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Abstract
Norstat recurrently performs a survey that contains questions about how much the respondent is
watching different tv-channels, how different media-devices are used, the ownership of different
devices and the usage of different tv-channel sites on the internet, social media, internet services,
magazine services and streaming services. In this thesis, data from the survey performed during the
autumn of 2016 was used. The aim of this thesis is to examine if there is a difference in answers based
on different characteristics of the interviewers and respondents.
The 15 most important questions from the survey were chosen in this thesis, and to further reduce the
number of response variables principal component analysis was used. The new scores that were
produced by the analysis were the reduced response variables, which kept the most important
information from the questions in the survey. Thereafter multilevel analyses and regression analyses
were performed to examine the effects.
The results showed that there was an effect of different characteristics in different questions in the
survey. The characteristics that showed effect were the age of the interviewer, the length of the
employment, the age of the respondent, education, sex and native language. Some of the questions
also showed effect based on whether the respondent lived in a metropolitan region or not.

Sammanfattning
Norstat genomför en återkommande undersökning om hur mycket respondenten tittar på olika
kanaler, hur olika media-apparater används, ägande av olika apparater, användning av kanalers sidor
på internet och sociala medier samt internettjänster, tidningstjänster och streamingtjänster.
Datamaterialet som ligger till grund för denna uppsats kommer från undersökningen när den ägde rum
under hösten 2016. Syftet med uppsatsen är att hitta skillnader i enkätsvaren som uppstått av olika
egenskaper hos intervjuaren och respondenten.
De 15 viktigaste enkätfrågorna valdes och i denna uppsats har principalkomponentanalys används för
att reducera antalet responsvariabler ännu mer. Det gjordes genom att skapa score som är ett färre
antal responsvariabler vilka tillsammans förklarar de olika enkätfrågorna i undersökningen. Därefter
har multilevelanalyser och regressionsanalyser använts för att analysera bakgrundsvariablernas
påverkan på enkätfrågorna.
Resultatet visade att det fanns effekt av olika egenskaper i olika sorters enkätfrågor. De egenskaper
som visade effekt var intervjuarens ålder och anställningstid samt respondentens ålder, utbildning,
kön och modersmål. Vissa frågor påverkades även av om respondenten bodde i en storstadsregion
eller inte.
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Denna uppsats är ett examensarbete för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys vid Linköpings
universitet. Tack till Henrik Kronberg och Andreas Nilsson, våra kontaktpersoner på Norstat, för ett bra
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1 Introduktion
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och uppdragsgivaren samt uppsatsens syfte och frågeställningarna
den ska besvara. Det beskrivs även hur etiska och samhälleliga aspekter har tagits hänsyn till under
arbetet.

1.1 Bakgrund
Intervjuareffekt innebär att intervjuaren vid en undersökning kan ha någon egenskap som påverkar
hur respondenten svarar på frågorna, vilket minskar kvalitén på resul taten i undersökningen. Det är
därför intressant för undersökningsföretagen att analysera intervjuareffekten och hittas en effekt kan
den minskas genom att undersökningsföretagen arbetar med utbildningar för intervjuarna.
Om respondentens egenskaper påverkar enkätsvaren handlar det om respondenteffekt. Det skulle till
exempel kunna vara att respondentens utbildningsnivå gör att respondenten tänker mer på hur den
svarar.

1.2 Tidigare studier
Tidigare studier har visat att personliga egenskaper hos intervjuaren så som kön, attityd, etniska grupp
och religion har en påverkan på resultatet (Rosengren & Arvidson, 2002). Breakwell (1990) skriver i
sin bok Interviewing att kvinnor är mer öppna och entusiastiska i en intervju än män.
Även respondentens egenskaper kan ha betydelse för svaren vid intervjun. I rapporten Interviewer and
Respondent Survey Quality Effects in a Cati Panel gjordes en undersökning med longitudinella data som
innebär att data var mätt vid olika tidpunkter. Det framkom där att respondentens ålder, utbildning
och kultur påverkade svaren, där kultur handlade om huruvida de var tyska schweizare eller övriga
schweizare. Cross-classified multilevel modeller användes för att separera effekten hos intervjuaren,
respondenten och tidpunkten (Lipps, 2007).
I en annan rapport, Interviewer effects in the European Social Survey där intervjuareffekten mättes för
36 olika länder i Europa användes multilevel covariance structure analysis där
undersökningsvariablerna är på samma nivå som respondent- respektive intervjuarnivån. Där
framkom effekt av intervjuarens erfarenhet, ålder, kön och utbildning. Enligt resultatet i rapporten så
tenderar undersökningar som ignorerar intervjuareffekten få en överskattni ng av hur stor effekt
förklaringsvariablerna har på responsvariabeln och en underskattning av medelfelet. (Beullens &
Loosveldt, 2016).

1.3 Uppdragsgivaren
Norstat är ett datainsamlingsföretag inom marknadsundersökningsindustrin. De genomför online
datainsamling via panel, telefonintervjuer, personliga intervjuer på gatan och Mystery Shopping. De
har även fokusgrupper för specifika målgrupper.

1.4 Syfte
Norstat har gett i uppdrag för denna uppsats att undersöka om det finns någon intervjuareffekt vid en
specifik återkommande intervju som handlar om tv-tittande. Syftet med uppsatsen är att undersöka
om det finns resultatskillnader i enkätfrågorna baserat på olika intervjuare och respondenter samt om
intervjuns längd eller veckodag kan påverka enkätsvaren.
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Följande egenskaper hos intervjuaren behandlas:
•
•
•
•

Ålder
Kön
Anställningstid
Utländskt eller helsvenskt namn

Följande egenskaper hos respondenten behandlas:
•
•
•
•
•
•

Ålder
Kön
Utbildning
Bosatt i storstadsregion eller i en övrig region
Modersmål
Val av parti om det vore riksdagsval idag

1.5 Frågeställningar
I detta avsnitt presenteras frågeställningarna som denna uppsats har till syfte att besvara.
Frågeställningarna om intervjuarens samt respondentens egenskaper syftar på de egenskaperna som
nämndes i föregående avsnitt.
•
•
•
•

Hur mycket påverkar intervjuarens egenskaper svaren på enkätfrågorna?
Hur mycket påverkar respondentens egenskaper svaren på enkätfrågorna?
Påverkar det svaren på enkätfrågorna om intervjun genomfördes på en vardag eller på helgen?
Har längden på intervjun påverkan på svaren på enkätfrågorna?

1.6 Etiska och samhälleliga aspekter
Datamaterialet innehåller information om enskilda individer, både respondenter och intervjuare.
Respondenten kan inte identifieras eftersom undersökningen var anonym och endast Norstat kan
identifiera intervjuarna via deras ID. Om analysen visar en intervjuareffekt i till exempel intervjuarens
ålder kommer det inte påverka enskilda intervjuare eftersom det inte visar att en specifik ålder är
bättre än en annan.
Det kan finnas risker om det hittas en intervjuareffekt i till exempel kön eller utländsk- eller helsvenskt
namn, då det kan leda till att grupper av människor utpekas.
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2 Data
I detta kapitel beskrivs datamaterialet med dess variabler och hur det bearbetades.

2.1 Beskrivning av data
Datamaterialet som används kommer från en undersökning om tv-tittande. Undersökningen är
återkommande, men datamaterialet för denna uppsats är från oktober till december år 2016. I
datamaterialet var det 36 olika intervjuare och varje intervjuare genomförde minst 20 intervjuer.
Datamaterialet innehåller information om respondenten, datum, undersökningsvariabler och
information om intervjuaren. Undersökningsvariablerna är 69 stycken enkätfrågor som handlar om hur
ofta och hur mycket respondenten tittar på olika kanaler, hur olika apparater används vid bruk av
media, ägande av olika apparater, användning av kanalers sidor på internet och sociala medier samt
internettjänster, tidningstjänster och streamingtjänster. Varumärket är anonymiserat i
undersökningen och datamaterialet innehåller 2025 respondenter. Andelen kvinnor av intervjuarna är
53 procent och andelen män av intervjuarna är 47 procent. Av intervjuarna är 64 procent kvinnor och
36 procent män.
Nedan visas beskrivande statistik över intervjuarna och respondenterna.

Figur 1- Respondenternas åldersfördelning

De flesta respondenterna tillhör åldersgruppen 60-80 år och den gruppen utgör 36 procent.
Åldersgruppen 40-59 år utgör 29 procent av alla respondenter och åldersgruppen 25-39 år utgör 17
procent. Var och en av de övriga åldersgrupperna utgörs av färre än 10 procent.
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Figur 2- Fördelning över respondenternas regioner

Av respondenterna bor 12 procent i Göteborg, 6 procent i Malmö och 18 procent i Stockholm. Av
respondenterna bor 36 procent i en storstadsregion medan 64 procent bor i en annan region.

Figur 3- Intervjuarnas åldersfördelning

Av intervjuarna tillhör 61 procent åldersgruppen 16-19 år, 28 procent åldersgruppen 20-24 år, 6
procent åldersgruppen 25-39 år och 6 procent åldersgruppen 40-59 år.
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Figur 4- Fördelning över intervjuarnas namn

Av intervjuarna har 69 procent ett helsvenskt namn medan 31 procent har ett utländskt namn.

Figur 5- Andel intervjuer genomförda av varje intervjuare

Histogrammet visar att 6 intervjuare har genomfört 20 till 27 intervjuer och att 10 intervjuare har
genomfört 28 till 35 intervjuer. En intervjuare har genomfört 355 intervjuer vilket är det största antalet
intervjuer.

2.2 Databearbetning
Norstat använde ett filter vid intervjuerna för att undvika upprepning av liknande frågor, vilket gjorde
att det fanns ett stort antal tomma celler i datamaterialet. Om svaret är givet vid en tidigare fråga har
frågan inte ställts igen och dessa tomma celler gick att fylla med hjälp av filtret. Kolumner med ett stort
bortfall har tagits bort och det gäller främst öppna frågor som inte ansågs vara speciellt intressanta då
det bara är några få som angett ett visst svar.
Det skapades en variabel för antalet dagar intervjuaren har varit anställd, ansdagc i tabell 2. Det gjordes
genom att beräkna skillnaden mellan en variabel som innehöll datumet då intervjuaren anställdes och
5

en variabel med datumet då intervjun genomfördes. Variabeln ansdagc centrerades sedan med Grand
mean centering och detta gjordes även för alla numeriska bakgrundsvariabler (se avsnitt 3.1)
Kategoriska variabler på nominalskala kodades om till numeriska indikatorvariabler för att
multilevelanalysen endast kan hantera numeriska variabler. Innan indikatorvariablerna skapades
grupperades svarsalternativen inom enkätfrågorna för att minimera antalet indikatorvariabler så att
analysen inte blir för komplex. En enkätfråga som handlar om respondentens utbildning hade tio olika
svarsalternativ och dessa grupperades till tre grupper som sedan kodades till indikatorvariabler.
Grupperna som skapades var högst gymnasium, minst eftergymnasialutbildning och en grupp för ett
övrigt svarsalternativ som innehåller till exempel om respondenten vägrar uppge utbildning. Den andra
variabeln som behövde behandlas var variabeln som handlade om respondentens partival, där det
fanns 16 olika svarsalternativ. De svarsalternativen grupperades i fyra olika grupper bestående av
Alliansen, de rödgröna, Sverigedemokraterna och ett övrigt svarsalternativ. I det övriga
svarsalternativet ingår bland annat om respondenten inte vet vad den ska rösta på, om den vägrar
svara vad den röstar på eller om den röstar på ett annat parti än riksdagspartierna. Den tredje variabeln
handlade om respondentens modersmål, som från början bestod av många indikatorvariabler, en för
varje språk. Dessa slogs samman till en variabel som delades in i två grupper bestående av svenska
eller något annat språk. Dessa två grupper valdes då många fler hade svenska som modersmål än de
övriga språken.
Tabell 1- Intervjuarvariabler

Variabel
iKonkvinna
ialderc
svNamn

Variabelbeskrivning
Intervjuarens kön (Kvinna=1, man=0)
Intervjuarens ålder (centrerad)
Typ av namn på intervjuaren (Helsvenskt namn=1, utländskt namn=0)

Tabell 2- Respondent- och intervjuvariabler

Variabel
minc
aregStor
rAlderc
rKonKvinna
veckHelg
utbGymn
utbEftgymn
svenska
Alliansen
Rgr
SD
ansdagc

Variabelbeskrivning
Längden på intervjun (centrerad)
Respondentens region (Storstad=1, annat=0)
Respondentens ålder (centrerad)
Respondentens kön (Kvinna=1, man=0)
Veckodag intervjun genomfördes (Helg=1, vardag=0)
Respondentens utbildning (Högst gymnasium=1, annars 0)
Respondentens utbildning (Minst eftergymnasial utbildning=1, annars 0)
Respondentens modersmål (Svenska=1, annat=0)
Respondentens partival (Alliansen=1, annars 0)
Respondentens partival (Rödgröna=1, annars 0)
Respondentens partival (Sverigedemokraterna=1, annars 0)
Längd på intervjuarens anställning i dagar (centrerad)

Tabell 1 och tabell 2 visar de bearbetade variablerna som berör intervjuaren, respondenten och den
enskilda intervjun. Dessa variabler har använts som förklarande variabler i analysen. Den delen av
enkäten som användes till undersökningen visas i bilaga där tabell 14 visar hur frågan ställdes vid
respondentens bakgrundsvariabler.
Eftersom datamaterialet var stort och innehöll många responsvariabler var målet att reducera dessa
och fokusera på de mest intressanta. En del av enkätfrågorna var Norstat mer intresserade av att
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undersöka intervjuareffekten i och dessa valdes ut så att ett färre antal enkätfrågor kunde prioriteras.
Det lades även till några ytterligare enkätfrågor och tabell 11-13 i bilaga visar enkätfrågorna som
motsvarar responsvariablerna som har använts i analyserna.
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3 Metod
Detta kapitel behandlar de olika metoderna som har använts i uppsatsen.

3.1 Grand mean centering
Grand mean centering är en metod för centrering där varje värde i den numeriska variabeln
subtraheras med variabelns medelvärde (Enders & Tofighi, 2007).
En fördel med att centrera de förklarande variablerna är att höga korrelationer mellan slumpmässig
intercept och lutning försvinner samt höga korrelationer mellan första- och andra nivå variabler (Kreft
& De Leeuw, 1998).

3.2 Principalkomponentanalys
Principalkomponentanalys PCA, är en multivariat metod vars huvudsakliga syfte är att skapa linjära och
icke-korrelerade variabler som kallas för principalkomponenter. Ett vanligt användningsområde för
PCA är att reducera antalet dimensioner i data eftersom mycket av informationen kvarstår genom att
använda de principalkomponentera med hög varians. Komponenterna med låg varians utgör brus i
data. (Schölkopf, Smola & Müller, 2012)
Om datamaterialet består av p variabler för n individer, är den första komponenten en
linjärkombination av variablerna 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑝 . Den första principalkomponenten definieras enligt
formel 1. (Manly, 2004)
Formel 1- Första principalkomponenten

𝑍1 = 𝑎11 𝑋1 + 𝑎12 𝑋2 +. . . +𝑎1𝑝 𝑋𝑝
där 𝑍1 är den första principalkomponenten, 𝑋𝑝 är variablerna och 𝑎1𝑝 är konstanter som är
begränsade. Variansen av 𝑍1 blir så stort som möjligt på grund av de begränsade konstanterna 𝑎1𝑝.
Konstanterna begränsas med villkoret som visas i formel 2. (Manly, 2004)
Formel 2- Villkoret för konstanterna i den första principalkomponenten
2
2
2
𝑎11
+ 𝑎12
+. . . +𝑎1𝑝
=1

Den andra principalkomponenten definieras enligt formel 3.
Formel 3- Andra principalkomponenten

𝑍2 = 𝑎 21 𝑋1 + 𝑎 22 𝑋2 +. . . +𝑎 2𝑝 𝑋𝑝
Variansen av 𝑍2 blir så stort som möjligt med villkoret som begränsar konstanterna 𝑎 2𝑝.
Formel 4- Villkoret för konstanterna i den andra principalkomponenten

𝑎 221 + 𝑎 222 +. . . +𝑎 22𝑝 = 1
Förutom att variansen för 𝑍2 ska bli så stort som möjligt krävs det också att 𝑍1 och 𝑍2 ska vara
okorrelerade. Ytterligare principalkomponenter beräknas på samma sätt, med samma villkor där
konstanterna är begränsade och komponenterna ska vara okorrelerade. Om det finns p variabler så
kommer det att finnas upp till p principalkomponenter. (Manly, 2004)
För att beräkna PCA görs en diagonalisering av kovariansmatrisen, vilket innebär att hitta en linjär
transformation av data så att matrisen blir diagonal, där egenvektorer och egenvärden beräknas.
Egenvektorerna utgör basen för de nya dimensionerna i det transformerade data, vilket kallas för
principalkomponenter, och egenvärdena dess varians. Kovariansmatrisen C, visas nedan.
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𝑐11 𝑐12 ⋯ 𝑐1𝑝
𝑐21 𝑐22 … 𝑐2𝑝
𝐶 =[ ⋮
⋮
⋱
⋮ ]
𝑐𝑝1 𝑐𝑝2 ⋯ 𝑐𝑝𝑝
där diagonalen 𝑐𝑖𝑖 är variansen av orginalvariablerna 𝑋𝑖 och de resterande termerna 𝑐𝑖𝑗 är kovarianser
av variablerna 𝑋𝑖 och 𝑋𝑗. Variansen av principalkomponenterna är egenvärdena av matrisen C. En viktig
egenskap för egenvärdena är att summan av egenvärdena ska vara lika med summan av diagonalen i
kovariansmatrisen, detta betyder att summan av variansen av principalkomponenterna är lika med
summan av varianserna i orginalvariablerna. (Manly, 2004)
Det finns olika metoder att använda för att avgöra hur många komponenter som bör sparas. En av
dessa är kriteriet att egenvärdena ska vara större än 1. Varje komponent som har ett egenvärde som
är större än 1, tillför en större del av variansen än vad en variabel hade gett och dessa komponenter
är därför viktiga att använda. (Kaiser, 1960)

3.2.1 Fisher optimal scoring
För att kunna genomföra PCA behöver kategoriska variabler transformeras. Fisher optimal scoring är
en metod kan transformera kvantitativa och kvalitativa variabler på både nominal - och ordinalskala.
Vid transformation av kvalitativa variabler på nominalskala får varje kategorisk svarsalternativ ett
värde för att optimera kovariansmatrisen. (Fisher, 1938)
Transformationen inleds genom att x är en kvalitativ vektor med elementen 𝑥1 ,𝑥 2 ,… 𝑥𝑝, där varje
element får varsitt värde beroende på vilken kategori de tillhör och bildar en ny vektor som kallas för
y. Vektorn y innehåller elementen 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑝 som är numeriska kategoriska värden av x. x* är en
vektor som är en optimal transformation av x och innehåller numeriska värden 𝑥1∗ , 𝑥 ∗2 ,… , 𝑥 ∗𝑝. För att få
fram vektorn x* beräknas först medelvärdet av y, sedan läggs medelvärdet till för varje y element som
då bildar vektorn x*. (Jacoby, 2015)

3.3 Regressionsanalys
Innehållet om regressionsanalys bygger på Applied linear statistical models av Kutner, Nachtsheim,
Neter & Li (2005).

3.3.1 Den linjära regressionsmodellen
Den linjära regressionsmodellen definieras enligt formel 5.
Formel 5- Regressionsmodell

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖1 + 𝛽2 𝑋𝑖2 +.. . +𝛽𝑝 𝑋𝑖𝑝 + 𝜖𝑖
𝛽0 är det sanna interceptet och skattas med 𝑏0 och 𝜖𝑖 är feltermen. För varje ny x-variabel tillkommer
en ny parameter 𝛽𝑖 som skattas med 𝑏𝑖. 𝑏0 representeras av värdet på responsvariabeln Y, där linjen
skär y-axeln och då x=0. Värdet på de övriga 𝑏𝑖 representerar hur y-värdet ändras vid en ökning i denna
x-variabel när övriga x-variabler hålls konstanta. För att presentera hur 𝑏𝑖 skattas visas följande
matriser:
𝑌1
𝑌2
.
𝒀=
.
.
[ 𝑌𝑛 ]

1 𝑋11 𝑋12
1 𝑋21 𝑋22
𝑿=
⋮
⋮
⋮
1
𝑋
𝑋
[
𝑛1
𝑛2

⋯
⋯
⋯
⋯

𝑋1,𝑝−1
𝑋2,𝑝−1
⋮
𝑋𝑛,𝑝−1 ]
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𝑏𝑖 skattas enligt formel 6.
Formel 6- skattning av b

𝒃 = (𝑿′ 𝑿) −𝟏𝑿′𝒀
En regressionslinje skattas efter att värden på skattningarna 𝑏𝑖 har beräknats och för varje x-värde på
linjen finns ett anpassat värde 𝑌̂𝑖 som motsvarar y-värdena på linjen.
När modellen har skattats kan flera olika mått användas för att utvärdera modellens kvalité.
Förklaringsgraden 𝑅2 är ett mått på hur stor del av variationen i responsvariabeln som förklaras av
modellen.
Formel 7- Förklaringsgrad

𝑅2 =

𝑆𝑆𝑅
𝑆𝑆𝐸
= 1−
𝑆𝑆𝑇𝑂
𝑆𝑆𝑇𝑂

2

2

där 𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 ) är residualerna då de är summerade och kvadrerade, 𝑆𝑆𝑇𝑂 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅) är
2
den totala variationen inom Y och 𝑆𝑆𝑅 = ∑(𝑌̂𝑖 − 𝑌̅) är variationen inom regressionslinjen. I SSTO och
SSR är 𝑌̅ medelvärdet av y-värdena.

3.3.2 Antaganden vid regressionsanalys
𝜖𝑖 är en felterm som antas vara oberoende och normalfördelad, med väntevärde 0 och varians 𝜎 2. En
residual är en skattning av den sanna feltermen 𝜖𝑖 och definitionen av en residual är skillnaden mellan
det sanna y-värdet och det anpassade värdet:
Formel 8- Residual

𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖

Regressionsanalysen har fler antaganden som ska gälla och dessa kontrolleras genom en residualanalys
där residualerna ska vara normalfördelade, oberoende och ha konstant varians. Genom att skapa ett
punktdiagram med residualerna mot de förklarande variablerna kan information om konstant varians
hittas. Residualerna ska vara symmetriska på var sida om linjen vid 0. För att kontrollera
normalfördelningen kan en normalfördelningsgraf skapas, där residualerna ska följa en rak linje.

3.4 Multilevelanalys
Innehållet om multilevelanalys bygger på Multilevel Statistical Models av Goldstein (1999).
Multilevelanalys är en generalisering av regressionsmetoder där variablerna kan variera på olika
nivåer. Modellen hanterar hierarkiska data som har enheter grupperat på olika nivåer. En enkel
mulitlevelmodell ställs upp enligt formel 9.
Formel 9- Enkel multilevelmodell

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 𝑥 𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗
där 𝑌𝑖𝑗 är responsvariabeln för den i: te enheten inom den j: te klassen samt 𝑥 𝑖𝑗 är de förklarande
variablerna på första nivån och 𝑒𝑖𝑗 är residualerna. Parametrarna β0j och β1j kan utvecklas enligt
formel 10.
Formel 10- Utvecklade parametrar i enkel mutlilevelmodell
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𝛽0𝑗 = 𝛽0 + 𝑢0𝑗
𝛽1𝑗 = 𝛽1 + 𝑢1𝑗
där
β0j består av den genomsnittliga interceptet β0 och dess residual u0j
𝛽1𝑗 består av den genomsnittliga lutningen 𝛽1 och dess residual 𝑢1𝑗
Den utvecklade ekvationen för den enkla multilevelmodellen ställs upp enligt formel 11.
Formel 11- Utvecklad ekvation av enkel mutlilevelmodell

𝑌𝑖𝑗 = β0 + 𝛽1 𝑥 𝑖𝑗 + (u0j + 𝑢1𝑗 𝑥 𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 )
där β0 och 𝛽1 är fixa effekter och u0j , 𝑢1𝑗 och 𝑒𝑖𝑗 är slumpmässiga effekter.
Antaganden för de slumpmässiga effekterna visas nedan.
2
𝑢0𝑗 ~𝑁(0, 𝜎𝑢0
)
2
𝑢1𝑗 ~𝑁(0, 𝜎𝑢1
)

𝑒𝑖𝑗 ~𝑁(0, 𝜎𝑒2 )
2
2
där 𝜎𝑢0
är variansen mellan klasserna, 𝜎𝑢1
är variansen för enheterna med förklarande variabel och
2
𝜎𝑒 är variansen mellan enheterna.

3.4.1 T-test
T-test används för att testa om en fix parameter är signifikant. Hypoteserna för t-testet ställs upp
enligt.
𝐻0 : 𝛽 = 0
𝐻𝑎 : 𝛽 ≠ 0
T-värdet beräknas enligt formel 12.
Formel 12- T-test
𝑡∗ =

𝑏
𝑠𝑏

där b är den skattade parametern och sb är medelfelet för den skattade parametern. Det kritiska
𝛼
värdet fås genom 𝑡(1 − ; 𝑛 − 𝑝 − 1) , där n är stickprovsstorleken och p är antalet variabler i
2

modellen. Om| 𝑡 ∗ | är större än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen, vilket betyder att den fixa
parametern är signifikant och kan tas med i modellen. (Kutner, 2005)

3.4.2 Likelihood ratio test
Likelihood ratio test jämför två modeller, en reducerad modell och en fullständig modell. Enligt
nollhypotesen tillför den reducerade modellen en lika bra anpassning till data som den fullständiga
modellen.
Hypoteserna för Likelihood ratio testet ställs upp enligt.
𝐻0 : λ0 = λ1
𝐻𝑎: λ0 ≠ λ1
11

där λ0 är Likelihood för den reducerade modellen och λ1 Likelihood är den fullständiga modellen.
Likelihood ratio test defineras enligt formel 13.
Formel 13- Likelihood ratio test

𝐷01 = −2 log e(𝜆0 /𝜆1 )
där D01 är χ2fördelad med q frihetsgrader, där q är skillnaden i antalet skattade parametrar mellan de
två modellerna. Nollhypotesen förkastas om D01 ligger i det kritiska området som fås från χ2fördelningen och detta tyder på att den fullständiga modellen tillför en bättre anpassning till data.
(Goldstein, 1999)
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4 Resultat och analys
Detta kapitel behandlar och tolkar resultaten.

4.1 Principalkomponentanalys
Principalkomponentanalys PCA, genomfördes på de 15 enkätfrågorna som visas i tabell 11-13 i bilaga
för att reducera antalet responsvariabler. PCA kan endast hantera numeriska variabler och de
kvalitativa variablerna på nominalskala transformerades med Fisher optimal scoring.
Vid genomförandet av PCA valdes de komponenter som hade ett egenvärde större än 1. Det blev totalt
fem komponenter som förklarar de 15 enkätfrågorna med 73 procent. Dessa egenvärden visas i tabell
3.
Tabell 3- Komponenterna och dess egenvärden

Egenvärde

Andel Kumulativ
andel

1 3,50636120 0,2338 0,2338
2 3,39758585 0,2265 0,4603
3 1,78287496 0,1189 0,5791
4 1,17563741 0,0784 0,6575
5 1,06632265 0,0711 0,7286

Varje komponent förklarar varje variabel med en viss laddning, som består av ett tal mellan -1 och 1.
Komponenterna multiplicerades med de transformerade variablerna och de numeriska variablerna
vilket bildade nya responsvariabler så kallade scores. Nedan visas ekvationerna som skapade scores.
Av utrymmesskäl visas endast komponenter som har en laddning på minst 0,1 i absolutbelopp.
Variablerna F1-F15 är enkätfrågor som visas i tabellerna 11-13 i bilaga.
Ekvationen för score 1 beräknas enligt formel 14.
Formel 14- Ekvationen för score 1

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒1 = 0,515 ∙ 𝐹3 + 0,475 ∙ 𝐹4 + 0,499 ∙ 𝐹5 + 0,507 ∙ 𝐹6
Score1 förklaras till stor del av frågorna 3-6 och de alla har positiva laddningar. Av dessa är det fråga 3
som förklarar score 1 mest, som behandlar när respondenten senast tittade på text-tv. Det innebär att
score1 har höga värden om värdena på frågorna med positiva laddningar är höga.
Ekvationen för score 2 beräknas enligt formel 15.
Formel 15- Ekvationen för score 2

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒2 = 0,360 ∙ 𝐹1 + 0,402 ∙ 𝐹2 + 0,357 ∙ 𝐹7 + 0,342 ∙ 𝐹8 − 0,134 ∙ 𝐹9 − 0,603 ∙ 𝐹10 − 0,153
∙ 𝐹11 + 0,229 ∙ 𝐹13 − 0,339 ∙ 𝐹14 − 0,389 ∙ 𝐹15
Score2 förklaras till största delen av fråga 1-2, fråga 7-11 och fråga 13-15. Det är fyra frågor som har
positiva laddningar och fem frågor som har negativa laddningar. De med positiva laddningar ökar
score2 och de med negativa laddningar minskar score2. Av dessa förklarar fråga 10 score 2 mest, med
en negativ laddning som är -0,603. Den frågan behandlar respondentens ägande av någon apparat
eller mediecenter kopplat till sin tv som gör det möjligt att använda internet på sin vanliga tv -skärm.
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Ekvationen för score 3 beräknas enligt formel 16.
Formel 16- Ekvationen för score 3

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3 = 0,331 ∙ F1 + 0,282 ∙ F4 − 0,380 ∙ F7 − 0,370 ∙ F8 + 0,348 ∙ F9 + 0,380 ∙ F10 + 0,234
∙ F11 − 0,154 ∙ F13 − 0,307 ∙ F14 − 0,298 ∙ F15
Alla frågor som visas i formel 12 förklarar score 3 med en laddning från 0,154 till 0,38 i absolutbelopp.
Alla dessa är låga laddningar och frågorna förklarar score 3 ungefär lika mycket.
Ekvationen för score 4 beräknas enligt formel 17.
Formel 17- Ekvationen för score 4

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒4 = 0,255 ∙ 𝐹7 + 0,274 ∙ 𝐹8 + 0,435 ∙ 𝐹9 + 0,364 ∙ 𝐹10 + 0,452 ∙ 𝐹11 − 0,269 ∙ 𝐹12 + 0,363
∙ 𝐹13 + 0,276 ∙ 𝐹14 + 0,225 ∙ 𝐹15
De frågorna som förklarar score 4 mest är fråga 9 som handlar om huruvida respondenten har en
surfplatta eller inte och fråga 11 som handlar om huruvida respondenten har en Chromecast eller inte.
De har både positiva laddningar, om värdena på dessa frågor är höga får score 4 ett högt värde.
Ekvationen för score 5 beräknas enligt formel 18.
Formel 18- Ekvationen för score 5

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒5 = 0,356 ∙ 𝐹7 + 0,394 ∙ 𝐹8 + 0,192 ∙ 𝐹10 + 0,364 ∙ 𝐹11 + 0,461 ∙ 𝐹12 − 0,512 ∙ 𝐹13
− 0,196 ∙ 𝐹14 − 0,125 ∙ 𝐹15
Fråga 7 och fråga 8, respektive fråga 10, fråga 11 och fråga 12, förklarar score 5 med positiva
laddningar. Fråga 13-15 förklarar score 5 med negativa laddningar. Den största laddningen har fråga
12 som handlar om huruvida respondenten prenumererar på någon Youtube -kanal eller inte.

4.2 Multilevelanalys
Multilevelanalysen inleddes med att testa om det fanns någon variation mellan intervjuarna genom
att genomföra en analys med bara interceptet för varje responsvariabel. Det är endast de
responsvariabler som skiljer sig i interceptet mellan intervjuarna som en multilevelanalys kan
genomföras på. Därefter kan dessa responsvariabler användas och modellen kan byggas med
förklaringsvariabler på fix- och slumpmässig nivå. Endast score 1 var signifikant och användes som
responsvariabel i den kommande multilevelanalysen.

4.2.1 Likelihood ratio test för slumpmässiga parametrar
Det genomfördes ett Likelihood ratio test för att testa om modellen innehåller slumpmässiga lutningar.
Det gjordes genom att jämföra den reducerade modellen utan någon slumpmässig parameter med en
fullständig modell med en parameter på slumpmässig nivå. Detta gjordes för varje fullständig modell
med varsin slumpmässig parameter vilket visas i tabell 4. Variablerna för respondentens utbildning och
partival är indikatorvariabler som tillhör samma variabel och används därför tillsammans.
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Tabell 4- Test för variabel på slumpmässig nivå

Slumpmässig
parameter
Ingen slump
rAlderc
rKonKvinna
aregStor
veckHelg
Minc
utbGymn utbEGymn
Svenska
Alliansen rGr SD

D

Kritiskt
värde

Signifikant

3,8
1,4
3,5
0,6
1,8
0
2,5
3,8

4,61
4,61
4,61
4,61
4,61
9,24
4,61
14,68

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Tabell 4 visar resultatet för Likelihood ratio- testet med 10 procent signifikansnivå. Differensen D, är
skillnaden i likelihood-värdet mellan den reducerade modellen och varje fullständig modell. I
Likelihood ratio testet jämförs differensen med ett kritiskt värde. Om differensen D är större än det
kritiska värdet förkastas nollhypotesen som säger att det inte finns någon skillnad i likelihood mellan
de två modellerna. Om nollhypotesen förkastas är variabeln signifikant och ska vara på slumpmässig
nivå. Eftersom ingen variabel var signifikant visar testet att ingen variabel ska vara på slumpmässig
nivå. Det innebär att dessa lutningar inte varierar mellan intervjuarna och ska vara på fix nivå.
Det genomfördes även ett test för att undersöka om interceptet är signifikant på slumpmässig nivå,
som visas i tabell 5.
Tabell 5- Resultat för slumpmässig parameter

Kovarians- Klass Parameter- P-värde
parameter
skattning
Intercept

intnr

Residual

0,4449

0,0005

3,1797

<.0001

Tabell 5 visar att interceptet var signifikant på slumpmässig nivå med 10 procent signifikansnivå.
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4.2.2 Test för fixa parametrar
Ett test genomfördes för att avgöra vilka variabler som var signifikanta på fix nivå.
Tabell 6- Resultat för fixa parametrar

Variabel
Intercept

Parameter- t-statistiska P-värde
skattning
0,08831

0,38

0,7029

0,3812

1,49

0,1357

iAlderc

-0,03600

-1,83

0,0681

ansdagc

0,000364

2,06

0,0397

rAlderc

0,001563

0,72

0,4704

rKonKvinna

-0,00424

-0,05

0,9587

veckHelg

0,08239

0,70

0,4863

utbGymn

-0,1677

-1,30

0,1951

utbEGymn

-0,1555

-1,24

0,2156

iKonKvinna

Tabell 6 visar resultat för de fixa parametrarna. Intervjuarens ålder och antalet dagar intervjuaren varit
anställd var signifikanta på 10 procent signifikansnivå. Parameterskattningarna visar hur
responsvariabeln ändras vid ökning av en enhet i en förklaringsvariabel då de övriga
förklaringsvariablerna hålls konstanta. Vid ökning av ett år i intervjuarens ålder minskar score 1 med
0,036 vilket innebär att score 1 är lägre vid äldre intervjuare. Vid ökning av en dag i intervjuarens
anställningstid ökar score 1 med 0,00036 vilket innebär att score 1 är högre när intervjuaren har varit
anställd en längre tid. Standardavvikelsen för score 1 är 1,87 vilket innebär att de nämnda
förändringarna är små jämfört med standardavvikelsen.

4.2.3 Multilevelmodellens ekvation
Testen i avsnitt 4.2.1-4.2.2 visade att bara interceptet ska vara på slumpmässig nivå samt att endast
intervjuarens ålder och antalet anställningsdagar ska vara på fix nivå. Dock valdes även ickesignifikanta variabler till modellen som tidigare studier har hittat effekt på. Även om de variablerna
inte gav effekt i specifikt denna undersökning kan de ge effekt i andra undersökningar och därför var
det intressant att använda dessa. De variabler det handlade om var intervjuarens kön samt
respondentens kön, ålder och utbildning.
Utifrån dessa resultat kunde ekvationen för multilevelmodellen definieras enligt formel 19 och formel
20.
Formel 19- Multilevelmodell

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1 𝑖𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑗 + 𝛽2 𝑖𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖𝑗 + 𝛽3 𝑟𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖𝑗 + 𝛽4 𝑎𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔𝑐𝑖𝑗 + 𝛽5 𝑟𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑗
+ 𝛽6 𝑢𝑡𝑏𝐺𝑦𝑚𝑛𝑖𝑗 + 𝛽7 𝑢𝑡𝑏𝐸𝐺𝑦𝑚𝑛𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗
𝛽0𝑗 = 𝛽0 + 𝛽9 𝑖𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎𝑗 + 𝛽10 𝑖𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑗 + 𝑢0𝑗
där 𝛽0𝑗 är parametern för interceptet på slumpmässig nivå.
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Formel 20- Utvecklad multilevelmodell

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽9 𝑖𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎𝑗 + 𝛽10 𝑖𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝛽1 𝑖𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎𝑖𝑗 + 𝛽2 𝑖𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖𝑗 + 𝛽3 𝑟𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖𝑗
+ 𝛽4 𝑎𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔𝑐𝑖𝑗 + 𝛽5 𝑟𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎𝑖𝑗 + 𝛽6 𝑢𝑡𝑏𝐺𝑦𝑚𝑛𝑖𝑗 + 𝛽7 𝑢𝑡𝑏𝐸𝐺𝑦𝑚𝑛𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗
Formel 21 visar ekvationen med parameterskattningarna.
Formel 21- Ekvation med paramterskattningar

𝑌𝑖𝑗 = 0,088 + 0,38 ∙ 𝑖𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎𝑗 − 0,036 ∙ 𝑖𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑗 + 𝑢0𝑗 + 0,38 ∙ 𝑖𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑗 − 0,036
∙ 𝑖𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖𝑗 + 0,0016 ∙ 𝑟𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖𝑗 + 0,00036 ∙ 𝑎𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔𝑐𝑖𝑗 − 0,0042
∙ 𝑟𝐾𝑜𝑛𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑗 − 0,17 ∙ 𝑢𝑡𝑏𝐺𝑦𝑚𝑛𝑖𝑗 − 0,16 ∙ 𝑢𝑡𝑏𝐸𝐺𝑦𝑚𝑛𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗

4.3 Regressionsanalys
Regressionsanalyserna genomfördes på de scores där det inte visades att svaren på enkätfrågorna
skiljer sig mellan intervjuarna, vilket gäller score 2 till score 5. De signifikanta variablerna samt de
variabler som tidigare studier hittat effekt på valdes till modellen. Signifikansnivån är 10 procent för
alla regressionsmodeller för att även de relativt signifikanta variablerna ska kunna bli valda. Det
innebär att de variabler som har ett p-värde som är lägre än 0,1 är signifikanta. Förklaringsgraderna
som visas i tabell 8-9 är mycket låga, vilket innebär att modellen nästan inte förklarar någonting av
variationen i responsvariabeln, trots att vissa variablerna är signifikanta. Dessutom har scores skapats
genom PCA som redan har tagit bort en del av variationen ur de ursprungliga enkätfrågorna. När
förklaringsgraden vid score 3 endast är 1,58 procent är det dessutom endast 1,58 procent av de 72,86
procent som komponenterna förklarar. Nedan visas de regressionsmodeller som valdes för varje score
efter reducering av variabler.
Tabell 7- Regressionsmodell för score 2

Variabel

Parameterskattning t-statistika P-värde

Intercept

– 0,07645

– 0,60

0,5472

iKonKvinna

– 0,05778

– 0,91

0,3607

iAlderc

– 0,00205

– 0,98

0,3284

rAlderc

– 0,06670

– 43,04

<.0001

rKonKvinna

– 0,07440

– 1,27

0,2040

aregStor

0,21135

3.46

0,0006

utbGymn

0,20477

2.24

0,0251

utbEGymn

0,50534

5.64

<.0001

– 0,21741

– 2,20

0,0280

Svenska

R2: 0,5163

Tabell 7 visar att respondentens ålder, region, utbildning och modersmål var signifikanta för score 2.
Modellens förklaringsgrad blev 0,5163 vilket innebär att 51,63 procent av variationen i score 2
förklaras av variablerna i modellen. Parameterskattningarna visar hur responsvariabeln ändras vid
ökning av en enhet i en förklaringsvariabel då de övriga förklaringsvariablerna hålls konstanta. Till
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exempel minskar score 2 med 0,067 vid ett års ökning i respondentens ålder och de övriga
förklaringsvariablerna hålls konstanta. När respondenten bor i en storstadsregion och övriga
förklaringsvariabler hålls konstanta är responsvariabeln 0,21 högre än när respondenten inte bor i en
storstadsregion. Standardavvikelsen för score 2 är 1,84 vilket innebär att de nämnda förändri ngarna
är små jämfört med standardavvikelsen.
Tabell 8- Regressionsanalys för score 3

Variabel

Parameterskattning t-statistika P-värde

Intercept

0,31242

3,43

0,0006

iKonKvinna

0,05297

0,81

0,4168

iAlderc

-0,00211

-0,97

0,3317

rAlderc

0,00337

2,11

0,0350

rKonKvinna

-0,09975

-1,65

0,0989

utbGymn

-0,27208

-2,89

0,0039

utbHs

-0,38238

-4,16

<.0001

R2: 0,0158

Tabell 8 visar att respondentens ålder, kön och utbildning var signifikanta för score 3. Modellens
förklaringsgrad blev 1,58 %. Parameterskattningarna för de signifikanta variablerna visar hur mycket
ökning respektive minskning som sker av responsvariabeln vid en ökning i varje förklaringsvariabel när
de övriga förklaringsvariablerna hålls fixa. Dock är det inte pålitligt på grund av att modellen i sin helhet
har en låg förklaringsgrad.
Tabell 9- Regressionsanalys för score 4

Variabel

Parameterskattning t-statistika P-värde

Intercept

0,58219

5,65

<.0001

iKonKvinna

0,03173

0,61

0,5416

iAlderc

0,00169

0,98

0,3294

rAlderc

-0,00870

-6,82

<.0001

0,10549

2,19

0,0286

utbGymn

-0.26186

-3,49

0,0005

utbHs

-0.50102

-6,84

<.0001

Svenska

-0.33813

-4,16

<.0001

rKonKvinna

R2: 0,0529
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Tabell 9 visar att respondentens ålder, kön, utbildning och modersmål var signifikanta.
Förklaringsgraden för modellen blev 5,29 %. Parameterskattningarna för de signifikanta variablerna
visar hur mycket ökning respektive minskning som sker av responsvariabeln vid en ökning i varje
förklaringsvariabel när de övriga förklaringsvariablerna hålls fixa. Dock är det inte pålitligt på grund av
att modellen i sin helhet har en låg förklaringsgrad.
Tabell 10- Regressionsanalys för score 5

Variabel
Intercept

Parameterskattning t-statistika P-värde
-0,69993

-7,18

<.0001

iKonKvinna

0,02988

0,61

0,5433

iAlderc

0,00370

2,27

0,0235

rAlderc

0,00527

4,37

<.0001

rKonKvinna

0,34530

7,58

<.0001

utbGymn

0,34124

4,80

<.0001

utbHs

0,46665

6,74

<.0001

Svenska

0,15531

2,02

0,0433

R2: 0,0666

Tabell 10 visar att intervjuarens ålder samt respondentens ålder, kön, utbildning och modersmål var
signifikanta och förklaringsgraden för denna modell blev 6,66 %. P-värdena är mycket låga och därför
är variablerna tydligt signifikanta. Parameterskattningarna är positiva och visar för de signifikanta
variablerna hur mycket ökning som sker av responsvariabeln vid en ökning i varje förklaringsvariabel
när de övriga förklaringsvariablerna hålls fixa. Dock är det inte pålitligt på grund av att modellen i sin
helhet har en låg förklaringsgrad.

4.3.1 Residualanalys
Efter genomförandet av regressionsanalyserna kontrollerades residualanalyserna som visas i figurerna
nedan.
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Figur 6- Residualanalys för score 2

Figur 6 a) visar grafen med anpassade värden mot residualerna. Eftersom det ser symmetriskt ut på
var sida om 0, har residualerna konstant varians. Figur 6 b) visar en normalfördelningsgraf där
punkterna följer linjen relativt bra, dock så finns det några extremvärden i svansarna. Figur 6 c) visar
ett histogram för residualerna som visar att residualerna är normalfördelade.

Figur 7- Residualanalys för score 3

I figur 7 a) ser det symmetriskt ut på var sida om 0 och residualerna verka ha relativt konstant varians.
I figur 7 b) ser residualerna relativt normalfördelade ut men det finns extremvärden vid svansarna,
främst vid den nedre delen. Figur 7 c) visar att residualerna är normalfördelade men extemvärdena
syns i den vänstra svansen.
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Figur 8- Residualanalys för score 4

I figur 8 a) verkar residualerna ha en konstant varians men det finns extremvärden som syns tydligt i
den övre delen på höger sida. I figur 8 b) ser residualerna relativt normalfördelade ut men det finns
extremvärden vid den övre delen. I figur 8 c) ser residualerna normalfördelade ut men extremvärdena
syns i den högra svansen.

Figur 9- Residualanalys för score 5

I figur 9 a) verkar residualerna ha en konstant varians men det finns extremvärden som syns tydligt i
den undre delen av grafen. I figur 9 b) verkar residualerna inte vara normalfördelade då de inte följer
linjen utan böjer sig vid svansarna. Även i figur 9 c) ser residualerna inte normalfördelade ut.
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5 Diskussion
I detta kapitel diskuteras metodkritik och felkällor. Även resultatet diskuteras och jämförs med resultat
från tidigare studier.

5.1 Metodkritik och felkällor
Det var ett stort arbete med omkodningen av variabler och hantering av tomma celler där filtret
användes och en felkälla vi kan se är att misstag möjligtvis skett där. För att minimera dessa risker lades
mycket tid till en noggrann databearbetning.
Från början fanns ett stort datamaterial på grund av många enkätfrågor. När PCA genomfördes på hela
datamaterialet blev det 18 komponenter som hade varsitt egenvärde som var större än 1. Det var för
tidskrävande att skatta så många modeller och när multilevelanalysen genomfördes hade
datorprogrammet svårt att anpassa modellen. Faktoranalys genomfördes för att ta reda på om antalet
responsvariabler skulle bli färre med en annan metod än PCA men det blev det inte. För att reducera
antalet responsvariabler valdes därför intressanta variabler från enkäten ut och PCA genomfördes
endast på dessa. Utöver de enkätfrågorna som Norstat tyckte var mest intressanta valdes enkätfrågor
som under en tidig fas av analysen visat en hög förklaringsgrad av modellen som förklarats av
intervjuar- och respondentvariablerna.
Grand mean centering valdes för att det inte ansågs vara intressant att centrera genom att subtrahera
variablerna med medelvärdet för varje grupp, vilket kallas Group mean centering. I detta fall skulle det
innebära att en grupp bestod av alla intervjuer genomförda av en intervjuare. För denna uppsats
ansågs det vara mer intressant att undersöka om det fanns någon effekt mellan varje individuell
respondent jämfört med att undersöka om det fanns effekter inom en grupp av respondenter.

5.2 Resultat och tidigare studier
Tidigare undersökningar har hittat effekter av intervjuarens kön. Breakwell (1990) skriver att kvinnor
är mer öppna och entusiastiska i intervjun än män, vilket kan ha en påverkan på enkätsvaren. Buellens
och Loosveldt har också funnit effekt av intervjuarens kön. I undersökningen som analyserats i denna
uppsats påverkar inte intervjuarens kön enkätsvaren. Det överensstämmer inte med de tidigare
undersökningarna vilket kan bero på att Norstats medarbetare får instruktioner hur de ska agera i
telefonintervjun. Det kan även skilja sig mellan telefonintervjuer och intervjuer där respondenten
träffar intervjuaren.
Beullens & Loosveldt (2016) har även hittat effekter av intervjuarens ålder i både sin egen
undersökning och tidigare undersökningar. Vår analys visade att det fanns effekter av intervjuarens
ålder i frågor som berörde bland annat respondentens tittande på text-tv, respondentens användning
av sociala medier och hur lång tid respondenten tittade på tv dagen innan intervjun. Det kan antas
vara fler äldre som tittar på text-tv och fler yngre som använder sociala medier. Om intervjuaren är
yngre kan respondenten vara mer benägen att svara att den använder sociala medier jämfört med om
intervjuaren är äldre. Frågorna som berör text-tv är de enda frågorna där enkätsvaren skiljer sig mellan
intervjuarna. Modellen hade låg förklaringsgrad där frågorna om sociala medier och hu r lång tid
respondenten tittade på tv dagen innan intervjun ingår i responsvariabeln. Trots att variabeln för
intervjuarens ålder var signifikant i modellen var förklaringsgraden så liten att intervjuareffekten
knappt påverkar enkätsvaren.
Det har även hittats effekter av intervjuarens erfarenhet i tidigare undersökningar. Vår analys visade
effekter av intervjuarens anställningstid i frågor som berörde respondentens tittande på text-tv. Det
var i dessa frågor som det visades att svaren skiljde sig mellan intervjuarna.
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Lipps (2007) har hittat effekter i respondentens ålder och utbildning. I vår analys fanns det effekter i
respondentens ålder och utbildning i alla enkätfrågor förutom de som berörde text-tv. Det gällde alla
enkätfrågor där regressionsanalys användes och det var bara i en av dessa modeller som
förklaringsgraden var relativt hög. Enkätfrågorna som modellen förklarade handlade om beteende och
ägande. Vissa av dem handlade om användande sociala medier medan andra enkätfrågor handlade
om tittande på vanlig tv. Det kan förklaras med att det är fler yngre respondenter som använder sociala
medier medan det är fler äldre respondenter som tittar på vanlig tv. En av frågorna som ställdes
handlade om huruvida respondenten ägde någon apparat kopplat till sin tv som gör det möjligt att
använda internet på sin vanliga tv-skärm.
Tidigare undersökningar har hittat effekt av respondentens kön. I vår analys fanns det effekt i
respondentens kön men endast i regressionsanalyser med låg förklaringsgrad. Effekten är så liten att
det knappt påverkar enkätsvaren.
I vår analys fanns det effekt i respondentens modersmål i flera av regressionsanalyserna. Viktigast är
dock den modellen med relativt hög förklaringsgrad där enkätfrågorna handlade om beteende och
ägande. Det kan bero på att respondenter som har svenska som modersmål kommunicerar bättre med
intervjuaren jämfört med respondenter som har något annat modersmål.

5.3 Felkällor i enkätundersökningar
Förutom intervjuar- och respondenteffekten är bortfall en viktig felkälla i enkätundersökningar. Det
finns partiellt bortfall och fullständigt bortfall. Partiellt bortfall betyder att respondenten bara svarat
på delar av undersökningen, i telefonintervjuer kan det innebära att respondenten lagt på mitt under
intervjun eller vägrat fortsätta svara. Fullständigt bortfall betyder att inget svar alls inkommit från
respondenten. Alla som inte har svarat i telefonen under denna uppsats undersökning ingår i det
fullständiga bortfallet. Fullständigt bortfall kan innebära en påtaglig felkälla eftersom det inte kan
antas att de som svarar i telefon har liknande åsikter som de som inte svarar i telefon. (Lohr, SL 2010)
Om en enkät har känsliga ämnen kan det förstora bortfallet, och även om intervjuerna sker i
semestertider. Det är viktigt att frågorna formuleras på ett tydligt sätt och att det finns något
svarsalternativ som passar alla. För att minska bortfallet är det bra att även minska bördan på
respondenten och belöna respondenten. Telefonundersökningar eller undersökningar via e -mail har
generellt en större andel bortfall jämfört med personliga intervjuer. Genom att lägga arbete i förväg
på att ta reda på information om populationen, kan undersökningen designas på ett bättre sätt. (Lohr,
SL 2010)
Bortfallet i enkätundersökningar delas in i bortfall som inte är slumpmässigt, bortfall som är
slumpmässigt och bortfall som är slumpmässigt givet kovariater. Dessa kovariater kan vara kön eller
ålder. (Lohr, SL 2010)

5.4 Framtida forskning
Det var svårt att hitta tidigare forskning gällande intervjuar- och respondenteffekt framför allt när det
gällde telefonintervjuer. När intervjuaren träffar respondenten kan effekterna vara tydligare och fler
variabler kan påverka enkätsvaren. Det är därför fördelaktigt att fortsätta att undersöka intervjuaroch respondenteffekt i telefonundersökningar. Det finns andra företeelser som kan påverka skillnader
i enkätsvaren men som kan vara svårare att mäta, till exempel hur snabbt intervjuaren ställer frågorna
eller tonläge och styrka i rösten. Dessa företeelser kan motverkas genom utbildning på arbetsplatsen
och därför kan även utbildningens effekt vara intressant att utvärdera i framtiden.

23

6 Slutsatser
Hur mycket påverkar intervjuarens egenskaper svaren på enkätfrågorna?
Intervjuarens ålder och anställningstid påverkar enkätsvaren i score 1 som innehåller de frågorna som
handlade om text-tv. Vid ökning av ett år i intervjuarens ålder minskar score 1 med 0,036 vilket innebär
att score 1 är lägre vid äldre intervjuare. Vid ökning av en dag i intervjuarens anställningstid ökar score
1 med 0,00036 vilket innebär att score 1 är högre när intervjuaren har varit anställd en längre tid.
Standardavvikelsen för score 1 är 1,87 vilket innebär att de nämnda förändringarna är små jämfört
med standardavvikelsen.
Hur mycket påverkar respondentens egenskaper svaren på enkätfrågorna?
Respondentens ålder, region, utbildning och modersmål påverkar enkätsvaren i score 2 som innehåller
frågor som berörde respondentens användning av sociala medier och hur lång tid respondenten tittade
på tv dagen innan intervjun.
Score 2 minskar med 0,067 vid ett års ökning i respondentens ålder. När respondenten bor i en
storstadsregion är responsvariabeln 0,21 högre än när respondenten inte bor i en storstadsregion. När
respondenten har högst gymnasieutbildning ökar score 2 med 0,20 och när respondenten har
eftergymnasial utbildning ökar score 2 med 0,51. När respondenten har svenska som modersmål
minskar score 2 med 0,217. Standardavvikelsen för score 2 är 1,84 vilket innebär att de nämnda
förändringarna är små jämfört med standardavvikelsen.
Modellen med score 2 som responsvariabeln hade högst förklaringsgrad i regressionsanalysen och är
därför viktigast. Flera andra variabler var signifikanta i de resterande regressionsanalyserna, men
eftersom förklaringsgraden var låg i dessa anses inte respondenteffekten vara betydelsefull.
Påverkar det svaren på enkätfrågorna om intervjun genomfördes på en vardag eller på helgen?
Analysen visade ingen effekt av enkätfrågorna baserat på när intervjun genomfördes. Svaren på
enkätfrågorna skiljer sig inte om intervjun genomfördes på en vardag eller på helgen.
Har längden på intervjun påverkan på svaren på enkätfrågorna?
Analysen visade ingen effekt på enkätfrågorna baserat på längden på intervjun. Svaren på
enkätfrågorna skiljer sig inte mellan kortare eller längre intervjuer.
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Bilaga
Tabellerna 11-13 visar enkätfrågorna som valdes med i uppsatsen. Enkätfrågorna delades in i tre
tabeller där de frågorna med samma svarsalternativ ligger i samma tabell.
Variablerna F1-F8 i tabell 11 har svarsalternativen: har aldrig hänt, igår, längre tillbaka, senaste
halvåret, senaste månaden, senaste veckan, senaste året och tveksam, vet ej.
Tabell 11- Enkätfrågor del 1

Variabelnamn Frågeställning
F1
Så, om du bortser från vad du har gjort just idag… När var det senast som du
tittade på TV i en tv-apparat? Var det igår, de senaste 7 dagarna, de senaste
30dagarna, det
senaste halvåret, senaste året eller längre tillbaka än så?
F2
När tittade du senast på ett program från Kanal X i TV?
F3
När tittade du senaste på någon tv-kanals text-tv, via en tv-apparat eller via en
dator, via en mobil eller en surfplatta?
F4
När tittade du senast på Kanal X text-tv via en tv-apparat?
F5
När tittade du då senast på Kanal X text-tv via en dator?
F6
När tittade du då senast på Kanal X text-tv via en mobiltelefon eller en
surfplatta?
F7
När använde du senast något socialt medie på internet (exempelvis Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube, bloggar eller forum)?
F8
När använde du senast Facebook?

Variablerna F9-F12 i tabell har svarsalternativen: ja, nej och vet ej.
Tabell 12- Enkätfrågor del 2

Variabelnamn Frågeställning
F9
Har du en surfplatta?
F10
Har du någon apparat eller ett mediecenter kopplat till din TV som gör det
möjligt att använda Internet på din vanliga TV-skärm?
F11
Har du en Chromecast?
F12
Prenumererar du på någon Youtube-kanal?
Variablerna F13-15 i tabell har öppna svarsalternativ.
Tabell 13- Enkätfrågor del 3

Variabelnamn Frågeställning
F13
Hur lång tid totalt sett uppskattar du att du ägnade dig åt att titta på webbklipp
eller webbsända TV-program igår?
F14
Hur lång tid totalt sett uppskattar du att du tittade på TV igår, alltså vanlig TV?
F15

Hur mycket av denna tid uppskattar du att du tittade på någon av Kanal X:s
kanaler?
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Tabell 14- Bakgrundsvariabler

Variabelnamn
F16
F17
F18
F19

Frågeställning
Hur gammal är du?
Vilken utbildning har du?
Är det något annat språk än svenska som är ditt modersmål?
Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?
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