	 som	måste	

beräknas	 för	 att	 vi	 ska	 kunna	 känna	 till	 utfallet	 i	 hela	 korstabellen.	 Frihetsgrader	 beräknas	
genom	(rader-1)(kolumner-1).		

	

Hur	man	tolkar	en	korstabell	
• Finns	det	några	skillnader	mellan	observerat	och	förväntat	värde	i	korstabellen?	Om	ja,	gå	vidare	

till	Chi2-testet	för	att	undersöka	om	skillnaden	är	signifikant.	
• Chit2-test	

o Kolla	först	om	testet	är	meningsfullt	(enligt	de	två	tumreglerna)	
o Undersök	sig	<	0,05	
o Kasta	 även	 ett	 getöga	 på	 det	 beräknade	 Chi2-värdet.	 Är	 det	 över	 1*antalet	 celler	 i	

korstabellen?	
• Viktigt	att	notera	är	att	Chi2-testet	enbart	säger	att	det	kan	finnas	en	skillnad	mellan	grupperna,	

dock	inte	var	skillnaden	ligger.		
	

Medelvärdes-	och	variansanalyser	
• Förutsätter	att	datan	är	mätt	i	antingen	kvot-	eller	intervallskala.	
• Olika	sätt	att	utvärdera	erhållna	data	framgår	nedan.	

	
One	sample	t-test	



• Jämför	medelvärdet	för	en	grupp	med	ett	testvärde	för	den	andra	gruppen.	Det	innebär	att	det	
inte	finns	någon	given	information	om	spridningen	för	testvärdet.	

	
Hur	man	tolkar	ett	one	sample	t-test	

• Tabellen	one	 sample	 statistics	–	 tar	 fram	ett	medelvärde	på	 insamlade	data.	 Exempelvis	 för	
legaliseringen	av	gräs	i	Amerika.	1=ja,	2=nej.	Om	medelvärdet	för	legalisering	är	0,5	är	det	alltså	
50	%	av	respondenterna	som	är	för	legaliseringen	av	gräs.	Börja	med	att	titta	på	medelvärdet	–	
hur	förhåller	sig	det	till	det	givna	testvärdet	som	analysen	ställs	mot?	

• Ones	ample	 test	–	är	medelvärdet	 signifikant	 skiljt	 från	0,05	 (95	%	 sannolikhet	att	det	 finns	
majoritet	som	är	för	legaliseringen	av	gräs.)		

	
Independent	sample	t-test	

• I	ett	independent	sample	t-test	används	för	att	undersöka	skillnader	mellan	en	eller	flera	kvot-	
eller	intervallskalemätta	varibler	mellan	två	olika	grupper.		

• För	ett	independent	sample	t-test	tillkommer	automatiskt	ett	test	på	om	variansen	kan	antas	
vara	lika	för	de	grupper	som	undersöks	(Leven’s	test).	

• Leven’s	test	–	ett	homogenitetstest	som	undersöker	lika	varians	för	de	grupper	som	undersöks.	
Om	sig-nivån	 för	 Leven’s	 test	<	0,05	 så	antas	 inte	variansen	vara	 lika,	 vilket	 innebär	att	den	
potentiella	skillnaden	mellan	grupperna	utläses	på	nästa	rad	för	sig	(tar	hänsyn	till	en	annan	
uträkning	av	standardavvikelse).		

• Beroende	på	utfallet	på	Leven’s	test	kan	en	potentiell	skillnad	utläsas	mellan	grupperna.	Om	
sig-nivån	<	0,05	kan	skillnaden	anses	vara	signifikant.		

	
Hur	tolkas	ett	independent	sample	t-test	

• Tabell	group	statistics	–	beskrivande	statistik	över	de	grupper	som	undersöks	
• Tabell	independent	samples	test	

o Först	titta	på	resultatet	från	Leven’s	test	–	kan	variansen	för	de	två	grupperna	antas	
vara	 lika?	Detta	avgörs	med	hjäp	av	 sig-nivån.	Precis	 som	beskrivet	 förut,	 sig	<	0,05	
innebär	att	variansen	inte	är	densamma	för	grupperna.		

o Beroende	på	utfallet	från	Leven’s	undersöks	signifikansnivån	för	antingen	antagen	lika	
eller	olika	varians.	Medelvärdesskillnad	 sig	<	0,05	à	det	 finns	en	 signifikant	 skillnad	
mellan	 grupperna.	 Alltså	 att	 den	 skillnad	 som	 vi	 hittat	 i	 vårt	 slumpmässiga	 urval	
återfinns	med	största	sannolikhet	i	den	större	populationen.		

	
ANOVA-test	(F-test)	

• Bättre	metod	att	undersöka	medelvärdesskillnader	 (obs	 inte	skillnader	 i	varians.	ANOVA-test	
förutsätter	 lika	 varians).	 Eftersom	 testet	 förutsätter	 lika	 varians	 är	 den	 känslig	 för	 icke-
normalfördelade	 variabler	 (utgår	 ju	 från	 medelvärden	 inom	 och	 mellan	 grupperna)	 och	
påverkas	 således	 negativt	 av	 extremvärden.	 Undersökningar	 med	 icke-normalfördelade	
variabler	ökar	risken	för	feltyp	1.	Kvalitetsgranskning	är	således	att	göra	ett	Leven’s	test,	eller	
Bartlett’s	(homogenitetstest).		

• Olika	 uppfattning	 mellan	 grupperna	 (mellangruppsvarians)	 ställs	 mot	 uppfattningen	 inom	
grupperna	(inomgruppsvarians).	Således,	om	variansen	mellan	grupperna	>	inom	grupperna	à	
indikation	på	att	grupperna	har	olika	medelvärden.		

• Jämförelse	med	t-test	
o T-test	–	testar	nollhypotesen	genom	att	undersöka	skillnader	i	medelvärdet.	
o F-test	–	undersöker	den	kvadratiska	avvikelsen	i	data	föra	att	undersöka	nollhypotesen	

–	 skillnaden	 mellan	 grupperna	 mot	 skillnader	 inom	 grupperna.	 F-
test=mellangruppsvarians/inomgruppsvarians	



• Eftersom	ANOVA-test	förutsätter	lika	varians	är	det	viktigt	att	testa	homogeniteten	i	det	test	
som	utförs	–	göra	ett	Leven’s	test.	Om	sig	är	låg	pekar	det	på	att	sannolikheten	för	lika	varians	
är	 låg.	 Detta	 innebär	 att	 de	 skillnader	 som	 påvisas	 i	 ANOVA	 resultaten	 inte	 behöver	 vara	
signifikanta	(signifikansnivån	är	felaktig).	Således	vore	det	vara	bra	att	undersöka	data	med	hjälp	
av	 ett	 independent	 sample	 t-test	 istället.	 Avvikande	 par	 i	 analysen	 som	 inte	 märks	 i	
helhetsbedömningen	för	testet.		

• Fördel	 –	 kan	 jämföra	 fler	 grupper	 samtidigt,	 nackdel	 –	 kan	 påvisa	 skillnad,	 men	 inte	 var	
skillnaden	ligger.	

	

ANOVA	för	två	grupper	
• Kan	ta	hänsyn	till	ett	så	kallat	post	hoc-test	(ofta	av	typen	Bonferroni).	Testet	tar	gör	således	

parvisa	jämförelser	och	tar	hänsyn	till	om	testet	upprepas.	Farligheten	i	att	testet	upprepas	gör	
att	risken	att	hitta	skillnader	i	datan	som	inte	är	signifikanta	ökar.	Genom	att	således	använda	
Bonferroni-test	kommer	risken	för	feltyp	1	att	elimineras.		

• Kan	således	påvisa	om	det	finns	en	skillnad	mellan	två	grupper.		
	

Hur	tolkas	ANOVA	för	två	grupper	
• Tabell	descriptives	–	tar	fram	skillnader	i	medelvärdet	(kan	vara	en	första	indikation	på	att	en	

bakomliggande	 skillnad	 föreligger).	 Mer	 intressant	 är	 att	 undersöka	 om	 konfidensintervall	
överlappar	varandra.	Om	de	 inte	gör	det	–	ytterligare	en	 indikation	på	att	det	kan	 finnas	en	
bakomliggande	skillnad.		

• Tabell	 ANOVA	 –	 intressant	 att	 undersöka	 signifikansnivån.	 Visar	 på	 att	 det	 kan	 finnas	 en	
signifikant	skillnad	mellan	grupperna	avseende	det	som	undersöks.	

	
ANOVA	för	tre	eller	flera	grupper	

• Bonferroni	används	således	för	att	undvika	så	att	felaktiga	skillnader	i	ett	datamaterial	hittas.	
Innebär	 att	 signifikansvärdet	 för	 alla	 par	med	 antalet	 parvisa	 jämförelser.	 Ofta	 vill	 vi	 ha	 en	
signifikansnivå	 på	 0,05.	 Vid	 10	 parvisa	 jämförelser	 kommer	 således	 Bonferroni	 att	 sättas	 till	
0,005	 (0,05/10).	Dock	brukar	en	gräns	på	antalet	parvisa	 jämförelser	att	sättas	 (5-6	gånger).	
Genom	 att	 använda	 Bonferroni	 anses	 ANOVA-testet	 robust.	 Detta	 eftersom	 om	 en	 skillnad	
påvisas	–	borde	det	också	finnas	en	skillnad.		

	
Hur	man	tolkar	en	tabell	från	ANOVA	–	tre	eller	flera	grupper	

• Tabell	descriptives	–	precis	som	för	ANOVA	mellan	två	grupper	kan	avvikeler	i	medelvärdet	ge	
en	 indikation	 på	 att	 en	 skillnad	 finns	 mellan	 grupperna.	 Mer	 korrekt	 är	 att	 kika	 på	
konfidensintervallet	 för	 att	 se	 om	 någon	 av	 gruppernas	 konfidensintervall	 för	 medelvärdet	
överlappar	varandra	(alltså	att	det	inte	borde	finnas	någon	bakomliggande	skillnad)	

• Tabell	ANOVA	–	genom	att	kolla	på	signifikansvärdet	”between	groups”	kan	en	skillnad	mellan	
samtliga	 grupper	 påvisas	 à	 under	 0,05	 finns	 sannolikt	 en	 skillnad	 mellan	 de	 ingående	
grupperna.	Dock	säger	den	inte	var	skillnaden	mellan	grupperna	finns	någonstans.	

• Tabell	multiple	comparisons	–	DET	ÄR	HÄR	DET	BLIR	FRUKTANSVÄRT	SPÄNNANDE.	Här	utläses	
signifikanta	skillnader	mellan	de	olika	grupperna.	Signifikanta	skillnader	märks	ut	med	stjärnor.	
Vidare	är	det	viktigt	att	hålla	koll	på	skillnaden	i	konfidensintervall.	Om	nollan	ingår,	finns	det	
en	risk	att	medelvärdet	är	detsamma	mellan	grupperna	–	alltså	kan	inte	en	signifikant	skillnad	
påvisas	–	trots	att	signifikansnivån	kanske	pekar	på	det.		

	
Validitet	och	reliabilitet	för	ANOVA	

• Validitet	–	Post	hoc	(Bonferroni)	–	att	felaktiga	signifikanta	skillnader	inte	hittas	
• Relibilietet	–	Leven’s	eller	Bartletts	test	för	lika	varians	(homogenitet)	

	



Toppighet	och	skevhet	(på	svaren)	påverkar	resultatet	
Toppighet	-	Plattare	–	ökad	standardavvikelse.	Kan	bli	svårare	att	skilja	medelvärde	åt.	(större	risk	för	
feltyp	2	–	att	nollhypotesen	accepteras	trots	att	den	är	falsk)	
Toppigare	–	minskad	standardavvikelse.	Får	lättare	medelvärdesskillnader.	(större	risk	för	feltyp	1)	
	
Skevhet	 -	 Att	 fördelnigen	 är	 förskjuten	 åt	 ett	 eller	 annat	 håll.	 Detta	 gör	 att	 det	 blir	 stora	
medelvärdesskilnander	samtidigt	som	median	och	medelskillnad	inte	heller	stämmer	överens.	För	en	
intervallskala	här	detta	ofta	mindre	betydelse,	men	för	en	kvotskala	större.		
	
Eftersom	fördelningen	påverkar	resultatet	kan	idé	vara	att	undersöka	skevhet	resp.	toppighet.	Saker	att	
undersöka:	

• Om	medelvärde	och	median	överensstämmer	
• Skewness	–	värden	på	(+/-)	1,	2	och	3	
• Kurtosis	–	negativ,	platt,	positiv	toppig.		

	
Beräkning	 av	 toppighet	 och	 skewness	 tar	 inte	 hänsyn	 till	 hur	 intervallskalan	 är	 utformad.	 Största	
problemet	när	extremvärden	uppkommer	är	att	variansen	minskar.		
	
Varians	och	standardavvikelse	påverkas	inte	av	antalet	svar	som	erhålls,	dock	påverkas		
konfidensintervallet.	Det	blir	snävare	desto	fler	svar	som	erhålls.	Viktigt	att	antalet	respondentantal	inte	
understiger	30.	Kan	i	dessa	fall	uppstå	skillnader	som	kan	verka	betydelsefulla,	men	istället	är	det	på	
grund	av	det	låga	respondentantalet	som	gör	att	skillnader	uppkommer.		
	

Korrelation	
• Är	 ett	 mått	 på	 hur	 mycket	 variabler	 samvarierar	 med	 varandra.	 Korrelationen	 säger	 dock	

ingenting	 om	 utväxlingen	 mellan	 variablerna,	 för	 att	 analysera	 detta	 används	
regressionsanalyser.		

• Tumregel:	0,3	ok,	0,5	bra,	0,7	mycket	bra.	
• Innan	en	undersökning	kan	det	vara	intressant	att	se	vilka	variabler	som	korrelerar	signifikant	

med	helhetsnöjdheten	–	med	den	fråga	som	de	avser	att	förklara.		
• Signifikansnivån	för	korrelation	beräknas	enligt:	

	
	

Det	som	eftersträvas	är	höga	F-värden.		
	

Personskorrelation	–	ställer	krav	på	normalfördelning	mellan	variablerna	(utgår	från	kovariansen)	
Spearmasn	–	variablerna	rangordnas	efter	storlek.	Ställer	inte	krav	på	normalfördelning.	
	

Validitet	och	reliabilitet	korrelationsanalys	
• Validitet	–	att	x	korrelerar	signifikant	med	helhetsfrågan	

	
Multipel	regressionsanalys	

• Flera	samtidiga	korrelationsanalyser	där	man	tar	hänsyn	till	utväxlingen	mellan	variablerna.		
• Förutsätter	att	de	ingående	variablerna	(x)	är	oberoende	av	varandra.	Så	är	ofta	inte	fallet	utan	

vissa	variabler	korrelerar	ofta	 litegrann	med	varandra.	Det	 innebär	att	det	finns	en	chans	att	
vissa	variabler	kan	föregås	av	andra,	utan	att	förklaringsvärdet	för	helhetsfrågan	påverkas.		



• Vi	vill	alltså	att	de	ingående	variablerna	i	en	regressionsanalys	ska	vara	oberoende.	För	att	testa	
det	kan	vi	kolla	hur	mycket	de	ingående	variablerna	korrelerar	–	multikollinearitet.	Vi	kan	inte	
särkilja	på	effektierna	för	två	eller	fler	enskilda	variabler	i	Y.	Genom	att	lägga	in	Tolerance	som	
kvalitetstest	 kan	 vi	 testa	 oberoendet	 mellan	 variablerna.	 Tolerance	 –	 procentuell	 andel	 av	
variansen	 i	 variabeln	 som	 inte	 kan	 förklaras	med	hjälp	 av	de	andra	oberoende	 variablerna	 i	
modellen.		

• Tumregel	 är	 att	den	 sista	oberoende	 invalda	 variabeln	 ska	 kunna	 förklara	mer	 varians	 i	 den	
beroende	variabeln	än	någon	annan	x-variabel.		Alltså	att	förändringen	i	adjusted	r^2	ska	vara	
större	än	den	största	förändringen	i	Tolerance.	Om	Tolerance	à	0,75	var	försiktig.	

• Också	viktigt	vid	utvärdering	att	begrunda	de	variabler	som	har	erhållits	och	också	titta	om	den	
rekommentation	som	man	kan	göra	är	lämplig.	Om	den	inte	är	det,	kan	det	vara	lönt	att	utesluta	
den	första	variabel	för	att	undersöka	om	den	kommande	variabel	blir	den	första	som	trillar	in	
vid	den	andra	regressionsanalysen.	Vilken	modell	som	används	beror	på	helheten.	Handlar	om	
robusthet	–	om	första	variabeln	 tas	bort,	 kommer	den	andra	variabeln	som	trillar	 in	 i	en	ny	
modell	att	bli	den	första	i	den	nya?	

• Tumregel	är	att	 förklaringsvärdet	för	modellen	borde	överstiga	50	%.	Alltså	att	den	förklarar	
mer	än	vad	den	inte	förklarar.	Dock	är	detta	beroende	från	fall	till	fall,	lönsamhet	kan	exempelvis	
ha	väldigt	låga	förklaringsvärden	(många	möjliga	förklaringar).	

• Viktigt	att	det	finns	ett	linjärt	samband	–	plotta	x	mot	Y.	
• Viktigt	att	inte	använda	regressionsanalysen	utanför	område	–	extrapolering.	
• Utgår	 också	 från	 att	 residualerna	 (skillnad	 mellan	 förväntat	 och	 observerat	 värde)	 är	

normalfördelade.	Om	inte,	finns	det	en	risk	att	man	underskattar	osäkerheten	i	analysen	och	
att	vi	erhåller	variabler	som	inte	borde	vara	signifikanta	som	signifikanta.	(Feltyp	1)	
	

Regressionsanalys	stepwise	
• Väljer	 in	 variabler	 successivt	 i	 (Y).	 Börjar	med	 att	 välja	 in	 den	 variabel	 x	 som	 bäst	 förklarar	

helhetsfrågan.	Därefter	väljs	nästa	variabel	in	som	näst	bäst	förklarar	helhetsfrågan,	förutsatt	
att	den	 första	 variabeln	är	medtagen.	Processen	 fortskrider	 till	 det	att	ett	 stoppkriterium	är	
uppfyllt	(sig	<=	0,05,	grundinställning	i	SPSS).	
	

Hur	man	tolkar	en	regressionsanalys,	stepwise	
• Tabell	model	summary	–	presenterar	de	variabler	som	förklarar	variansen	i	helhetsfrågan	bäst.	

Där	ser	man	hur	många	variabler	som	väljs	in	för	att	förkalra	helhetsfrågan.	Utläsning	ger:	
o R^2	 –	 modellens	 förklaringsvärde	 av	 variationer	 i	 helhetsfrågan	 utan	 avseende	 på	

slump.	Den	blir	högre	desto	fler	paramtetrar	som	väljs	in.	
o Adjusted	r^2	–	tar	hänsyn	till	 förklaringsvärdet	med	avseende	på	förklaringsvariation	

som	 tillkommer	 med	 slumpen.	 Adjusted	 R^2	 ökar	 enbart	 om	 ökningen	 i	
förkalringsvärde	ökar	mer	än	vad	som	kan	härledas	till	slumpen.		

• Tabell	Coefficients	–	under	”beta”	kan	man	se	koefficienterna	som	tillhör	respektive	variabel	i	
regressionsekvationen.	Dessa	koefficienter	kan	något	förenklat	tolkas	som	den	förändring	som	
Y-variabel	kommer	att	få	om	vi	förändrar	variabeln	med	en	enhet.	I	stegvis	regression	är	dessa	
alltid	signifikanta.	Undersök	även	Tolerance-nivån	för	att	undvika	multikollinearitet	i	modellen.	
Tolerance	värdet	bör	inte	understiga	0,75.	

	

Regressionsanalys,	enter	
• Här	väljs	istället	alla	variabler	vilket	bidrar	till	ett	annat	förklaringsvärde	än	det	som	kan	erhållas	

vid	stegvis	regression.		
	

Hur	tolkas	en	regressionsanalys,	enter	
• Tabell	model	summary	–	på	samma	sätt	som	för	vid	stegvis	regression	



• Tabell	coefficients	–	på	samma	sätt	som	för	vid	stegvis	regression.	Här	kan	det	vara	intressant	
att	undersöka	om	koefficienterna	är	signifikanta.		

	
Hur	bortfall	påverkar	resultatet	i	regressionsanalysen	

• Listwise	deletion	of	missing	variables	–	om	en	variabel	i	ett	case	inte	finns	med	så	raderas	hela	
caset.	Fördelar	–	 inget	värde	ersätts	med	ett	fejkat	värde.	Dock	känsligt	för	få	respondenter.	
Många	svar	ger	också	indikation	på	hög	trovärdighet.		

• Replace	with	mean	(används	i	stegvis	regression)	–	innebär	medelvärdessubstitution.	Alltså	om	
ett	 case	 saknar	 en	 variabel	 så	 ersätts	 det	 saknade	 värdet	 med	 medelvärdet	 för	 de	 andra	
variablerna.		

• Pairwise	–	då	används	de	värden	som	redan	finns	i	matrisen	och	ex.	korrelationsvärdet	beräknas	
med	 hjälp	 av	 faktiska	 svar.	 Dock	 används	 korrelationsvärdet	 sedan	 som	 ett	 värde	 för	 alla	
respondenter.	

• Case-wise	diagnostics	–	undersökning	av	hur	outliers	påverkar	resultatet	
	
Validitet	och	reliabilitet	i	regressionsanalys	

• Validitet	–	tolernace	(VIF)	
• Relibilitet	–		

	

Faktoranalys	
• Undersöka	 hur	 variabler	 samvarierar,	 om	 det	 finns	 bakomliggande	 variabler	 som	 styr	 hur	

respondenter	svarar.	Är	som	en	regressionsanalys	fast	utan	helhetsfrågan.		
• Faktoranalysen	tvingar	variabler	att	välja	sida	–	alltså	vilka	variabler	som	de	helst	hänger	ihop	

med.	
• Faktoranalysen	utgår	också	från	minsta	kvadratiska	avstånd	till	respondentens	svar.	Den	första	

faktorn	får	lägga	sig	på	den	bästa	platsen	utan	bivillkor.	Den	andra	genererade	fakorn	får	lägga	
sig	näst	bäst,	men	måste	vara	ortogonal	mot	den	första	faktorn.	Prinicipalkomponentanalys	–	
söker	de	stora	dragen	till	de	bakomliggande	faktorerna	i	ett	datamaterial.	

o Nackdel	–	första	faktorn	innehåller	lite	av	alla	ursprungsfrågor	–	svår	att	tolka.	
o Detta	löses	med	en	rotation	av	det	nya	koordinatsystemet	–	lutar	enbart	de	viktigaste	

faktorerna	(egenvärde	över	1).	
• Rotationsmetoder	

o Varimax	–	varaiansmaximering.	Alltså	att	de	variabler	som	väljs	in	i	en	faktor	är	de	som	
också	förklarar	faktorn	bäst.	Således	kommer	variablerna	med	större	säkerhet	enbart	
korrelera	med	en	faktor.	Används	för	ortogonala	lösningar.		

o Oblimin	för	icke-ortogonala	lösningar.	
Tumregel	 –	 om	 korr	mellan	 två	 faktorer	 >	 0,3	à	 oblimin.	Om	 korr	 för	 alla	 faktorer	 =	 0,	à	
ortognallösning	att	föredra.	

• Matematiskt	–	klumpa	ihop	fler	variabler	till	mer	homogena	grupper.	Dock,	enbart	för	att	det	
finns	ett	matematiskt	samband	behöver	det	inte	betyda	att	det	är	verkligt.		

• Tar	bara	hänsyn	till	linjära	samband.		
• Viktigaste	är	att	låta	tolkningsbarheten	av	faktorerna	styra	om	fler	faktorer	borde	läggas	till	eller	

inte.		
• Grundinställningen	 i	 SPSS	 för	 faktoranalys	 är	 egenvärde	 >	 1.	 Logiken	bakom	detta	 är	 att	 en	

enskild	 faktorl	 ska	 förklara	mer	 än	 de	 bakomliggande	 frågorna	 än	 en	 enskild	 variabel.	 Dock	
vitkigt	att	fler	och	färre	faktorer	undersöks	 i	 faktormodellen	som	komplement.	Vidare	är	det	
tolkningsbarheten	som	avgör!!	

• Faktorer	 som	 genererats	 med	 principalkomponentsanalys	 +	 varimax	 –	 inga	 inbördes	
beroenden.		

• Faktorer	–	latenta	variabler	och	variablerna	är	manifesta	variabler.		



• Vid	 skapande	 av	 faktorer	 kan	man	 alltså	 göra	 bedömningen	 att	 en	 respondent	 värderar	 en	
variabel	i	den	ingående	faktorn	högt	också	svarar	på	andra	frågeställningar	samtidigt	utan	att	
själv	vara	medveten	om	det.			

• En	negativ	faktorladdning	innebär	att	variabeln	blir	mer	negativ	ju	positivare	faktorn	blir.		
• Om	vi	skulle	ha	17	identitiska	variabler	skulle	egenvärdet	på	den	första	faktorn	att	bli	17	(och	

noll	på	de	andra).	Om	De	17	variablerna	skulle	vara	helt	oberoden	skulle	vi	få	17	faktorer	med	
egenvärde	 1.	 För	 att	 faktoranalysen	 ska	 vara	 valid	 måste	 de	 befinna	 sig	 mellan	 de	 båda	
extremfallen.		

• Variablerna	måste	vara	korrelerade	–	avsevärt	fler	variabler	som	korrelerar	minst	med	0,3.	
• Skalan	som	används	ska	vara	en	intervallskala	–	annars	får	den	göra	som	till	en	dummyskala		

	

Hur	tolkas	en	faktoranalys	
• Tabell	 communalities	 –	 ger	 ett	mått	på	hur	mycket	den	 framtagna	 faktormodellen	 förklarar	

variansen	i	den	enskilda	variabeln.		
• Tabell	som	innehåller	 initial	eigenvaues	–	visar	samtliga	faktorer	som	räknats	upp.	Redovisar	

egenvärden	 per	 faktor,	 samt	%	 of	 varience	 –	 procentiell	 andel	 av	 hur	mycket	 den	 enskilda	
faktorn	förklarar	variansen	i	datamaterialet.	%	av	varience	=	egenvärde/totala	antalet	variabler	
i	materialet.	De	faktorer	som	kommer	att	ingå	i	modellen	är	de	över	egenvärde	>	1.	Kan	således	
räkna	ut	den	variansen	i	datamaterialet	genom	att	summera	%	of	variance	för	de	faktorer	som	
har	egenvärde	>	1.		

• Tabell	 rotated	 component	 matrix	 –	 de	 faktorer	 som	 räknas	 med	 i	 modellen	 som	 har	 ett	
egenvärde	över	1.	Vidare	kan	vi	sätta	en	gräns	på	hur	lite/hur	mycket	faktorladdningen	för	varje	
variabel	måste	vara	för	att	få	räknas	 in	en	faktor.	Alltås	hur	mycket	variabeln	 laddar	faktorn.	
Vilken	 fakorladdning	 som	 är	 godtagbar	 avgörs	 med	 hjälp	 av	 antalet	 respondenter	 i	
undersökningen.	 Faktorladdningen^2	 –	 mått	 på	 hur	 mycket	 faktorn	 förklarar	 den	 enskilda	
variablens	varians.	Summera	lodrätt	–	egenvärdet	för	faktorn.	Summera	kvadraten	horisontellt	
–	matchar	communalityn.		

o Storleken	 på	 faktorladdningen	 är	 viktig	 –	 namnet	 i	 faktorn	 borde	 således	 framföra	
specifika	variabeln	eftersom	den	är	av	vikt	

o Tumregel	för	hur	hög	faktorladdningen	ska	vara	beror	på	respondentantal	
• Tabell	med	Cronbach	alpha	–	för	att	undersöka	homogeniteten	i	de	framtagna	faktorerna.	Alpha	

värdet	undersöker	hur	väl	de	variablerna	förklarar	de	latenta	variablerna.	Alpha	=>	0,7	för	att	
anses	vara	homogen.	Kan	dock	skilja	sig	mellan	olika	tester.		

	

Validitet	och	reliabilitet	i	faktoranalysen	
• Validitet	–		

o KMO	–	hur	mycket	av	en	variabels	varians	som	överlappar	med	andra	variablers	varians.	
Minst	0,6.	

o Bartlett’s	 –	 testar	 om	 de	 inbördes	 korrelationenerna	 är	 tillräckligt	 stora.	 Signifikant	
skillnade	<	0,05.		

o Skillnad	 i	 egenvärde	 mellan	 första	 och	 sista	 (20-50	 ggr)	 samt	 signifikanta	
faktorladdningar	

o Communalities	(100	svar)	>	50	%	
• Reliabilitet	–	Cronbach	alpha	>	0,7.	

	

Dela	datamaterialet	efter	värdet	på	en	variabel	
Varför	faktorerna	kan	bli	svåra	att	tolka	kan	bero	på	att	det	finns	grupperingar	i	materialet.	Ofta	så	ser	
män	 och	 kvinnors	 preferensmönster	 olika	 ut,	 vilket	 kan	 leda	 till	 uppkomsten	 av	 en	 svårtolkad	
faktormodell.	Vad	man	kan	göra	då	är	att	dela	upp	den	initiala	datan	och	göra	faktoranalysen	baserat	
på	en	uppdelningsvariebel	(i	detta	fallet	kön).	



	
Bortfall	 tolerareras	 inte	 av	 faktoranalysen.	 Om	 en	 variabel	 saknas	 –	 sorteras	 hela	 enkäten	 bort.	 En	
tumregel	är	att	faktoranalysen	inte	ska	göras	på	sampleprover	på	mindre	än	50	respondenter.	En	annan	
tumregel	är	att	det	krävs	4-5	ggr	så	många	respondenter	som	variabler	i	faktoranalysen.		
	
Faktoranalys	med	factor	scores	
Ibland	 kan	 det	 vara	 intressant	 att	 även	 reducera	 antalet	 variabler	 för	 den	 enskilda	 respondenten	 i	
undersökningen.	Detta	görs	med	factor	scores	(alltså	att	respondentens	svar	ska	matcha	de	faktorer	
som	erhålits	vid	faktoranalysen).	Detta	görs	genom:	

• Välja	ut	de	variabler	som	har	hög	faktorladdning	i	en	variabel	
• Dessa	variabler	utgör	ex.	 faktor	1.	Därefter	plockas	 individens	svar	på	dessa	variabler	 in	och	

summeras/antal	variabler	och	ger	respondenten	ett	nytt	värde.	
• Dock	tar	inte	det	nya	värdet	hänsyn	på	de	olika	faktorladdningarna.	Således	kommer	ekvationen	

se	ut	på	följande	sätt:	
o Faktor	score	=	faktorladdningv1*respondentens	svar	på	v1	+	…	+	

	

Regressionsanalys	med	variabelsubstitution	
• Regressionanalys	med	 factor	 scores	 gör	 att	modellen	 förlorar	 lite	 av	 sin	 robusthet	eftersom	

datan	förvrängs	
• Kan	således	göra	en	regressionanalys	på	några	av	de	ingående	variabler	som	beskriver	faktorn	

bäst.	
	

Klusteranalys	
• Används	som	metod	för	att	segmentera	respondenterna	i	olika	grupper.		
• Nackdelen	med	att	göra	ex.	segmentering	på	storlek	på	bransch	beror	på	att	undersökaren	då	

redan	har	bestämt	vilka	eventuella	variabler	som	skiljer	respondenterna	åt.	
• Baseras	på	att	hitta	de	variabler	som	gupperar	respondenter	genom	att	söka	minsta	avståndet	

mellan	dessa	variabler.		
• Analysmetod	K-means	Cluster	–	optimerar	analys	så	att	slutgiltiga	kluster	är	så	lika	som	möjligt	

inom	gruppen	och	så	olika	som	möjligt	mellan	grupperna.		
• Utgår	från	euklidiskt	avstånd	–	hypotenusan.	Detta	innebär	att	variabler	som	inte	ingår	i	

samma	skallängd	kommer	att	påverka	resultatet.	Exempelvis	att	blanda	in	ålder	med	variabler	
som	är	en	femgradig	skallängd.	Då	kommer	åldersskillnaden	mellan	grupperna	antagligen	bli	
den	viktigaste	förklaringen	–	och	också	den	enda	signifikanta.	Om	kvotskalor	ska	användas	
måste	dessa	standardiseras.		

• Med	hjälp	av	analysmetoden	K-means	Cluster	väljer	undersökaren	själv	hur	många	kluster	
som	första	ska	genereras.	Stoppkriterier	som	avgör	mängden	på	antal	kluster	(går	tillbaka	till	
föregående	lösning):	

o Om	sig-nivån	för	någon	av	variablerna	blir	>	0,05	
o Om	något	av	de	genererade	klustrena	blir	avsevärt	mycket	mindre	än	de	andra	(kan	

dock	också	vara	så	att	de	viktigaste	företagen	finns	i	det	klustret,	bör	ändå	tas	i	
beaktan).		

• Klusteranalysen	påverkas	negativt	om	inbördes	variabler	korrelerar	(får	en	alltför	stor	tyngd	i	
analysen)	samt	om	det	finns	extremvärden	som	gör	att	medelvärdena	inte	blir	ett	rättvist	
verktyg	att	gå	efter.		

• Irrelevanta	variabler	ger	skadlig	effekt	
• Metoden	är	känslig	för	outliers	
• Nominella	och	ordinalskalor	funkar	i	klusteranalys	

	



Hur	tolkas	en	klusteranalys	
• Final	Cluster	Centra	–	klustercentra	är	median	för	respektive	kluster	och	dessa	värden	används	

för	att	tolka	klustren.	För	att	se	vilka	variabler	som	är	signifikanta	(som	skiljer	de	olika	klustren	
åt)	år	F-värdet.	Höga	F-värden	används	för	att	identifiera	signifikanta	skillnader	mellan	
klustren.	Ju	högre	F-värde,	desto	större	skillnad	mellan	grupperna.		

• För	att	kunna	identfiera	klustren	är	det	bra	om	man	sätter	låter	SPSS	göra	en	klusteretikett	på	
dem	och	kör	den	i	andra	analyser.	Exempelvis	med	en	korstabell.	Där	man	kan	se	hur	många	
respektive	arbetskategoris	förhållningssätt	till	de	olika	klustren.	Sig	ska	vara	under	0,05	för	att	
skillnaden	ska	vara	signifikant.		

Diskriminantanalys	
• Diskriminantanalys	används	för	att	påvisa	skillnader	mellan	två	eller	flera	på	förhand	utvalda	

grupper.		
• En	analysmetod	som	påminner	om	regressionsanalys	–	finns	en	stegvis	diskriminantanalys.		
• Utgår	från	en	linjärkombination	av	de	oberoende	variablerna	–	viktigt	att	kolla	om	det	finns	

någon	inbördes	korrelation.	Borde	i	så	fall	kanske	plocka	bort	någon	av	variablerna.		
• Istället	för	en	funktion	som	säger	hur	ett	antal	variabler	påverkar	en	variabel	

(regressionsanalys)	erhålls	en	ekvation	som	istället	fokuserar	på	skillnaderna	mellan	två	eller	
fler	grupper,	alltså	vilka	variabler	som	diskriminerar	mellan	grupperna.		

• Får	en	ekvation:	Z	=	v(1)X(1)	+	v(2)X(2)	+	…	+		
Z	=	diskriminantvärde	
V	=	diskriminantvikter	(motsvarande	koefficienter	i	en	regressionsanalys).	Storlek	och	vikt	för	
varje	variabels	påverkan.	

• Om	vi	har	två	lika	stora	grupper	där	den	ena	gruppen	befinner	sig	över	medelvärdet	och	den	
andra	gruppen	under	det.	

• I	datamaterialet	eftersöks	således	de	diskriminantvikter	som	maximerar	
mellangruppsvariansen	och	mininmerara	inomgruppsvariansen.		

• Tumregel	är	att	diskriminantanalysen	ska	generera	ett	svar	som	är	25	%	bättre	än	slumpen,	
alltså	att	fler	än	75	%	av	fallen	ska	rätt	grupptillhörighet	genereras.		

• De	ingående	förklarade	variablerna	måste	också	vara	av	typen	intervallskalor	
	
Hur	man	tolkar	en	diskriminantanalys	

• Tabel	structure	matrix	–	diskriminantladdningar.	
o Kan	jämföras	med	faktorladdningar	
o Mäter	korrelation	mellan	variabler	och	diskriminantfunktionen	
o Kan	användas	till	att	uppskatta	hur	mycket	en	variabel	bidrar	till	

diskriminantfunktionen.		
• Klassificeringsmatris	–	hur	väl	funktionen	predikterar	ett	utfall	–	kan	utläsa	en	procentandel	av	

hur	många	av	fallen	som	vi	lyckas	prediktera	rätt.		
	
Validitet	och	reliabilitet	i	en	klusteranalys	

• Validitet	–	korrelation	mellan	variabler	
• Reliabilitet	–	Box’s	test	

	
Mann-Whitney	U-test	

• Icke-parametriskt	test	som	inte	förutsätter	någon	bakomliggande	fördelning	
• ”Finns	det	någon	skillnad	i	mellan	vad	förstaårsstudenter	och	femteårsstudenter	tycker	om	

cykelparkeringen	på	campus”	
• Likt	ett	independent	sample	test	
• Urvalspopulationen	behöver	inte	ha	några	särskilda	karaktärsdrag	
• Används	oftast	när	data	är	ordinalt	skalade	



• Robustare	än	t-test,	inte	lika	känslig	för	outliers	
• Används	

o Påvisa	skillnader	mellan	två	grupper	
o Skalan	är	inte	intervall-	eller	kvotskala	

• Antaganden	
o Urval	är	lika	stora	
o Urval	är	icke-beroende	av	varandra	och	så	är	också	varje	case	
o Ordinalskala	är	möjlig	

• Om	urval	är	beroende	av	varandra	–	Wilcoxon	signed	rank	test.		
	


