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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att barn kan delas in i olika roller vid mobbningssituationer i grundskolan, 
det är därför av intresse att hitta faktorerna som påverkar vilken roll som elever kan komma att ha.  
 
I denna uppsats är syftet att analysera samband mellan motivationer (Extrinsic, Amotivation, 
Identification) och beteenden (Defending, Passive och Pro-Bullying).   Det är även intressant att 
undersöka om det finns eventuella skillnader i beteende beroende på ålder och kön. För att 
analysera samband mellan psykologiska begrepp används latenta variabler i samröre med 
faktoranalysmodeller (SEM), denna typ av modell tar inte hänsyn till skillnader mellan klasser, 
således används även multilevelmodeller. Den senare av de två modellerna tar hänsyn till skillnader 
mellan klasser men inte det faktum att variablerna är latenta.  
 
En ytterligare aspekt av uppsatsen är att jämföra metoderna med varandra och analysera eventuella 
skillnader i slutsats. Det kommer att användas två typer av multilevelmodeller i uppsatsen, en med 
medelvärden som skattning på den latenta variabeln och den andra multilevelmodellen använder 
faktorpoäng som beräknas via en konfirmativ faktoranalys. 
 
Resultatet visade att det finns signifikanta samband mellan alla typer av beteende och motivationer i 
minst en av metoderna som användes. I alla metoder fanns det signifikant positiva relationer mellan 
Passive och Amotivation, Defending och Identification samt mellan Pro-bullying och Extrinsic. 
Samband som hade en signifikant negativ relation i alla metoder är Passive och Identification, Pro-
bullying och Identification samt mellan Defending och Amotivation.  Relationer som är signifikanta 
men endast i en metod är Pro-Bullying och Amotivation, Passive och Extrinsic samt Defending och 
Extrinsic. Dessa relationer har positiva samband.  
 
Det finns ingen relation mellan kön respektive ålder och ett specifikt beteende som blev signifikant i 
alla metoder. Relationer mellan beteende och ålder respektive kön som blev signifikant i minst en 
metod är Passive och kön, Defending och kön samt mellan Defending och ålder. Resultatet från detta 
är att killar är mindre passiva och mer Defending jämfört med tjejer. Relationen mellan Defending 
och ålder är negativ.  
 
Intraclass-korrelationen och Likelihood ratio-test visar att det finns signifikant varians mellan klasser i 
de tre beteendena när en modell utan förklarande variabler testas. Testet visade att det inte fanns 
signifikant varians i beteende mellan skolor. Likelihood ratio-test på modeller med förklarande 
variabler visar att det endast vid beteendetypen Defending fanns en signifikant skillnad mellan elever 
i olika klasser. I övriga beteende finns det alltså inte signifikanta skillnader mellan klasser. 
 
Skillnaden mellan faktorpoäng och medelvärde blev väldig liten, det blev endast skillnader i 
relationen mellan Defending och ålder. Mellan SEM och multilevel är skillnaden större och där finns 
det skillnader i slutsats i fem stycken relationer. Dessa är Passive och Extrinsic, Pro-Bullying och 
Amotivation, Passive och kön, Defending och Extrinsic samt mellan Defending och kön.    
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Abstract 
 
Previous research has shown that children can be divided into different roles during situations of 
bullying in primary school. Therefore, it is of interest to find factors that affect what those roles could 
be.  
 
In this thesis, the purpose is to analyze the relation between motivation (Extrinsic, Amotivation, 
Identification) and behavior (Defending, Passive, Pro-Bullying). It is also of interest to analyze 
possible differences in behavior depending on age and gender. To be able to analyze relations 
between psychological concepts, latent variables will be used in conjunction with models for factor 
analysis (SEM). This type of model does not take differences between classes into consideration, 
therefore multilevel models will also be used, where the latter takes differences between classes into 
consideration but not the fact that the variables are latent.  
 
Another aspect of this thesis will be to compare the methods to each other and analyze potential 
differences in drawn conclusions. There will be two different types of multilevel models, one of 
which uses mean as the estimator for the latent variable while the other model will be using factor 
scores that are calculated with a confirmative factor analysis.  
 
Results showed that there are significant relations between all types of behavior and motivations in 
at least one of the methods used. In all the methods, there were significant positive relations 
between Passive and Amotivation, Defending and Identification, as well as Pro-Bullying and Extrinsic. 
 
Relations that had a significant negative association were Passive and Identification, Pro-Bullying and 
Identification, as well as Defending and Amotivation.  
 
Relations that were significant, but only in one method, are the following: Pro-Bullying and 
Amotivation, Passive and Extrinsic, Defending and Extrinsic. These have a positive relation.  
 
There is no relation between gender, or age, and a specific behavior that was significant in all the 
methods used. Relation between behavior and age, or gender, that was significant in at least one, is 
Passive and gender, Defending and gender, Defending and age. The results from this show that boys 
are less passive and more defending compared to girls. The relation between Defending and age is 
negative. 
 
The intraclass correlation, and Likelihood ratio test, shows that there is a significant variance 
between classes in the three behaviors when a model without explanatory variables is being used. 
The tests also indicated that there was no significant variance in behavior between schools. A 
Likelihood ratio test of models with explanatory variables show that the only type of behavior with a 
significant difference between students and classes is Defending.  
 
The difference between factor scores and mean was very small, there were only differences in the 
relation between Defending and age. Between SEM and Multilevel, the difference is greater, where 
there are differences in conclusion in five of the relations; Passive and extrinsic, Pro-Bullying and 
Amotivation, Passive and gender, Defending and Extrinsic, as well as Defending and gender. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen, syftet samt annan relevant information. 
 

1.1 Inledning och bakgrund 
Mobbning är vanligt förekommande och enligt Friends (2016) drabbas 60 000 barn i Sverige varje år, 
vilket motsvarar 1–2 elever per skolklass. Vanligaste årskurserna där mobbning förekommer är 3 till 6 
där nio procent i varje årskurs har varit utsatta för mobbning. Effekten av mobbning är oftast ångest 
över att gå till skolan men det kan påverka individen långt upp i vuxenlivet. Mobbning är dyrt för 
samhället och forskning från Friends (2012) visar att ett års mobbning kostar samhället 17,5 miljarder 
kronor utslaget på de följande 30 åren. 
Det finns tre typer av mobbning i skolan, dessa är psykisk, verbal och fysisk. Exempel på psykisk 
mobbning är utfrysning och ignorerade. Verbal mobbning är när mobbaren säger elaka ord eller på 
annat sätt sprider skvaller eller rykten. När mobbaren t.ex. slår eller sparkar kallas det för fysisk 
mobbning. En annan typ av mobbning sker via internet där elaka kommentarer eller bilder är vanligt 
förekommande. Enligt Friends (2016) har 45 % procent av barnen i åldern mellan 12–16 blivit utsatta 
för mobbning via internet. 
 
Enligt tidigare forskning, Salmivalli (1999), går det att dela in barn i olika roller vid en 
mobbningssituation i grundskolan. Dessa är Assistenter (hjälper mobbaren), Reinforcers (skrattar åt 
offret eller uppmuntrar mobbaren), Outsiders (går ifrån och gör ingenting, kallas även Passive 
Bystanding) och Defenders (hjälper offret). Det är vanligt att Reinforcers och Assistenter slås ihop till 
Pro-bullying eftersom det finns stora likheter mellan beteendena. Det är intressant att hitta faktorer 
som påverkar valet av roll som eleven tar vid situationen. I tidigare studier har Thornberg & Jungert 
(2013) testat samband mellan moraler och beteenden och i denna uppsats ska olika motivationer 
analyseras för att se om de påverkar valet av beteende.  
 
För att svara på frågeställningar om samband mellan ett antal responsvariabler(beteenden) samt ett 
antal bakgrundsvariabler(motivationer) för elever behöver man ta hänsyn till att variablerna inte är 
direkt observerade. De psykologiska begreppen mäts med ett antal indikatorer, denna typ av variabel 
kallas latenta variabler och observans indirekt via flera observerade variabler från t.ex. ett test eller 
en undersökning. Exempel på latenta variabler är intelligens, förtroendet hos ett företag eller en 
nöjdhetsundersökning. Observerade variabler är en uppsättning av variabler som används för att 
definiera en latent variabel. Det kan till exempel vara flera frågor som tillsammans mäter 
intelligensen hos en person. (Schumacker & Lomax, 2010) 
 
Modellerna måste också ta hänsyn till att forskaren är intresserad av flera responsvariabler och den 
hierarkiska strukturen i data, det kan finnas skillnader mellan elever i olika klasser.  
 
Flera forskare tar inte hänsyn till alla aspekter, för att mäta de latenta variablerna använder vissa 
forskare medelvärdet på de observerade variablerna och gör sedan separata regressionsmodeller för 
respektive responsvariabel eller i vissa fall multilevelmodeller för respektive responsvariabel. Andra 
forskare väljer att ignorera den heraklitiska strukturen och gör istället faktoranalysmodeller, SEM 
(Structural equation modeling) där hänsyn till latenta variabler tas.  
Det är väldigt komplext att ta hänsyn till alla dessa aspekter samtidigt och risken är att olika metoder 
leder till olika resultat. I denna studie jämförs därför de vanligaste metoderna för att analysera om 
resultatet mellan beteende och motivationer blir samma oavsett metod.  
 
Metoderna ovan (SEM och multilevelmodell med medelvärde) jämförs även med en multilevelmodell 
som skapas med faktorpoäng istället för medelvärden. Faktorpoäng är en skattning som skapas 
utifrån faktoranalys och tar hänsyn till att det är latenta variabler.  
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1.1.1 Definition av begrepp 
Definitionen av mobbning är när en elev eller en grupp elever, upprepade gånger säger eller gör 
elaka och otrevliga saker mot en annan elev. Det är också mobbning när en elev upprepade gånger 
blir utfryst av andra. 
 
Motivationerna som behandlas i undersökningen är Extrinsic, Amotivation samt Identification. 
Steve Sims (2015) skriver att Extrinsic är en motivation som kommer utifrån, det kan vara beröm eller 
att imponera på andra. Den andra motivationen, Amotivation, är när personen inte alls känner någon 
motivation. Identification betyder att personen vet att något är fel och reagerar på det sätt som 
personen anser vara bäst.  
 

1.2 Syfte 
Syftet är att analysera hur olika motivationer (Extrinsic, A motivation, Identification) hänger samman 
med olika typer av Bystander-beteenden (Defending, passive och pro-bullying) vid 
mobbningssituationer. Avsikten är även att analysera skillnader mellan killar och tjejer samt mellan 
olika åldrar när det gäller deras agerande vid mobbning (Bystander-beteenden). På samma sätt är 
uppsåtet att kontrollera om det finns skillnader vid Bystander-beteendet beroende på vilken klass 
eller skola eleven går på.   
 
Syftet är även att jämföra olika statistiska metoder för att analysera om resultatet blir annorlunda 
beroende på vilka aspekter man lägger fokus på. Multilevelmodell med faktorpoäng jämförs med en 
Multilevelmodell med medelvärden. Resultatet från multilevelmodellerna jämförs med SEM 
(Structural equation modeling) för att se om det blir skillnader i slutsats mellan metoderna på detta 
datamaterial. 
 

1.2.1 Frågeställningar 
 

● Finns det samband mellan typ av motivation (Extrinsic, Amotivation, Identification) och typ 
av Bystander-beteenden (Defending, passive och pro-bullying) vid en mobbningssituation?   
 

● Finns det skillnader mellan tjejer och killar eller mellan åldersgrupper i beteende?  
 

● Finns det skillnader mellan beteenden på klass respektive skola-nivå? 
 

● När detta datamaterial används, blir det skillnader i slutsats när olika typer av 
multilevelmodeller används? 
 

● När detta datamaterial används, blir det skillnader i slutsats mellan SEM och 
multilevelmodeller? 
 

1.2.2 Avgränsningar 
I denna uppsats undersöks motivationerna Extrinsic, Amotivation och Identification. I enkäten finns 
det ytterligare en motivation(Intrinsic) som undersöks. Det bestämdes att denna motivation, med 
tillhörande påståenden, inte ska användas i analysen. Anledningen är att det i forskningen om 
mobbning inte finns tillräckligt stöd för denna motivation. 

 
Även tre bakgrundsfrågor (Är du född i Sverige? Är din mamma född i Sverige? Är din pappa född i 
Sverige?) valdes att tas bort eftersom dessa inte ansågs vara intressanta i analysen. Anledningen till 
detta är att antalet elever med utlandsfödda föräldrar är väldigt låg i undersökningen.  
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1.3 Etiska och samhälleliga aspekter 
Studien har sin grund i en enkät som är helt anonym och som inte innehåller information som kan 
identifiera individer. Det finns ingen information om vilken skola eller klass som ett enskilt svar 
kommer ifrån. Risken att en individ kan påverkas utifrån resultatet av undersökningen är i princip 
obefintlig men det finns risker att elever påverkas av att fylla i enkäten. Därför har datainsamlingen 
granskats av etiknämnden och föräldrarna har lämnat ett informerat samtycke om att deras barn ska 
få delta. Positiva aspekter i form utav mer forskning om mobbning gör att samhällsnyttan är stark.   
 

1.4 Tidigare studier 
Trots sökande så har tidigare studier som söker samband mellan beteenden och motivationer med 
latenta variabler inte hittats. Det finns dock andra studier som med olika metoder har sökt samband 
mellan beteende och moraler. Samma undersökning som använts i uppsatsen har använts för att 
undersöka hur moral disengagement och defender self efficacy bland individer, moral 
disengagement, relationen mellan student och lärare, samt relationen mellan elev och elev på 
klassrumsnivå har för påverkan på passive och defending vid en mobbningssituation. För att 
analysera detta har multilevelmodeller med medelvärden för varje latent variabel använts. Resultatet 
visade att passive hade ett positivt samband mellan moral disengagement och ett negativt med 
defender self efficacy bland individer. Defending hade tvärtom ett negativt samband mellan moral 
disengagement och ett positivt med defender self efficacy. (Thornberg, Wänström, Hong, & L. 
Espelage, 2015). 
 
Det finns en studie av Thornberg & Jungert (2013) som på liknade sätt har testat hur olika moraler 
var relaterade till olika beteenden vid mobbning, i denna undersökning fick 347 tonåringar svara på 
en enkät om mobbning. Studien använde sig av outsiders, Defenders och pro-bullying. Outsiders är 
ett annat namn för passive och kan jämföras med passive i denna uppsats. Till skillnad från studien 
ovan så har faktoranalys använts. Resultatet visade att basic moral sensitivity hade ett negativt 
samband med Moral disengagement som i sin tur hade ett positivt samband med pro-bullying och 
negativa samband till Outsider behaviour och Defender behaviour. Defender self-efficacy hade 
negativa relationer till Pro-bullying behaviour samt Outsider behaviour och en positiv relation till 
Defender behaviour. Det visades även att tjejer mer benägna att agera som outsiders och Defenders 
jämfört med killar i en mobbningssituation. Det fanns även signifikanta skillnader i pro-bullying 
mellan könen, killar var mer benägna att agera som pro-bullying jämfört med tjejer.  
 
Resultatet mellan studierna visade att sambanden mellan moraler och beteenden blev samma i tre 
av fyra relationer i studierna. Båda studierna bygger på latenta variabler och en enkät men i övrigt 
finns det skillnader, det är därför svårt att säga om likheten beror på metoderna eller enkätsvaren.  
Studier som undersöker skillnader mellan faktoranalys och multilevel har eftersökts men det enda 
som har hittats är studier som tittar på skillnader mellan MSEM (Multilevel Structural Equation 
Modeling) och multilevelmodeller.  
 
Flera studier undersöker endast teorier bakom metoderna och undersöker inte om metoderna ger 
samma resultat på en given undersökning på sättet som görs i denna studie.    
 
Thornberg & Jungert (2013) hittade skillnader i beteende mellan killar och tjejer, det leder till att 
skillnader i beteende mellan kön ska analyseras i denna uppsats för att undersöka om denna studie 
också ger samma slutsats.   
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2. Data 
Här beskrivs enkäten och datamaterialet som analysen bygger på. 
 

2.1 Beskrivning av data 
Datamaterialet som analysen bygger på är insamlad via en enkät som är besvarad av elever på 15 
skolor fördelat på 43 klasser i årskurserna 4–6. Sammanlagt finns svar från 901 elever. Enkäten är 
utformad av en lärarstudent tillsammans med en forskare från Linköpings Universitetet. Syftet med 
enkäten var att fråga hur elever reagerar på mobbning och hur elever tänker kring mobbning. Mer 
information om datamaterialet finns hos Thornberg, Wänström, Hong, & L. Espelage(2015).   
 
Insamlingen av enkäten gjordes på plats i klassrummen under våren 2013. Skolorna ligger i södra 
Sverige men i övrigt finns ingen information om vilken typ av skola som eleverna går på. Det finns 
inte heller någon information om elevernas bakgrund så som socio-ekonomisk bakgrund i enkäten. 
Enkäten delades dock ut i olika typer av skolor och områden för att det spridningen av svaren skulle 
blir stor. 
    
Enkäten innehåller sex stycken huvudfrågor som innehåller påståenden som eleven tar ställning till i 
en graderad skala.  Alla frågor i enkäten bygger på olika teorier om beteenden och motivationer vid 
mobbningssituationer. Bakgrundsvariablerna som finns om eleven är ålder och kön, det finns också 
information om vilka elever som går i samma klass respektive skola.  I denna uppsats kommer endast 
huvudfrågorna ”Hur reagerar du på mobbning i skolan?” och ”Vad får dig att vilja hjälpa en elev som 
är mobbad?” att användas utöver bakgrundsfrågorna.  
 
Några elever har valt att göra ett eget kryss mellan den graderade skalan i enkäten, dessa är kodade 
som 1,5 etc. i datamaterialet. I analysen kommer alla svar att användas som de är inkodade dvs det 
förekommer värden som är utöver skalan i enkäten.  
 
 

2.2 Bakgrundsvariabler 
I enkäten fick eleven skriva sin ålder i siffror samt ange sitt kön. Nedan visas en sammanställning av 
åldersfördelningen på respektive kön samt totala antalet tjejer och killar. I analysen är tjej kodad som 
0 och kille som 1. 
 
Tabell 1- Fördelning över ålder och kön 

Ålder Killar Tjejer 

9 4 8 
10 139 131 
11 178 148 
12 140 148 
13 4 1 
Totalt 465 436 

 
Majoriteten av eleverna är mellan 10–12 men några elever är 9 respektive 13 år. Det är fler killar än 
tjejer i undersökningen.   
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Hur reagerar du på mobbning i skolan?
Defending

2.3 Hur reagerar du på mobbning i skolan? 
Huvudfrågan ”Hur reagerar du på mobbning i skolan?” innehåller 15 påståenden där eleven fick svara 
mellan ”Stämmer mycket bra”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer ganska dåligt” och ”Stämmer inte 
alls”. Påståendena antas mäta tre variabler(faktorer) som beskriver hur eleven reagerar vid en 
mobbningssituation. Dessa grupper är Defending, Passive Bystanding och pro-bullying (en 
sammanslagning mellan assistenter och Reinforcers). Påståendena är indelade slumpmässigt så de är 
inte indelade i dessa grupper i enkäten. I datamaterialet är ”Stämmer mycket bra” kodad som 4, 
”Stämmer ganska bra” är kodad som 3 osv. 
 

2.3.1 Defending 
 

 
Påståenden som ingår i faktorn ”Defending” 
är; 

• Jag hjälper den mobbade 
eleven(agdef) 

• Jag säger till en lärare(aidef) 

• Jag säger till dom att sluta bråka med 
eleven(aldef) 

• Jag försvarar personen som blir 
mobbad(aodef) 

• Jag tröstar den mobbade 
eleven(ardef) 

 

 
 
 
 

2.3.2 Passive Bystanding 
 

Påståenden som ingår i faktorn ”passive 
Bystanding” är; 
 

• Jag går bara därifrån(adpass) 

• Jag gör inget speciellt(ahpass) 

• Jag håller mig undan(akpass) 

• Jag låstas som att jag lite ser vad 
som händer(anpass) 

• Jag tittar inte på utan fortsätter 
med det jag höll på med(appass)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 - Defending 

Figur 2 - Passive Bystanding 
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2.3.3 Pro-bullying 
 

Påståenden som ingår i faktorn ”pro-bullying” är; 
 

• Jag börjar också mobba eleven(afpro) 

• Jag skrattar och hejar på 
mobbarna(ajpro)  

• Jag hjälper mobbarna genom att hålla 
fast personen eller säga lite taskiga 
saker till personen(ampro) 

• Jag deltar själv i mobbningen(aqpro)  

• Jag uppmuntrar genom att ropa och 
skratta(aspro) 

 

 

 
Figur 3 visar att det finns en väldigt lite varians i fördelningen av svaren. Generellt ger 
statistiska analyser inte så mycket information om skillnaden mellan individer är liten.  
 

2.4 Vad får dig att vilja hjälpa en elev som är mobbad? 
Den andra huvudfrågan som används i analysen är” Vad får dig att vilja hjälpa en elev som är 
mobbad?” och består av 13 påståenden. Eleven fick ta ställning till påståendena enligt skalan 
”Stämmer mycket bra”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer ganska dåligt” och ”Stämmer inte alls”. 
Påståendena antas mäta tre variabler(faktorer) som beskriver varför eleven vill hjälpa en elev som 
blir mobbad. Även här är påståendena indelade slumpmässigt så eleven vet inte att de syftar till olika 
typer av motovationer. I datamaterialet är ”Stämmer mycket bra” kodad som 4, ”Stämmer ganska 
bra” är kodad som 3 osv.  

 

2.4.1 Extrinsic 
 

Påståenden som ingår i faktorn ”Extrinsic” är; 

• För att få beröm av lärare(fex) 

• För att få beröm av andra elever(jex) 

• För att jag kan hamna i problem om 
jag inte gör det(lex) 

• För att få kompisar(mex) 

• För att inte få skäll av läraren(pex) 

• För att andra ska vilja vara med 
mig(tex) 

• För att få beröm av mina 
föräldrar(wex) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3- Pro-bullying 

Figur 4 - Extrinsic 
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Vad får dig att vilja hjälpa en elev som är mobbad?
Identification

2.4.2 Amotivation 
 

Påståenden som ingår i faktorn 
”Amotivation” är; 
 

• Inget, för jag vill inte hjälpa 
mobbade eleven(nam) 

• Det finns inget som skulle vilja få 
mig att hjälpa eleven(uam) 

• Ärligt talet så vet jag inget som får 
mig att vilja hjälpa(xam) 

 

 
 
 
 
I figur 5 finns det väldigt lite varians i fördelningen av svaren. Detta kan orsaka problem i 
statistiska analyser eftersom skillnaden mellan individer är liten.   
 
 

2.4.3 Identification 
 

Påståenden som ingår i faktorn ”Identification” är; 
 

• För jag tycker att det är viktigt att 

hjälpa personer som andra 

behandlar illa(hind) 

• För jag är en person som bryr mig 

om andra(kind) 

• För jag tycker att det är viktigt att 

bekämpa våld, förtryck och 

orättvisa(qind) 

• För jag är en person som tydligt 

säger ifrån när andra beter sig illa 

mot någon(vind)  

  

Figur 6 - Identification 

Figur 5 - Amotivation 



8 
 

3. Metod 
3.1 Faktoranalys 

Grunden i faktoranalys är att det finns en korrelation mellan observerade variabler som uppkommer 
pga en latent variabel. I faktoranalys analyserar man korrelationen mellan observerade variabler och 
utifrån dessa bestäms hur många latenta variabler som påverkar de observerade variablerna samt 
hur stark denna laddning är. Analysen ger även vilka observerade variabler som laddar på en viss 
latent variabel.   
 
Faktoranalys kan delas in i explorativ faktoranalys(EFA) och konfirmativ faktoranalys(CFA), skillnaden 
är att i CFA är inte syftet att ta fram vilka variabler som laddar på en faktor och hur många faktorer 
som finns. I CFA vet man vilka observerade variabler som laddar på en viss latent variabel och hur 
många latenta variabler det finns. Syftet med CFA är att testa/bekräfta en faktorstruktur. 
(Schumacker & Lomax, 2010).  
 
Mer om konfirmativ faktoranalys finns i kapitel 3.2.1.  
 

3.2 Structural equation modeling 
Structural equation modeling(SEM) används för att hitta relationer mellan variabler och har det 
grundläggande målet att testa en teoretisk modell utifrån en hypotes. Det SEM gör är att testa hur 
mycket av den teoretiska modellen som stöds av datamaterialet man har till förfogande.  SEM kan 
testa olika typer av teoretiska modeller och använder sig av en mätdel och en strukturelldel, dessa 
delar beskrivs i 3.2.1 och 3.2.2 Den stora fördelen med SEM är att den kan hantera både latenta 
variabler och observerade variabler.  

 
Latenta eller observerade variabler delas i SEM in i exogena och endogena variabler. En exogen 
variabel är en variabel som inte påverkas av någon annan variabel i modellen. Endogena variabler har 
däremot flera variabler som påverkar i modellen. Exempel på detta är till exempel att en forskare vill 
veta om elevens hemmiljö (exogen latent variabel) har en påverkan på resultatet i skolan (endogen 
latent variabel). 
 
För att beskriva en hypotes i SEM används oftast ett path-diagram. Observerade variabler(indikator) 
är fyrkanter och latenta variabler presenteras som cirklar. Relationer mellan variabler är 
sammankopplade med linjer och en linje med pil visar ett beroende mellan variablerna. (Schumacker 
& Lomax, 2010) 
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Figur 7 - Exempel på SEM 

 

Figur 7 visar ett path-diagram, mätdelen är pilarna som går från en cirkel(latent variabler) till 
fyrkanter(observerade variabler). 𝜂 är en endogen latent variabel och 𝜉 är en exogen latent variabel. 
Varje observerad variabel har en faktorladdning, 𝜆, till den latenta variabeln och en felterm som 
betecknas 𝜀 för endogena variabler och 𝜗 för exogena variabler. Mer om mätdelen finns i 3.2.1. 
 
Strukturmodellen är pilarna som kopplar ihop de latenta variablerna med varandra, beteckningen på 
relationen är 𝛾 och 𝜁är feltermen. Mer om strukturmodellen finns i 3.2.2.  
 

3.2.1 Konfirmativ faktoranalys 
Mätdelen är en av huvuddelarna som ingår i SEM och används för att koppla ihop den latenta 
variabeln med indikationerna/observerade variablerna. Metoden som användas för att undersöka 
detta är Konfirmativ faktoranalys(CFA). CFA skapar relationer(länkar) mellan indikatorerna och den 
latenta variabeln och testar sedan relationerna på datamaterialet för att bekräfta att det finns 
relationer. CFA kännetecknas i path-diagrammet av en cirkel (latent variabel) som är kopplad till flera 
fyrkanter(indikatorer), se exempel i figur 7. Länken mellan indikatorn och den latenta variabeln kallas 
faktorladdningar, λ, en hög faktorladdning betyder att den latenta variabeln förklaras mycket av den 
bakomliggande variabeln. Om faktorladdningen är nära 0 så finns det inte någon laddning mellan den 
latenta variabeln och det observerade värdet. (Wang & Wang, 2012) 

 
Modellen för endogena variabler kan generellt uttryckas som ekvation 1. 

𝑌 = Λ𝑦𝜂 + 𝜀 (1) 

 
Ekvation 1 länkar den endogena variabelns indikatorer (observerade värden) till den latenta 
variabeln. Y är en vektor av observerade värden, Λ𝑦är en matris av faktorladdningar, 𝜂 är den latenta 

variabeln i en vektor och 𝜀 är en vektor av feltermer. Mellan de observerade värden y1 till y3 i figur 7 
och den latenta faktorn 𝜂1 blir ekvationen som följande; 

 
𝑦1 = 𝜆𝑦11𝜂1 + 𝜀1 

    
𝑦2 = 𝜆𝑦12𝜂1 + 𝜀2 

    
𝑦3 = 𝜆𝑦13𝜂1 + 𝜀3 
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På samma sätt som ekvationen 1 uttrycks ekvationen för den exogena variabelns indikatorer i 
ekvation 2 enligt (Wang & Wang, 2012). 

    
𝑋 = Λ𝑥𝜉 + 𝜗 (2) 

 
Konfirmativ faktoranalys ingår som metod i SEM men kan också göras enskilt. I figur 7 skulle en CFA 
exempelvis kunna vara n1 till Y1-Y3.  
 

3.2.1.1 Faktorpoäng 
Latenta variabler är inte observerade men kan bli skattade genom faktorpoängen, detta via 
faktorpoängskoefficienterna. Dessa beräknas utifrån faktorladdningen där koefficienten får en 
skattning utifrån hur mycket faktorladdningen avviker från övriga faktorladdningar. I det valda 
programmet(SAS) används regressionsmetoden för att skapa faktorpoängskoefficienterna(W) enligt 
ekvation 3. (DiStefano, Zhu, & Mîndrilă, 2009) 
𝑊 = Λ𝑥 𝑅−1  

 
(3) 

där R är den observerade variabelns korrelationsmatris och Λ𝑥är en matris av faktorladdningar.  
Metoden tar hänsyn till korrelationen mellan faktorn och observerade värdena men även 
korrelationen mellan de observerade värdena.  
Om en faktorladdning är avsevärt lägre än övriga faktorladdningar kommer denna får en mindre vikt 
och en lägre koefficient. 
 
Summan av faktorpoängskoefficienten multipliceras med de observerade värdena (standardiserat) 
för indikatorerna ger skattningen av faktorpoängen. Faktorpoäng kan användas till att se skillnader 
mellan individer på faktorer men kan även används som information till en regressionsmodell där 
samband mellan faktorpoäng kan analyseras. (Grice, 2001) 
 

3.2.2 Strukturmodell 
Den andra huvuddelen i SEM är strukturmodellen som undersöker relationer mellan de latenta 
variablerna som beräknades via CFA, alternativt mellan en latent variabel och en observerad variabel. 
I figur 7 är strukturmodellen pilarna som går mellan cirklarna. Modellen skapar koefficienter som 
visar hur stark en relation är. (Wang & Wang, 2012) 

 
Modellen skattas enligt ekvation 4. 

𝜂 = 𝑩𝜂 +  𝚪𝜉 + 𝜁 (4) 

 
där 𝜂 är en endogen latent variabel i vektorform och 𝜉 är en exogen latent variabel i vektorform. 
Både endogena och exogena variabler är sammankopplad av ett system av linjära ekvationer med en 
koefficient matris B respektive 𝚪. 𝚪  är effekten av exogena på endogenvariabler och B är en 
koefficientmatris som visar sambandet mellan latenta endogena variabler och 𝜁 är en vektor av 
residualtermer. (Wang & Wang, 2012) 

 
I exemplet i figur 7 ingår inte några skattningar mellan latenta endogena variabler så därför blir 
ekvationen som följande; 

𝑛1 = 𝛾11 𝜉1 + 𝛾12 𝜉2 + 𝜁1 
 

       𝑛2 = 𝛾21 𝜉1 + 𝛾22 𝜉2 + 𝜁2 
 



11 
 

  

3.2.3 Skattning av parametrar 
Målet är att skatta parametrar som skapar den implicerade kovariansmatrisen (𝚺 𝛉) så nära 
populationens kovariansmatris (𝚺). Detta görs genom en funktion som minimerar skillnaden mellan 
(𝚺) och (𝚺 𝛉) (Wang & Wang, 2012) 

 
Ekvation 5 visar hur Σ beräknas. 

𝚺 = [
𝐸(𝑌𝑌´) 𝐸(𝑋𝑌´)
𝐸(𝑋𝑌´) 𝐸(𝑋𝑋´)

] 
(5) 

 
 
där Σ är populationens kovariansmatris för variablerna X och Y.  
 
 
I teorin antas att en perfekt skattning kan beskrivas enligt ekvation 6. 

𝚺 = 𝚺𝛉 (6) 
 
 

Där 𝚺 𝛉 är modellens implicerade kovariansmatris. Det är en matris som är implicerade av 
populationens parameter utifrån från den teoretiska modellen.  
Ekvation 7 visar hur den implicerade kovariansmatrisen beräknas.  
 

𝚺𝛉 = 𝚲𝛈𝚲´ + 𝚽 
 

(7) 

där 𝚲 är en matris av faktorladdningar, 𝛈 är en matris av latenta variabler och 𝚽 är en matris av 
feltermer.  
 
Syftet med skattningen är att minimera θ så att [Σ −  Σ θ]är nära noll, ett litet avstånd indikerar på att 
skattningen är bra. 
 

Det är väldigt ovanligt att både Σ θ och Σ är kända så istället används [S −  Σ θ̂] där Σ θ̂ är modellens 
skattade matris och 𝑆 är stickprovets (observerade data) matris. Matrisen av den observerade 
kovariansen (S) används för att skatta de parametrarna i matrisen som bäst passar datamaterialet. 

Skattningsfunktionen minimerar avståndet mellan S och Σ θ̂ och på så sätt skapa en bra modell. Den 
vanligaste metoden är maximum likelihood(ML). (Wang & Wang, 2012) 

 
Men hänsyn till att detta datamaterial innehåller ordinala variabler, svarsalternativen på frågorna är 
rangordnade, används WLS (Weighted least squares) som skattningsmetod.  WLS liknar den 
asymptotiskt fördelningsfria metoden, något som ger asymptotiskt normalskattningar oavsett vilken 
fördelning populationen har. Om man inte kan garantera normalfördelning kan WLS används som 
metod, speciellt om man ska analysera standardfelet i en korrelationsmatris. WLS kräver en stor 
datamängd, om datamaterialet är för litet ger det problem med skattningarna. (Bollen, 1989) 
 
WLS styrka är att den kan hantera binära variabler och ordinala variabler tillsammans med en  
kontinuerlig variabel för att skapa en SEM-modell. Metoden har en justering för icke-normala data 
som gör att standardfelet kan beräknas korrekt. (Schumacker & Lomax, 2010) 
 
Metoden minimerar den generaliserade minsta kvadratmetoden för att få den optimala skattningen 
enligt ekvation 8. (Bollen, 1989) 

𝐹𝑊𝐿𝑆 = 𝜚 = (𝑠 − Σ θ̂) 𝑇  𝑊−1(𝑠 − Σ θ̂) (8) 
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S är urvalets kovariansmatris och Σ θ̂ är den skattade kovariansmatrisen. W är en viktmatris som 
minimera avståndet mellan kovariansmatriserna enligt WLS. 
 

3.2.4 Chi-två (𝜒2) 
För att utvärdera SEM testas den grundläggande hypotesen att 𝑆 = Σ θ̂ enligt; 
 

𝐻𝑜 = 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 
𝐻𝑎 = 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 

 

Om modellens skattade kovariansmatrisen, Σ θ̂, inte är signifikant avvikande från den observerade 
kovariansmatrisen, S, antas datamaterialet passa modellen bra.  

 
För att testa denna hypotes finns flera mått och chi-två är den mest grundläggande och definieras 
som ekvation 9. (Wang & Wang, 2012) 

χ2 = 𝑓𝑊𝐿𝑆(𝑁 − 1) (9) 
 
𝑓𝑊𝐿𝑆 är det minsta värdet från skattningsfunktionen WLS och N är urvalsstorleken.  
Värdet från 𝜒2 är en skattning på skillnaden mellan urvalet och modellens skattade kovariansmatris. 
Till skillnad från traditionella test är ett icke-signifikant värde önskvärt 
 
Måttet är känsligt för stora stickprovsstorlekar vilket innebär att ett högt 𝜒2 oftast ger en dålig 
anpassning enligt måttet. På samma sätt ger en liten stickprovsstorlek ett lågt 𝜒2 och en bra 
anpassning. Känsligheten för typ 1-fel, att H0 förkastas trots att den är sann, är därför hög. 

Anledningen till detta är att skillnaden i varians mellan 𝑆 𝑜𝑐ℎ Σ θ̂ naturligt blir större när stickprovet 
är stort.   (Schumacker & Lomax, 2010). 

3.2.5 RMSEA 
Root-mean-square error of approximation (RMSEA) beräknar den genomsnittliga bristen på 
anpassning per frihetsgrad enligt ekvation 10. 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 =
√𝜒2

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 − 𝑑𝑓𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙

√(𝑁 − 1)𝑑𝑓𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙

 

(10) 

 
Där df är antalet frihetsgrader i modellen, N är urvalsstorleken och 𝜒2

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 är det skattade 𝜒2 för 

modellen.   
RMESA beräknar ett konfidensintervall och en punktskattning som är mellan 0,05 och 0.08 indikerar 
på en bra anpassning. (Schumacker & Lomax, 2010). 
 

3.2.6 GFI 
Goodness-of-fit index (GFI) mäter andelen av variansen och kovariansen i matrisen S som är skattad 
av den implicerade matrisen Σ. I formel 11 visas beräkningen av GFI, nollmodellen en begränsad 
modell där kovariansen antas vara noll. 

𝐺𝐹𝐼 = 1 −
𝜒2

𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙

𝜒2
𝑛𝑜𝑙𝑙

 
(11) 

3.2.7 CFI 
Comparative fit index (CFI) är en metod som utvärderar modellen genom att jämföra med en 
nollmodell som antar att det inte finns någon kovarians mellan de observerade variablerna. Ekvation 
12 visar hur CFI beräknas.  
 

𝐶𝐹𝐼 = 1 −
𝜒2

𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙

𝜒2
𝑛𝑜𝑙𝑙

−
𝑑𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙

𝑑𝑓𝑛𝑜𝑙𝑙
 

(12) 
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Där 𝜒2
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 är 𝜒2  för den skattade modellen, 𝜒2

𝑛𝑜𝑙𝑙 är 𝜒2 för modellen som antar att det inte finns 

någon kovarians.  𝑑𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 och 𝑑𝑓𝑛𝑜𝑙𝑙 är antalet frihetsgrader för respektive modell. Värden över 
0,90 eller helst 0,95 visar på en bra anpassning. (Schumacker & Lomax, 2010) 
 

3.3 Multilevelmodell 
Multilevelmodell är en metod som tar hänsyn till att datamaterialet finns i flera nivåer. I detta fall är 
det ett urval av skolor, i varje skola finns det klasser och i klasserna går det elever. Det ger att första 
nivån är elever i, andra nivån är klasser j och den tredje nivån h är skolor. Vanliga 
metoder(regression) kan endast ta hänsyn till en nivå, exempelvis elever, vilket gör att effekter 
mellan skolor och klasser förbises. Om det finns en effekt leder det till att svar inom en viss skola kan 
vara positivt korrelerade. Det skulle, via regressionsmodeller, ge missvisande skattningar på 
standardfelen vilket gör att skattningarna blir osäkra. (Goldstein, 1999) 
 
Responsen för den i: te eleven i klass j på skola h visas i ekvation 13, ekvation 14 är slumpmässiga 
intercept för nivåerna och ekvation 15 är den sammanlagda ekvationen. (Goldstein, 1999). 

Y𝑖𝑗ℎ = 𝛽0𝑗ℎ + 𝛽1Ålder𝑖𝑗ℎ + 𝛽2Kön𝑖𝑗ℎ + 𝛽3Extrinsic𝑖𝑗ℎ + 𝛽4Identification𝑖𝑗ℎ

+ 𝛽5Amotivation𝑖𝑗ℎ + 𝑒𝑖𝑗ℎ 

 
𝛽0𝑗ℎ = 𝛽0ℎ + 𝑢0𝑗ℎ             

𝛽0ℎ = 𝛽0 + 𝑣0ℎ 
 

𝑌𝑖𝑗ℎ =  𝛽
0

+ 𝛽
1
Kön𝑖𝑗ℎ + 𝛽

2
Ålder𝑖𝑗ℎ + 𝛽

3
Extrinsic𝑖𝑗ℎ + 𝛽

4
Identification𝑖𝑗ℎ

+ 𝛽
5
Amotivation𝑖𝑗ℎ + 𝑢0𝑗ℎ + 𝑣0ℎ + 𝑒𝑖𝑗ℎ 

 

(13) 
 
 
 
(14) 
 
 
(15) 

 
där 𝑢0𝑗ℎ är en slumpmässig effekt som skattar avvikelser mellan klasser nästlad i skolor och 𝑣0ℎ är en 

slumpmässig effekt som skattar avvikelser mellan skolor. 𝑒𝑖𝑗ℎär en slumpmässig effekt som skattar 

avvikelser inom klasser nästlat i skolor. Övriga parametrar är fixa. 
 
Antagandena för de slumpmässiga effekterna visas i ekvation 16. 

𝑒𝑖𝑗ℎ~ 𝑁(0, 𝜎2
𝑒) 

 
𝑈𝑜𝑗ℎ~ 𝑁(0, 𝜎2

𝑢0) 

 

𝑉𝑜ℎ~ 𝑁(0, 𝜎2
𝑣0) 

 

 
 
(16) 

 
Om man antar att variansen är känd, kan de fixa parametrarna skattas enligt GLS (Generalized least 
squares) i ekvation 17. (Goldstein, 1999) 
 

�̂� = (𝑋𝑇𝑉−1𝑋)−1𝑋𝑇𝑉−1𝑌 (17) 

 
Där V är en kovariansmatris och X respektive Y är vektorer av värden. 
 
Skattningsproceduren är iterativ och startar på en rimlig nivå där de fixa parametern oftast skattas 
utifrån att 𝜎2

𝑢0 är noll, alltså minimera residualer.  Från dessa skattningar skapas en vektor av 
residualerna. Det förväntade värdet på V är värdet på residualerna så residualerna används som en 
funktion av slumptermerna och dessa skattas. Den nya skattningen på V används för att skatta GLS 
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igen och nya värden på skattningarna skapas. Proceduren fortsätter tills konvergens uppnås. 
(Goldstein, 1999) 
 
Grundtanken i uppsatsen är att ekvation 15 ska användas för både medelvärde och faktorpoäng, 
detta för att analysera påverkan på beteende. Det förutsätter dock att testerna visar att det finns 
signifikant varians mellan klasser och mellan skolor i beteende. Faktorpoäng ska utvärderas med 
mått vilket kan innebära att någon variabel måste tas bort ur analysen. Ekvationen som används i 
analysen för respektive beteende och metod kommer visas i resultatdelen.  
 

3.3.1 Test för slumpmässiga parametrar 
För att testa om en slumpmässig parameter är signifikant i modellen används Likelihood ratio-test. 
Hypotesen ställs upp som följande;  
 

𝐻0: 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 ä𝑟 𝑛𝑜𝑙𝑙, 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝜎2
𝑢0 = 0 

𝐻𝑎: 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛  𝑠𝑜𝑚 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑙𝑙, 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝜎2
𝑢0 ≠ 0 

 
Likelihood ratio-test beräknas emligt ekvation 18 och utgår från två modeller, en som innehåller 
parametern och en som inte innehåller parametern som testas.  
 

𝐷01 = −2𝐿𝐿(
𝜆0

𝜆1
) 

(18) 

 

Där 𝜆0 och 𝜆1 är Likelihood under respektive hypotes, 𝐷01 är 𝜒2 fördelat där antalet frihetsgrader är 
skillnaden i antalet skattade parametrar mellan modellerna. Om 𝜒2 är större än 𝐷01 kan H0 inte 
förkastas och slutsatsen dras att parametern inte är signifikant skild från 0. (Goldstein, 1999). 
 
 

3.3.2 Intraklass-korrelationen. 
För att beräkna hur stor del av variationen i en responsvariabel som finns mellan en nivå(klass) 
används intraklass-korrelationen som visas i ekvation 19.  

�̂� =
𝜎2

𝑢0

𝜎2
𝑢0 + 𝜎2𝑒  

 
(19) 

 
Resultatet visar hur stor del av variansen i Y-variabeln som finns mellan den valda nivån. För att det 
ska finnas skillnader ska värdet vara över noll. (Goldstein, 1999) 
 

3.3.3 Test av fixa parametrar  
För att testa om en fix parameter är signifikant i modellen används hypotestest enligt följande 
hypotes: 

𝐻0: β = 0  
𝐻𝑎: β ≠ 0  

 
T-värdet beräknas enligt ekvation 20. 

𝑡 =
�̂�

𝑠 �̂�
 

(20) 

 

Där �̂� är det skattade värdet för parametern och 𝑠 �̂�är standardfelet för parametern.  
Om h0 inte kan förkastas dras slutsatsen att parametern inte är signifikant skild från 0. (Preacher, 
Curran, & Bauer, 2006).  
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3.4 Procedur 
För att undersöka relationer mellan motivationer och beteenden, samt relationer mellan kön och typ 
av beteende samt relationer mellan ålder och typ av beteende används SEM, denna modell 
utvärderas med hjälp av olika regler och anpassningsmått. 
 
Multilevelmodeller används för att svara på frågeställningen om det finns skillnader i beteende 
mellan skolor och klasser samt på frågeställningen om SEM och multilevelmodell ger samma slutsats 
om relationerna mellan beteenden och bakgrundsvariabler (motivationer, ålder och kön). För att 
analysera olika metoder inom multilevel används medelvärden och faktorpoäng. Medelvärde 
beräknas på ett vanligt sätt och görs för alla motivationer och beteende, det gör att varje individ får 
ett medelvärde över svaren som i sin tur är kopplade till en faktor. Faktorpoäng beräknas utifrån CFA 
och även där får varje individ ett värde per motivation och beteende, en utvärdering av CFA görs med 
hjälp av anpassningsmått.   
 
För att kontrollera variansen mellan klasser görs ett Likelihood Ratio test samt intraclass-
korrelationen som beräknas för respektive responsvariabel och metod. Detta görs för att kontrollera 
om det finns en signifikant varians mellan klasser i respektive beteende, detta görs på en nollmodell 
utan förklarande variabler. På samma sätt görs ett Likelihood Ratio test för att undersöka om det 
finns en signifikant varians i beteendet mellan skolor för samtliga beteenden och metoder. 
 
Multilevelmodeller som innehåller signifikanta nivåer skapas sedan, en modell görs för respektive 
beteende för att se om motivationer, kön eller ålder påverkar beteendet. Detta görs för både 
faktorpoäng och medelvärden. 
 
Likelihood Ratio test görs även på de fullständiga multilevelmodellerna, detta för att kontrollera om 
det finns en signifikant varians mellan klasser när alla förklarande variabler finns i modellerna.  
 
Varje metod utförs var för sig och sist jämförs resultatet från SEM, multilevelmodeller med 
faktorpoäng och multilevelmodeller med medelvärde genom T-värden, detta för att se om resultatet 
skiljer sig mellan metoderna. Som nämnts tidigare utvärderas modellerna med hjälp av olika mått, 
detta kan leda till att visa variabler kan tas bort från vissa metoder.  
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4. Resultat och analys 
I följande kapital presteras resultat och analyser från respektive modell.  

4.1 Faktorpoäng från CFA 
Faktorpoäng beräknas via CFA för varje faktor. Denna beräkning genomförs i SAS med metoden WLS 
som tar hänsyn till ordinaldata. I tabell 2 visas resultatet från respektive faktor.  
 
Tabell 2 - Chi två test med tillhörande p-värde, GFI, CFI och RMSEA till respektive modell från CFA 

Faktor Chi-två 
värde 

P-värde GFI CFI RMESA 
Nedre     
90 % 

RMESA 
Skattning 

REMSA 
Övre 
90 % 
 

Defending 38,1239 <, 001 0,9692 0,8866 0,0616 0,0858 0,1122 
Passive 5,3959 0,3695 0,9955 0,9985 0,0000 0,0480 0,0480 
Pro-bullying 15,4920 0,0085 0,8435 0,4781 0,0222 0,0483 0,0765 
Extrinsic 14 <, 001 0,7623 0,7041 0,0811 0,0958 0,1113 
Identification 18,9751 <, 001 0,9017 0,8570 0,0604 0,0971 0,1391 
 
Chi-två med tillhörande P-värde visar att passive är en bra modell medan övriga är signifikanta. Som 
nämnts tidigare bör Chi-tvås slutsats tas med försiktigt vid stora stickprov. Värdena på RMESA 
indikerar på att modellernas anpassningar är bra. CFI antags vara bra vid höga värden vilket tyder på 
att Pro-bullying och Extrinsic har sämre anpassning enligt måttet. GFI ska också vara högt vid en bra 
anpassningar vilket kan ifrågasättas i modellen för Extrinsic. Den skeva fördelningen av resultat i figur 
3 kan påverka resultatet från för faktorn Pro-bullying. Slutsatsen som dras är att modellerna har 
godtagbara anpassningsmått och alla faktorer i tabell 2 används i analysen. 
 
Amotivation hade dåliga anpassningsmått och därför tas denna motivation bort när faktorpoäng 
används som metod.  

4.2 Multilevelanalys 
För att avgöra om det finns någon variation i beteende mellan skolor och klasser beräknas Likelihood 
Ratio-Test och för att beräkna hur stor denna varians är används intraklass-korrelation.  
 

4.2.1 Klass 
Likelihood Ratio-Test jämför en modell utan klass med en modell som innehåller klass för respektive 
faktor och metod. Modellerna innehåller inte några bakgrundsvariabler, testet jämför modellerna för 
att undersöka om variansen mellan klasser är signifikant skild från noll för respektive faktor och 
metod.  
 
I tabell 3 presenteras resultatet för Likelihood Ratio-Test, intraklasskorrelationen samt skattningar på 
 𝜎2𝑢0 (variansen mellan klasser) och 𝜎2𝑒(variansen inom klasser).  
 
Tabell 3 – 2LL för respektive metod och faktor med testvärde, P-värde, skattningar på variansen, samt intraklass-korrelation 

Faktor Metod -2LL utan klass -2LL Klass 𝐷01  P-
värde 

𝜎2𝑢0 𝜎2𝑒 �̂� 

Passive  Medelvärde 1 700,6 1 693,6 7,00 0,0082 0,01233 0,3723 0,03 
Passive Faktorpoäng 1 560,5 1 552,5 8 0,0048 0,01138 0,3178 0,03 
Pro-bullying  Medelvärde 381,2 374,6 6,6 0,0105 0,002992 0,08589 0,03 
Pro-bullying Faktorpoäng 1 871,2 1 864,9 6,3 0,0122 0,01529 0,4501 0,03 
Defending  Medelvärde 1 792,2 1 755,2 37 <, 001 0,03870 0,3877 0,09 
Defending Faktorpoäng 1 711,3 1 677,1 34,2 <, 001 0,03379 0,3560 0,08 
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För att kontrollera om Likelihood ratio-testet är signifikant för respektive variabel jämförs testvärdet 
(𝐷01) med 𝜒2 där ett värde större än 3,841 innebär att h0 förkastas, dvs testet är signifikant på vald 
signifikansnivå (0,05). Värdet på 𝜒2 är i detta fall en frihetsgrad och är skillnaden i antal parametrar 
mellan modellerna.  
Resultaten från testen är signifikanta och visar att variansen är signifikant skiljt från noll, det finns en 
variation i beteende mellan klasser i alla responsvariabler.  
 
Intraklass-korrelationen beskriver hur mycket av variationen i responsvariabeln som finns mellan 
klasser. Oavsett metod eller faktor finns 3–9 % av variansen i responsvariabeln mellan klasserna, 
högst variationen finns i faktorn Defending.  
 

4.2.2 Test mellan klass och skola/klass 
Föregående test visade att det finns en variation mellan klasser i beteende. I data finns även skola 
observerat så därför genomförs ett Likelihood Ratio test för att undersöka om det finns en signifikant 
varians mellan skolor i respektive beteende. För att testa detta skapas två modeller, en med endast 
klass och en med klass och skola.  
 
Tabell 4 – -2LL för respektive metod och faktor med testvärde samt p-värde.  

Faktor Metod –2LL, klass –2LL Klass, Skola  𝐷01  P-värde 

Passive  Medelvärde 1 693,6  1 693,2 0,4 0,52 
Passive Faktorpoäng 1 552,5 1 552,0 0,5 0,52 

Pro-bullying  Medelvärde 374,6 372,9 1,7 0,19 
Pro-bullying Faktorpoäng 1 864,9 1 862,7 2,2 0,65 
Defending  Medelvärde 1 755,3 1 755,2 0 0,75 

Defending Faktorpoäng 1 671,1 1 677,1 0 0,75 

 
Testvärdet ( 𝐷01) jämförs med chi-två för en frihetsgrad (3,841). Inget p-värde är signifikant vilket 
betyder att variansen mellan skolor i beteende inte signifikant skild från noll. Det finns alltså ingen 
säkerställd varians mellan skolor i responsvariablerna. Skola som nivå kan alltså tas bort och klass 
används som nivå när modellerna skattas. 
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4.3 Resultat fån multilevelmodeller  
 

4.3.1 Passive 
 

Resultatet från multilevelmodell med faktorpoäng visas i tabell 5 och skattas enligt följande; 
 

𝑌𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 =  𝛽
0

+ 𝛽
1
Kön𝑖𝑗 + 𝛽

2
Ålder𝑖𝑗 + 𝛽

3
Extrinsic𝑖𝑗 + 𝛽

4
Identification𝑖𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 
Tabell 5 - Multilevelmodell med faktorpoäng och passive som responsvariabel 

Parameter Skattning Standardfel T-värde Pr > |t| 

Intercept 0,04534 0,2602 0,17 0,8626 
𝛽1 Kön – 0,03434 0,03536 – 0,97 0,3317 
𝛽2 Ålder – 0,00243 0,02353 – 0,10 0,9180 
𝛽3 Extrinsic 0,1928 0,02667 7,23 <, 0001 
𝛽4Identification – 0,4468 0,03721 – 12,06 <, 0001 
𝜎2

𝑢0 Klass 0,004224 0,003710 1,14 0,1276 

𝜎2
𝑒  0,2636 0,01274 20,70 <, 0001 
 

Resultatet från Multilevelmodell med medelvärden visas i tabell 6 och skattas enligt; 
 

𝑌𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 =  𝛽
0

+ 𝛽
1
Kön𝑖𝑗 + 𝛽

2
Ålder𝑖𝑗 + 𝛽

3
Extrinsic𝑖𝑗 + 𝛽

4
Identification𝑖𝑗 +  𝛽

5
Amotivation𝑖𝑗

+ 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 
Tabell 6 - Multilevelmodell med medelvärde och passive som responsvariabel 

Parameter Skattning Standardfel T-värde Pr > |t| 

Intercept 2,6613 0,3178 8,37 <, 0001 
𝛽1 Kön – 0,04389 0,03760 – 1,17 0,2434 
𝛽2 Ålder – 0,00083 0,02451 – 0,03 0,9729 
𝛽3 Extrinsic 0,1808 0,02933 6,16 <, 0001 
𝛽4Identification  – 0,3929 0,03730 – 10,53 <, 0001 
𝛽5 Amotivation 0,1409 0,03741 3,77 0,0002 
𝜎2

𝑢0 Klass 0,003866 0,003989 0,97 0,1663 

𝜎2
𝑒  0,2298 0,0144 20,69 <, 0001 

 
Vald signifikansnivå är 0,05 och relationer som har ett p-värde under 0,05 har en skattning som 
signifikant skild från noll. Motivationerna Identification och Extrinsic har i både medelvärde och 
faktorpoäng en relation till passiviteten. 

 
Identification har i båda metoderna en negativ skattning, det finns en negativ relation mellan 
passiviteten och Identification. Det betyder att när personens grad av Identification ökar så minskar 
graden av passivitet. Extrinsic har en positiv skattning vilket innebär att en högre grad av Extrinsic ger 
en högre grad av passivitet. Motivationen Amotivation skattas i modellen med medelvärde och har 
en positiv skattning, en högre grad av A motivation ger en högre grad av passivitet.   

   
Enligt båda metoderna påverkas inte passiviteten av kön eller ålder.  

 
För att testa om variansen mellan klasser (𝜎2

𝑢0 ) är signifikanta när alla variabler läggs in utförs ett 
Likelihood Ratio-Test. Testet jämför en modell med klass respektive en modell utan klass, om testet 
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är signifikant finns det skillnader i passiviteten mellan de olika klasserna. Resultatet visas i tabell 7, 
antalet frihetsgrader är skillnaden i antal parametrar. 

 
 

Tabell 7 - Test mellan modeller med utan och med klass 

Mått Faktorpoäng  Medelvärde 

Frihetsgrader 1 1 
– 2LL med Klass 1 389,7 1 504,2 
– 2LL utan Klass 1 391,6 1 505,4 
D01 1,9 1,2 
Pr > Chitvå 0,1704 0,2576 

 
Testen blir inte signifikanta i tabell 7, det betyder att variansen mellan klasser i passivitet inte är 
signifikant skild från noll när alla förklarande variabler finns med i modellen, elever beter sig inte 
olika i passivitet mellan klasser. ( 𝜎2

𝑢0 Klass) är alltså inte signifikant skild från noll.  
 
När variablerna läggs in i modellen har variansen mellan klasser minskat från 0,01233 till 0,003866 
för medelvärden. Det gör att resultatet från analysen i 4.2.1 blir annorlunda nu, i den fullständiga 
modellen med variabler finns det inte en signifikant varians mellan klasser. Faktorpoäng ger samma 
slutsats, där har variansen minskat från 0,01233 till 0,004224.  
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4.3.2 Defending 
Resultatet från Multilevelmodell med faktorpoäng visas i tabell 8 och skattas enligt följande; 
 

𝑌𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑖𝑑𝑛𝑔 =  𝛽
0

+ 𝛽
1
Kön𝑖𝑗 + 𝛽

2
Ålder𝑖𝑗 + 𝛽

3
Extrinsic𝑖𝑗 + 𝛽

4
Identification𝑖𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 
Tabell 8 - Multilevelmodell med faktorpoäng och Defending som responsvariabel 

Parameter Skattning Standardfel T-värde Pr > |t| 

Intercept 0,3596 0,4897 1,24 0,2213 
𝛽1 Kön 0,01035 0,03284 0,32 0,7526 
𝛽2 Ålder – 0,03327 0,02622 – 1,27 0,2049 
𝛽3 Extrinsic – 0,01374 0,02495 – 0,55 0,5820 
𝛽4Identification 0,8138 0,03480 23,38 <, 0001 
𝜎2

𝑢0 Klass 0,01113 0,00493 2,23 0,0128 

𝜎2
𝑒  0,2244 0,01086 20,66 <, 0001 

 
Resultatet från Multilevelmodell med medelvärden visas i tabell 9 och skattas enligt följande; 
 

𝑌𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑖𝑑𝑛𝑔 =  𝛽
0

+ 𝛽
1
Kön𝑖𝑗 + 𝛽

2
Ålder𝑖𝑗 + 𝛽

3
Extrinsic𝑖𝑗 + 𝛽

4
Identification𝑖𝑗

+  𝛽
5

Amotivationn𝑖𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 
 
Tabell 9 - Multilevelmodell med medelvärde och Defending som responsvariabel 

Parameter Skattning Standardfel T-värde Pr > |t| 

Intercept 1,6621 0,3208 5,18 <, 0001 
𝛽1 Kön – 0,03346 0,03320 – 1,01 0,3138 
𝛽2 Ålder – 0,05540 0,02584 – 2,14 0,0323 
𝛽3 Extrinsic 0,01491 0,02603 0,57 0,5669 
𝛽4Identification 0,6896 0,03319 20,77 <, 0001 
𝛽5 Amotivation – 0,1697 0,03304 – 5,14 <, 0001 
𝜎2

𝑢0 Klass 0,01005 0,004765 2,11 0,0175 

𝜎2
𝑒  0,2299 0,0113 20,65 <, 0001 
 

I både metoderna blir relationen mellan Identification och Defending signifikant och relationen är 
positiv, vilket betyder att en högre grad av Identification ger en högre grad av Defending. 
Motivationen Extrinsic samt kön påverkar inte Defending enligt modellerna. När faktorpoäng 
används blir ålder inte signifikant men när medelvärde används så blir ålder signifikant. Relationen 
mellan ålder och Defending är negativ, en högre ålder ger en lägre grad av Defending. 
 
Amotivation är signifikant när medelvärde används och antas påverka beteendet i Defending. 
Skattningen är negativ, en högre grad av A motivation ger en lägre grad av Defending. 
 
För att testa om variansen mellan klasser (𝜎2

𝑢0 ) är signifikant när alla variabler läggs in utförs ett 
Likelihood Ratio-Test. Resultatet från testet visas i tabell 10. 
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Tabell 10 - Test mellan modeller med utan och med klass 

Mått Faktorpoäng Medelvärde 

Frihetsgrader 1 1 
– 2LL med Klass 1 262,6 1 286,0 
– 2LL utan Klass 1 274,2 1 295,7 
D01 11,62 9,70 
Pr > Chitvå 0,007 0,0018 

 
Testen är signifikanta i båda modellerna, det finns signifikanta skillnader mellan olika klasser när alla 
variabler läggs in. Det betyder att elever i olika klasser agerar olika i Defending d.v.s. variansen 
mellan klasser(𝜎2

𝑢0 Klass) är signifikant skild från noll. 
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4.3.3 Pro-bullying 
Resultatet från Multilevelmodell med faktorpoäng visas i tabell 11 och skattas enligt följande; 
 

𝑌𝑃𝑟𝑜−𝐵𝑢𝑙𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔 =  𝛽
0

+ 𝛽
1
Kön𝑖𝑗 + 𝛽

2
Ålder𝑖𝑗 + 𝛽

3
Extrinsic𝑖𝑗 + 𝛽

4
Identification𝑖𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 
Tabell 11 - Multilevelmodell med faktorpoäng och Pro-bullying som responsvariabel 

Parameter Skattning Standardfel T-värde Pr> |t| 

Intercept 0,3144 0,3087 1,02 0,3143 
𝛽1 Kön 0,4897 0,04248 1,15 0,2493 
𝛽2 Ålder – 0,03379 0,02792 – 1,10 0,2704 
𝛽3 Extrinsic 0,1672 0,03203 5,22 <, 0001 
𝛽4Identification – 0,0526 0,04468 – 11,72 <, 0001 
𝜎2

𝑢0 Klass 0,005415 0,005560 0,97 0,1650 

𝜎2
𝑒  0,3809 0,01846 20,63 <, 0001 

 
Resultatet från Multilevelmodell med medelvärden visas i tabell 12 och skattas enligt följande; 
 

𝑌𝑃𝑟𝑜−𝐵𝑢𝑙𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔 =  𝛽
0

+ 𝛽
1
Kön𝑖𝑗 + 𝛽

2
Ålder𝑖𝑗 + 𝛽

3
Extrinsic𝑖𝑗 + 𝛽

4
Identification𝑖𝑗

+  𝛽
5

Amotivation𝑖𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 
Tabell 12 - Multilevelmodell med medelvärde och Pro-bullying som responsvariabel 

Parameter Skattning Standardfel T-värde Pr > |t| 

Intercept 1,4015 0,1607 8,72 <, 0001 
𝛽1 Kön 0,02254 0,01838 1,23 0,2205 
𝛽2 Ålder – 0,01165 0,01254 – 0,93 0,3533 
𝛽3 Extrinsic 0,04870 0,01436 3,39 0,0007 
𝛽4Identification – 0,1288 0,01828 – 7,05 <, 0001 
𝛽5 Amotivation 0,1230 0,01839 6,72 <, 0001 
𝜎2

𝑢0 Klass 0,001396 0,001126 1,24 0,1074 

𝜎2
𝑒  0,07114 0,003449 20,62 <, 0001 

 
Motivationerna Extrinsic och Identification är signifikanta och påverkar beteendet i Pro-Bullying 
enligt båda metoderna. Sambandet mellan Identification och Pro-bullying är negativt och tyder på att 
en högre grad av Identifikation ger en minskad grad av Pro-Bullying. Extrinsic har en positiv skattning 
med Pro-bullying, en högre grad av Extrinsic ger en högre grad av Pro-bullying. Ålder och kön 
påverkar inte i vilken grad av Pro-Bullying personen har enligt båda metoderna.  
Amotivation är signifikant när medelvärde används och antas påverka beteendet i Pro-bullying. 
Skattningen är positiv, en högre grad av Amotivation ger en högre grad av Pro-bullying. 
 
 
För att testa om variansen mellan klasser (𝜎2

𝑢0 ) är signifikant när alla variabler läggs in utförs ett 
Likelihood Ratio-Test.  
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Tabell 13 - Test mellan modeller utan och med klass 

Mått Faktorpoäng Medelvärde 

Frihetsgrader 1 1 
– 2LL med Klass 1 718,3 223,9 
– 2LL utan Klass 1 719,6 226,2 
Chi-två 1,3 2,3 
Pr > Chitvå 0,2560 0,1287 

 
Testen blir inte signifikanta i tabell 13, det betyder att variansen i Pro-bullying mellan 
klasser(𝜎2

𝑢0 Klass) inte signifikant skild från noll när alla variabler läggs in. Det finns inte skillnader i 
Pro-bullying mellan klasser.  
 
När variablerna läggs in i modellen har variansen mellan klasser minskat från 0,002992 till 0,005415 
för medelvärden. Analysen från 4.2.1 blir därför annorlunda nu, i den fullständiga modellen med 
variabler finns det inte en signifikant varians mellan klasser. Faktorpoäng ger samma slutsats, där har 
variansen mellan klasser minskat från 0,01529 till 0,001396.  
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4.4 Structural equation modeling 
I detta avsnitt presenteras resultatet från Structural equation modeling(SEM). SEM genomförs för att 
hitta signifikanta samband mellan beteenden och motivationer samt mellan beteenden och kön. 
Metoden har beräknats i SAS med WLS som tar hänsyn till ordinaldata, metoden tar inte hänsyn till 
olika nivåer av data såsom klass.  
 
Modellen testades även med ålder som variabel men detta gav en dålig anpassning, den skattade 
kovariansmatrisen är inte positivt definite och därför togs ålder bort från analysen. 
 
Figur 8 visar modellen som skapas i SEM. 

 
Figur 8 - Modellen som skapas 

 
Från de latenta variablerna går pilar till alla observerade variabler, från figur 8 ses det exempelvis att 
den latenta variabeln Amotivation har tre indikatorer (frågorna xam, uam och nam).  
 
Parametrarna som skattas i modellen är relationen 𝛾, faktorladdningar 𝜆, Residualterm för endogena 
observerade variabler 𝜀, Residualterm för exogena observerade variabler 𝜗 samt Residualtermen 
från strukturmodellen 𝜁. 
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4.4.1 Resultat för anpassningen  
I tabell 14 visas resultat för anpassningen, modellen som analyseras innehåller relationer mellan 
samtliga beteenden och motivationer samt relationer mellan alla beteenden och kön. 
 
 
Tabell 14 – Resultat på anpassningen av SEM 

Mått   Värde 
 

Chi-Två   1068,3442 
Chi-Två Frihetsgrader  388 
Chi-Två P-värde  <, 0001 
GFI  0,9994 
RMSEA Skattning  0,0441 
RMSEA Nedre 90 %   0,0410 
RMSEA Övre 90 %   0,0473 
CIF  0,7742 

 
P-värdet till Chi-två är inte signifikant vilket betyder att modellens anpassning inte är bra enligt 
hypotesen. Som tidigare nämnts är risken för typ 1-fel hög vid stora stickprov och detta är nog en 
effekt av detta.  
Inom en säkerhet på 90 % har RMSEA en skattning mellan 0,0441 och 0,0473. Det tyder på en bra 
anpassning eftersom värdet är under 0,05. GFI är också bra medan CFI är ganska men inte extremt 
lågt. Slutsatsen som dras är att modellanpassningen är bra eftersom endast CFI har ett dåligt mått.  
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4.4.2 Resultat SEM 
I figur 9 visas ett path-diagram över resultatet från modellen som skattades i SEM. Skattningar som är 
signifikanta på 0,05 betecknas som * och skattningar som är signifikanta på 0,01 betecknas som ** i 
figur 9. 
 
 

 
Figur 9 - Resultat SEM 

Skattningen på relationen (𝛾) mellan beteende och motivationer, beteende och ålder samt mellan 
beteende och kön visar att det finns olika stor relationen mellan variablerna. Enligt skattningarna har 
Defending och Identification högst skattning på relationen, lägst skattning på relationen är mellan 
Passive och Extrinsic. Alla skattningar på relationer tillsammans med tillhörande t-värden visas även i 
tabell 15. 
 
Figur 9 visar att ampro har högst faktorladdning (𝜆) av alla frågor med 0,97, enligt stjärnorna är alla 
faktorladdningar signifikanta. Residualtermen för endogena observerade variabler (𝜀) och för 
exogena observerade variabler (𝜗) har skattningar som ligger mellan 0,08 och upp till 0,80. 
Stjärnorna visar i figur 9 att alla residualtermer är signifikanta i modellen. Det betyder att faktorn inte 
kan ta hänsyn till all varians i de observerade variablerna. Det är väldigt ovanligt att Residualtermen 
blir icke-signifikant eftersom faktorn oftast inte kan ta hänsyn till all varians i de observerade 
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variablerna. Residualtermen från strukturmodellen (𝜁) har skattningar som ligger mellan 0,08 och 
0,44 och är signifikanta. 
 
I tabell 15 presteras resultatet av SEM med tillhörande T-värde och standardfelen. 
 
Tabell 15 - SEM-modell med skattningar på γ, standardavvikelse och t-värde mellan motivationer och beteenden 

Beteende Motivation Beteckning i 
tabell 8  

Skattning 
på 𝛾 

Standardfel  T-värde  

Passive  Extrinsic γ11 0,0184 0,0447 0,4122  
Passive Amotivation γ12 0,3053 0,0658 4,6366  
Passive Identification γ13 – 0,6359 0,0468 – 13,6011  
Passive Kön γ14 – 0,0570 0,0286 – 1,9968  
Pro-Bullying  Extrinsic γ21 0,4590 0,1367 3,3574  
Pro-Bullying  Amotivation γ22 0,1738 0,1651 1,0531  
Pro-Bullying Identification γ23 – 0,3368 0,1122 – 3,0030  
Pro-Bullying Kön γ24 – 0,0430 0,0411 – 1,0459  
Defending  Extrinsic γ31 0,1444 0,0420 3,4362  
Defending Amotivation γ32 – 0,3193 0,0688 – 4,6422  
Defending Identification γ33 0,8310 0,0254 21,1061  
Defending Kön γ34 0,0693 0,0277 2,5031  
      

      

För att säkerställa att det finns en relation mellan ett beteende och en motivation måste t-värdet 
vara över testvärdet. I denna analys antas en signifikansnivå på 0,05 och t-värdena jämförs med 1,96 
under normalfördelningen eftersom antalet observationer är stort. Relationer med T-värden som är 
under vald signifikansnivå har en relation som inte är statistiskt säkerställd från noll. Ett 
ickesignifikant värde betyder alltså att man inte kan säkerställa att det finns en relation mellan 
beteendet och motivationen/bakgrundsvariabel.   
 
Utifrån tabell 15 går det med 95% säkerhet utläsa att det inte finns någon relation mellan om man är 
passive och Extrinsic, Pro-Bullying och A-motivation samt mellan Pro-Bullying och kön. Övriga 
kombinationer är signifikanta.  
 
Relationen mellan Defending och Identification är positiv och betyder att en elev som känner en 
högre grad av Identification också har en högre grad av Defending. Passive mot Identification som 
säger att en person med högre grad av Identification har en lägre grad av passivitet.  
 
Motivationen Identification har också en påverkan på Pro-Bullying, där en högre grad av 
Identification ger en lägre grad av Pro-Bullying. 
  
Enligt modellen finns det en relation mellan passivitet och A motivation, om personen har en högre 
grad av Amotivation så har personen också en högre grad av passivitet. A motivation har också en 
korrelation med Defending där en högre nivå av Amotivation ger en lägre nivå av Defending.  
 
Motivationen Extrinsic har relationer med Defending och Pro-Bullying. Om personen känner en högre 
grad av Extrinsic så har personen också en högre grad av Defending. På liknande vis har en högre 
grad av Extrinsic också en högre grad Pro-Bullying.    
 
Kön har enligt modellen en betydelse på passivitet och Defending. Killar har i snitt en passivitet som 
är mindre jämfört med tjejer och killar har i snitt en högre grad av Defending jämfört med tjejer. 
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4.5 Jämförelse mellan metoderna 
För att jämföra signifikansen på relationerna mellan metoderna jämförs T-värdet för respektive 
relation och modell. I denna jämförelse antas en signifikansnivå på 0,05 och t-värdena jämförs med 
1,96 under normalfördelningen.  
 

Tabell 16 - Jämförelse av T-värden mellan SEM, multilevel med medelvärde samt multilevel med faktorpoäng 

Beteende Motivation SEM  ML-Medel ML-FP 
 

Passive  Extrinsic 0,4122 6,16* 7,23* 
Passive Amotivation 4,6366* 3,77*  
Passive Identification – 13,6011* – 10,53* – 12,06* 
Passive Kön – 1,9968* – 1,17 – 0,97 
Passive Ålder  – 0,03 – 0,10 
Pro-Bullying  Extrinsic 3,3574* 3,39* 5,22* 
Pro-Bullying  Amotivation 1,0531 6,72*  
Pro-Bullying Identification – 3,0030* – 7,05* – 11,72* 
Pro-Bullying Kön – 1,0459 1,23 1,15 
Pro-Bullying Ålder  – 0,93 – 1,10 
Defending  Extrinsic 3,4362* 0,57 – 0,55 
Defending Amotivation – 4,6422* – 5,14*  
Defending Identification 21,1061* 20,77* 23,38* 
Defending Kön 2,5031* – 1,01 0,32 
Defending Ålder  – 2,14* – 1,27 

 
Relationer som har skillnader i signifikans mellan metoderna har markerats med fetstil i tabell 16 och 
relationer som är signifikanta i respektive modell har markerats med en stjärna(*). 
 
Relationer där analysen inte blir samma mellan modellerna är Passive mot Extrinsic, Passive mot Kön, 
Pro-Bullying mot Amotivation, Defending mot Extrinsic samt Defending mot Kön. Alla skillnader är 
mellan SEM och Multilevel generellt, det finns bland dessa inte någon skillnad mellan Multilevel 
beroende på om man använder faktorpoäng eller medelvärde.  
 
Den enda skillnaden mellan multilevel är Defending mot ålder där relationen är signifikant när 
medelvärde används men inte när faktorpoäng tillämpas.  
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5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 

5.1.1 Relationer mellan motivationer och beteende  
Nedan beskrivs relationer som är signifikanta i alla metoder. 

 
Passive - Amotivation 
Sambandet mellan dessa två är positiv, det innebär att då en individ känner en hög grad av 
Amotivation så kommer denne även att ha en hög grad av passivitet. Detta är något som anses vara 
fullt rimligt då Amotivation innebär att personen är likgiltig inför händelsen och kommer således inte 
att lägga sig i vare sig det gäller att försvara eller delta i mobbning. 
 
Passive – Identification 
Vad gäller dessa är sambandet negativt, om en individ har en hög grad av Identification kommer 
graden av passivitet således vara mycket låg. Detta innebär i praktiken att en person som har en stark 
vilja att säga ifrån och försvara de som befinner sig i underläge inte kommer välja att stå och titta på 
utan istället agera.  
 
Pro-Bullying – Extrinsic 
Det finns ett tydligt positivt samband mellan Pro-Bullying och Extrinsic, ett tämligen rimligt resultat 
då Extrinsic som tidigare nämnt är en motivation som kommer utifrån, allt ifrån att få beröm av 
lärare till att få bekräftelse av kompisgänget.  En individ kan alltså välja att aktivt delta i mobbningen 
för att de söker bekräftelse från klasskamrater och ser det som en väg in i gemenskapen.  
 
Pro-Bullying – Identification 
Mellan dessa två finns det ett tydligt negativt samband, det innebär att en högre grad av 
Identification medför en lägre grad av Pro-Bullying. Identification definieras bland annat genom 
individens vilja att få bekräftelse av de runtomkring, det kan ske genom att eleven vill få beröm av 
lärare eller att helt enkelt undvika att få skäll.  
 
Defending – Identification 
Denna relation är positiv, det innebär att en elev som känner en högre grad av Identification också 
känner en högre grad av Defending. Där anledningen till att de vill hjälpa den utsatte kan vara 
exempelvis för att de anser det vara fel med mobbning och orättvisa 
 
Defending – Amotivation 
Här finns ett samband som yttrar sig i att en högre nivå av Amotivation innebär en lägre nivå av 
Defending, Dvs. En person som känner ”ingenting” kommer inte att lägga sig i och försvara den som 
blir utsatt, likväl som att personen inte kommer att ”hjälpa till” vid mobbning(Pro-Bullying). 
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5.1.2 Relationer mellan beteende och kön respektive beteende och ålder 
 

På förhand vore det rimligt att anta att det skulle finnas större skillnader mellan ålder och kön, att 
det kanske skulle vara vanligare med mobbning i specifika årskurser eller att mobbning skulle vara ett 
vanligare förekommande fenomen hos det ena könet.  
 
Resultatet visade dock att det endast fanns signifikanta skillnader mellan kön/ålder och beteende i 
tre relationer bland metoderna. Dessa är: 
  
Passive-Kön i SEM   
Killar i snitt har en passivitet som är mindre jämfört med tjejer, killar väljer i högre utsträckning att 
inte vara passiv vid en mobbningssituation.  
 
Defending-kön i SEM  
Är signifikant i SEM och innebär att killar i snitt har en högre grad av Defending jämfört med tjejer, 
killar hjälper offret oftare. Detta är rimligt utifrån ovanstående relation, det finns en skillnad i kön i 
agerandet vid en mobbningssituation. Killar är mindre passiv och mer Defending jämfört med tjejer.  
 
Defending-Ålder i multilevel med medelvärde 
I multilevel med medelvärde är relationen mellan ålder och Defending signifikant och har en negativ 
skattning, en högre ålder ger en lägre grad av Defending. Yngre elever väljer alltså i högre 
utsträckning att hjälpa offret. Det kan t.ex. bero på att yngre elever mer agerar efter vad som är 
rätt/fel och inte utifrån grupptryck/klassklimat.  
 
Det fanns alltså ingen relation mellan kön och beteende respektive ålder och beteende som blev 
signifikant vid alla metoder. Detta resultat skiljer sig från Thornberg & Jungert (2013) som hittade 
skillnader i beteende mellan killar och tjejer i alla beteende i deras analys.  
 

 

5.1.3 Skillnader mellan beteenden på klass respektive skola-nivå 
 

När en multilevelanalys genomfördes som en nullmodell, utan förklarande variabler, så fanns det 
enligt Likelihood ratio-test skillnader mellan klasser i alla typer av beteende, testen visade dock inte 
på skillnader i beteende mellan skolor. De slutgiltiga modellerna där alla variabler ingår gav dock 
slutsatsen att det endast finns skillnader mellan klasser när det gäller beteendet i Defending, elever i 
olika klasser har alltså en signifikant skillnad i beteende. I övriga beteende finns det inte skillnader 
mellan klasser eller mellan skolor. Som nämnt är detta en intressant detalj eftersom skolorna i fråga 
befinner sig i områden med olika socioekonomiska förutsättningar.  
 
Vad detta kan bero på är inget som har testats, ett antagande som kan göras är att klassklimatet har 
en väldigt stor betydelse vad gäller grupptryck och liknande aspekter. Något som skulle kunna vara av 
intresse vore att identifiera vilka klasser som avviker gällande graden att vilja hjälpa en utsatt elev, 
detta skulle kunna göras genom enkäter som frågar specifikt om klassklimat och grupptryck. 
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5.1.4 Skillnader mellan olika metoder i relationen mellan beteende och motivationer  
 

Då multilevelmodeller används blir det skillnader mellan faktorpoäng och medelvärde när Defending 
testas mot ålder. Vid Multilevel och SEM finns det dock flertalet skillnader, den största hittas mellan 
Passive och Extrinsic där det enligt Multilevelmodellen finns en stark relation medan det inte visar på 
signifikans då SEM används. Relationer mellan beteende och motivationer som är olika mellan 
metoder är följande.  
 
Pro-Bullying - Amotivation,  
Relationen är signifikant vid Multilevelmodell med medelvärden, däremot visar det inte på 
signifikans i SEM. Resultatet från Multilevelmodell med medelvärden visar på en positiv skattning, 
detta innebär att en person som känner en högre Amotivation också har en höger grad av Pro-
Bullying.  
 
 
 
Defending – Extrinsic 
Visar på en signifikant relation i SEM men inte när multilevel används. Skattningen i SEM är positiv 
och betyder att en person som känner en högre yttre motivation också har en hög grad av Defending. 
Eleven kan känna en yttre motivation från tex lärare eller föräldrar som leder till att eleven väljer att 
försvara en annan elev vid mobbning.  
 
Passive- Extrinsic 
Är signifikant när multilevel används men inte när SEM tillkämpas. Resultatet ger en positiv skattning 
och betyder att en hög grad av yttre motivation ger en högre grad av passivitet. Det kan tex vara att 
eleven känner en yttre motivation från tex ett kompisgäng och väljer därför att inte hjälpa en elev 
eftersom det skulle kunna leda till att eleven inte får vara en del av gruppen.  
 
Resultaten visar i samtliga metoder att relationen mellan Extrinsic och alla typer av beteende är 
positivt, detta kan förklaras med att motivationen Extrinsic är som tidigare nämnt en yttre 
motivation, där en individ söker bekräftelse genom exempelvis beröm av en lärare eller för att de vill 
få kompisar. Detta kan således yttra sig genom att aktivt delta i mobbning för att på så vis bli del av 
gruppen, alternativt att säga ifrån och hjälpa den utsatte för att på så vis få beröm av lärare och 
förälder.  
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5.2 Metoddiskussion 
Det nämndes i tidigare avsnitt att det inom beteendevetenskapen används allt ifrån Multilevel- och 
regressionsmodeller till SEM (Structural equation modeling) där hänsyn inte tas till den hierarkiska 
strukturen. Det datamaterial som använts finns det flertalet nivåer och det är därför inte lämpligt att 
använda regressionsmodell då det inte tar hänsyn till den eventuella varians som finns mellan 
klasser/skolor.  
 
Vid Multilevel används såväl medelvärde som faktorpoäng eller median. I denna uppsats gjordes 
försök att använda median, detta valdes bort till fördel för medelvärde då median gav ungefär 
samma resultat. De faktorpoäng som används kan beräknas på flera olika sätt, den konfirmativa 
faktoranalys som ligger till grund för faktorpoängen har utvärderats, där bl.a. Amotivation togs bort 
då faktorn hade dåliga anpassningsmått, troligtvis beror detta på att frågan var något skev med 
endast tre indikatorer som mått.  
 
Skillnaden i resultat mellan faktorpoäng och medelvärde blev väldigt liten, faktorpoäng tar hänsyn till 
att det är latenta variabler så därför kunde man på förhand tro att faktorpoäng skulle ge ett 
annorlunda resultat. Detta eftersom faktorpoäng innehåller mer information om respektive individ 
än vad medelvärde gör. Skillnader i resultat mellan faktorpoäng och medelvärde blev endast i 
relationen mellan Defending och ålder. 
 
Med tanke på att resultatet skiljer sig mellan de olika metoderna så bör det läggas stor vikt vid att 
välja lämplig metod för att få en så pass korrekt analys som möjligt. Om man jämför SEM med 
multilevel generellt så finns det fem stycken samband där resultatet skulle bli annorlunda beroende 
på om man använder SEM eller multilevel. Resultatet av detta skulle leda till att man gör en felaktig 
analys och man antar att det inte/finns ett samband när det enligt en annan metod skulle bli en helt 
annan slutsats. 
 
När SEM användes så hittades skillnader mellan kön och beteendet Defending och Passive, detta 
visade dock inte resultatet från multilevel. I studien från Thornberg & Jungert (2013) hittade de 
signifikanta relationer mellan alla typer beteende och kön. Resultatet mellan undersökningarna 
skiljer sig alltså. Det kan bero på att eleverna agerar annorlunda men även på att påståendena 
mellan enkäterna skiljer sig.  
 
Resultat gav att det fanns signifikanta skillnader mellan klasser i alla beteende när ett Likelihood 
Ratio test utan förklarande variabler genomfördes. Det andra Likelihood Ratio testet mellan skolor 
visade att det inte fanns signifikant varians mellan skolor i beteende. Detta gav slutsatsen att det 
fanns skillnader mellan klasser och därför användes klass som nivå i modellerna. Likelihood Ratio test 
på den fullständiga modellen med klass som nivå gav dock att det endast är Defending skiljer sig 
mellan klasser. Anledningen till detta är att variansen mellan klasser har minskat när de förklarande 
variablerna ingår i modellen.  
 
Resultatet tyder på att multilevelmodeller inte är nödvändigt i passive och pro-bullying eftersom det 
inte finns signifikanta skillnader mellan klasser. Rimligtvis vore det lämpligt att använda sig av en 
multilevelmodell med Defending som responsvariabel medan en SEM kan analysera övriga 
relationer.  
 
En av de huvudsakliga anledningarna till att SEM är önskvärt när det inte finns klasskillnader är att 
metoden i fråga är mycket flexibel och kan testa flera relationer samtidigt, där Multilevelmodellen 
kräver en modell per beteende. En annan stor fördel med SEM är att metoden tar hänsyn till att 
variablerna är latenta. 
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Optimalt vore att använda Multilevel Structural Equation Modeling(MSEM) eftersom denna metod 
utför en SEM samtidigt som den testar om det finns skillnader mellan nivåer, detta kräver dock 
betydligt mer omfattande kunskaper och datorprogram. 
 
Som nämndes i dataavsnittet är fördelningen av svaren väldigt skev i några påståenden, detta kan 
göra att pålitligheten i resultatet går ner. För att komma förbi problemet borde man fundera på om 
en enkät är ett bra sätt att beskriva beteendet vid mobbning. När en person själv får bedöma sitt 
beteende är risken stor att personen väljer att undervärdera sin grad av mobbning. Detta kan tex 
bero på att personen inte litar på att enkäten är anonym eller att personen vill ljuga för sig själv. För 
att komma förbi detta problem skulle enkäten kunna kompletteras med kommentarer från lärarna 
som har insyn i respektive klass alternativt oberoende personer som kan observera beteendet som 
eleverna har under en skoldag. Ett annat alternativ är att fråga om vad eleven har sett för beteende 
hos sina klasskamrater. 
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6. Slutsats 
 

Finns det samband mellan typ av motivation (Extrinsic, A motivation, Identification) och typ av 
Bystander-beteenden (Defending, passive och pro-bullying) vid en mobbningssituation?   
 
Det finns signifikanta samband mellan alla typer av beteende och motivationer i en minst en metod 
som analyserades. I alla metoder fanns det signifikanta positiva relationer mellan Passive och 
Amotivation, Defending och Identification samt mellan Pro-bullying och Extrinsic. Samband som hade 
en signifikant negativ relation i alla metoder är Passive och Identification, Pro-bullying och 
Identification samt mellan Defending och A motivation.  
 
Relationer som är signifikanta men endast i en metod är Pro-Bullying och Amotivation, Passive och 
Extrinsic, Defending och Extrinsic. Dessa relationer har positiva samband.    
 
 
Finns det skillnader mellan tjejer och killar eller mellan åldersgrupper i beteende?  
 
Det finns ingen relation mellan kön respektive ålder och ett specifikt beteende som blev signifikant i 
alla typer av metoder. Relationer mellan beteende och ålder respektive kön som blev signifikant i 
minst en metod är Passive och kön, Defending och kön samt mellan Defending och ålder. Resultatet 
från detta är att killar är mindre passiva och mer Defending jämfört med tjejer. Relationen mellan 
Defending och ålder är negativ.   
 
Finns det skillnader mellan beteenden på klass respektive skola-nivå? 
 
Intraclass-korrelationen och Likelihood ratio-test visar att det finns signifikant varians mellan klasser i 
de tre beteendena när en modell utan förklarande variabler testas. Testet visade att det inte fanns 
signifikant varians i beteende mellan skolor. 
 
Likelihood ratio-test på modeller med förklarande variabler visar att det endast vid beteendetypen 
Defending fanns en signifikant skillnad mellan elever i olika klasser. I övriga beteende finns det alltså 
inte signifikanta skillnader mellan klasser. 
 
När detta datamaterial används, blir det skillnader i slutsats när olika typer av multilevelmodeller 
används? 
 
Ja, då multilevelmodeller används blir det skillnad mellan faktorpoäng och medelvärde då beteendet 
Defending testas mot ålder. 
 
När detta datamaterial används, blir det skillnader i slutsats mellan SEM och multilevelmodeller? 
 
Resultatet ger olika slutsats i fem stycken relationer mellan multilevel och SEM. Mellan Passive och 
Extrinsic visar multilevelmodellen på ett samband medan SEM inte visar på någon signifikans. Vidare 
kan liknande resultat ses mellan Pro-Bullying och Amotivation, i detta fall visas ett samband vid 
användandet av multilevelmodell med faktorpoäng medan det inte visar på signifikans i SEM. Det 
finns även skillnader mellan SEM och multilevel i relationerna mellan Passive och kön, Defending och 
Extrinsic samt mellan Defending och kön.    
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