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Abstract 

Web surveys have become more common compared to paper questionnaire. Electronic 

equipment in the form of mobile phones, tablets and computers are used to answer online 

surveys. Previous research has shown that corresponding pattern don’t depend on the 

respondent’s choice of device. The aim of this report is to find if there are differences 

between the corresponding pattern for six different TV programs depending on respondent’s 

choice of device and whether background variables and the TV programs affect the 

respondent’s choice of device. We used logistic regression to examine which variables affect 

the respondent’s choice of device. To examine if device affect the corresponding pattern, we 

used multi group confirmatory factor analysis. The results we got were that device dont’t 

affect the corresponding pattern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Webbundersökningar har blivit allt vanligare jämfört med pappersenkäter. Elektroniska 

utrustningar i form av mobiltelefoner, surfplattor och datorer används för att svara på 

webbundersökningar. Tidigare forskning har visat att det inte finns skillnader i 

svarandemönster beroende på respondentens val att svara från en datorenhet eller en mobil 

enhet. I denna uppsats undersöker vi om svarandemönstret i en enkätundersökning om 

inställningar till sex olika tv-program är olika beroende på  respondentens val att svara från en 

datorenhet eller en mobil enhet. Vi undersöker även om valet av enhet kan bero på 

inställningen till de olika tv-programmen och bakgrundsvariabler. Logistisk regression 

användes för att undersöka vilka variabler som påverkat respondentens val av enhet. För att 

undersöka om val av enhet påverkar svarandemönstret så har flergrupps konfirmativ 

faktoranalys använts. Resultaten vi har kommit fram till är att inga skillnader finns i 

svarandemönstret beroende på val av enhet eller val av enhet uppdelat på kön. De variabler 

som påverkade valet av enhet är kön och det fjärde programmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Förord 

 

Denna kandidatuppsats är skriven inom ämnet statistisk inom  statisk och dataanalys-

programmet vid Linköpings universitet. 

 

Vår uppdragsgivare är Henrik Kronoberg vid Norstat AB för datainsamling och 

marknadsundersökningar. 
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1Introduktion  

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen, tidigare forskning och syftet med 

uppsatsen.  

1.1 Bakgrund  

Jämförelser i svarandemönster på undersökningar mellan olika populationer eller grupper kan 

utföras på många olika sätt. Gini, Pozzoli och Bussey (2014) använde sig av en 

flergruppskonfirmativ faktoranalys för att undersöka om mobbning kan bero på kön och ålder. 

De använde sig av data från elever på hög- och mellanstadiet som svarat på en enkät om 

mobbning. Först gjordes dock en explorativ faktoranalys, där fick de fram att fyra faktorer 

skulle användas. Sedan utfördes två flergruppskonfirmativa faktoranalyser, en för kön och en 

för åldersgrupp. Resultaten från de flergruppskonfirmativa faktoranalyserna visade att det 

förekom skillnader i enkätsvaren mellan både åldersgrupperna och könen.  

Duffy, Smith, Terhanian och Bremer (2013) jämförde olika grupper med hjälp av logistisk 

regression och propensity score matchning utifrån svaren från en online-panel och en “face-

to-face” undersökning. Flera frågor ställdes i båda undersökningarna. Frågorna handlade om 

avsikt att rösta. Resultaten de fick fram var att det inte finns några signifikanta skillnader 

mellan de två undersökningsgrupperna i vad de avser att rösta på.  

Knogat och Bohlin (2015) undersökte användningen av smartphones bland olika grupper av 

respondenter. Enkäten bestod av frågor som var relaterade till teletjänster, fast telefoni, 

mobiltelefoner, bredband och TV, samt bakgrundsfrågor om kön, ålder, inkomst, utbildning, 

bostadsområde och boendeform. De beroende variablerna delades in i två grupper, om 

respondenterna använder smartphones och vad de använder sina smartphones till. 

Användningsområdena kan t.ex. vara för att lyssna på musik, titta på videor och sociala 

medier. De använde en bivariatprobit modell. Resultaten de fick var att yngre, med högre 

inkomst och universitetsutbildning som bor i Stockholm, mer sannolikt använder 

smartphones. Yngre använder smartphones mer till videor, musik, sociala medier och online 

handel.  

 

Liebe, Glenk, Oehlmann och Meyerhoff (2015) undersökte hur valet av att använda dator 

eller mobila enheter påverkar resultatet av undersökningen. Enkäten består av frågor om 

ökning av produktionen av förnybar energi i Tyskland, där tre olika typer av energi 

undersöktes. Den beroende variabeln är desktop/laptop och mobila enheter. De förklarande 

variablerna består av ålder, utbildning, inkomst och en dummy-variabel som innehåller två 
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kategorier rörande huruvida man bor i en liten eller stor stad. För att analysera datan användes 

en logit modell. Resultatet de fick var att mobila användare oftast väljer att lämna enkäten och 

fylla i den fullständigt senare. Mobilanvändare tog även längre tid på sig att svara på enkäten 

än de som använde datorer. Beroende på kön och ålder tenderar även respondenterna att svara 

olika men inte på valet av enhet.  

En annan undersökning för att ta reda på om valet av enhet påverkar resultatet har Lambert 

och Miller (2015) utfört. De undersökte även hur lång tid respondenten lägger på att svara. De 

förklarande variablerna var kön, ålder, anställningsstatus, och inkomst. För denna analys 

användes chi2test för de olika enhetskategorierna. För anställningsstatus och ålder utfördes 

enkel multinomial logistisk regression med enhet som beroende variabel och 

anställningsstatus som faktor av intresse och ålder som kovariat. Resultatet de fick fram var 

att de som använder surfplattor har högre inkomst samt att kvinnor använder mer surfplattor 

och smartphones än män.  

Under det senaste decenniet har mobiltelefonerna utvecklats från att enbart kunna skicka och 

ta emot samtal och textmeddelande till att vara bl.a. en musikspelare, kamera, bredband och 

en liten dator (Kongaut & Bohlin, 2015). I och med utvecklingen av smartphones och 

surfplattor så används inte enbart datorer till att svara på enkäter. Variationen mellan 

skärmstorlekar varierar betydligt mellan de olika enheterna. Smartphones och surfplattor 

använder touchskärmar istället för tangenter. Den nya teknologin bidrar till nya utmaningar i 

webbundersökningar (Lugtig & Toepoel, 2015). Med all ny teknologi som har utvecklats är 

det intressant att se om och hur detta påverkar hur respondenter svarar på enheter beroende på 

vilken enhet de väljer att svara ifrån. De enheter som kommer undersökas i denna uppsats är 

datorenheter och mobila enheter. Det vi kommer undersöka är om valet av enhet påverkar 

svarandemönstret, alltså hur respondenten har svarat på enkätfrågorna. I Liebe, Glenk, 

Oehlmann och Meyerhoffs (2015) studie fanns inga skillnader i svarandemönstret, utan 

skillnader fanns enbart beroende på respondentens bakgrundsvariabler. Därför ska vi även 

undersöka hur bakgrundsvariablerna påverkar svarandemönstret. I Kongaut och Bohlins 

(2015) studie visade det sig att olika grupper av människor använder smartphones till olika 

saker och även att vissa grupper tenderar att använda smartphones mer. Även Lambert och 

Millers (2015) studie visade att olika grupper av människor använder sig olika mycket av 

mobila enheter. Resultaten de har fått tyder på att det kan vara viktigt att ta hänsyn till 

bakgrundsvariabler. 
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1.2 Uppdragsgivare  

Vår uppdragsgivare är Norstat. De arbetar med marknadsundersökningar och är inriktade 

enbart på datainsamling. De samlar in data genom telefonintervjuer, online-intervjuer och 

personliga intervjuer. De är ett internationellt företag som samlar in data till företag över hela 

världen. De vill att vi främst ska undersöka om svarandemönstret, attityden, till sex olika tv-

program påverkas av respondentens val av enhet i en enkätundersökning. De är även 

intresserade av huruvida bakgrundsvariablerna, tid och kön, påverkar svarandemönstret för 

sig och beroende på val av enhet.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är främst att undersöka om svarandemönstret ser olika ut beroende på 

respondentens val av enhet. Syftet är även att undersöka om och i så fall till vilken grad en 

respondents val av enhet kan förklaras utifrån respondentens svarandemönster från 

enkätundersökningen.  

• Ser svarandemönstret olika ut beroende på respondentens val av enhet? 

• Kan respondentens val av enhet förklaras utifrån respondentens svarandemönster och i så 

    fall till vilken grad?  

1.4 Etiska och samhälleliga aspekter och avgränsningar  

Den etiska aspekt som förekommer i vår undersökning är att respondenterna ska skyddas 

genom att enkäten är anonym. Även Norstats kund som äger datamaterialet skyddas, genom 

att de TV- program som enkäten undersöker förblir anonyma. Samhälleliga aspekter för vår 

undersökning är att få en bättre förståelse för om svarandemönster skiljer sig mellan val av 

enhet. Detta är intressant att veta då mobila enheter blir allt mer vanliga. När fler använder sig 

av mobila enheter för att besvara undersökningar behöver de som gör undersökningarna veta 

om resultatet kommer bli tillförlitligt. Avgränsningar i denna studie är att typ av TV-program 

inte är känt. En annan avgränsning är att enhetsvariabeln innehöll nio olika kategorier i det 

ursprungliga datamaterialet d.v.s. olika typer av mobiltelefoner, surfplattor och datorer, men 

vi avgränsade oss till kategorierna mobila enheter och datorer.  
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2 Data 

I detta kapitel kommer först det ursprungliga datamaterialet att beskrivas, och sedan beskrivs 

bearbetningen av denna data. 

 2.1 Datamaterial 

Datamaterialet kommer från Norstats online-panel. Undersökningen utfördes år 2014 där 

1500 respondenter svarat på en enkät om inställning till sex olika tv-program. Det 

ursprungliga datamaterialet omfattade 59 variabler. Av dessa var det 42 variabler som 

representerade frågor från enkäten. De övriga variablerna bestod av bakgrundsvariabler som 

bl.a. olika enhetsvariabler, kön, ålder, åldersgrupper, olika geografiska mått (tex län och 

postnummer), starttid och sluttid. Av dessa plockades de 42 variabler med frågorna ut samt 

bakgrundsvariablerna kön, tid och val av enhet. Tidsvariabeln mäts i veckodagar. Variabeln 

enhet kan anta nio olika kategorier. Dessa är Windows, iPhone/iPod touch, Mac, Android, 

Linux, Symbian, iPad, Chrome OS och WindowsPhone. Frågorna från enkäten består av sju 

påstående frågor per tv-program. Varje fråga ställs på en betygsskala mellan 1 och 8 där 1 är 

”inte stämmer alls” och 7 är” stämmer helt och hållet” och 8 är att respondenten inte vet. 

Nedan presenteras de sju olika frågorna för de sex olika tv-programmen.  

 Jag kommer sannolikt att titta på detta TV-program nästa gång det sänds

  

 Detta TV-program är mitt favoritprogram 

 Jag skulle definitivt rekommendera vänner och bekanta att titta på detta TV-

program 

 Jag pratar ofta om detta TV-program med vänner och bekanta när det sänds 

 Jag röstar gärna i detta program om det ges möjlighet 

 Jag söker gärna upp information om detta TV-program på andra ställen till 

exempel i tidningar eller på internet  

 Det är värt att betala för att titta på detta TV-program via till exempel TV-

licensen eller ett kanal-abonnemang 
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2.2 Bearbetning av data  

De olika enheterna slog vi ihop till två grupper på begäran av uppdragsgivaren. Den ena är 

datorer och den andra är mobila enheter. Datorer består av Windows, Mac, Linux och Chrome 

OS och mobila enheter består av iPhone/iPod touch, Android, Symbian, iPad och Windows 

phone. Datorenheter står för 84,6% av alla observationer. På grund av att veckodagarna 

bestod av för få observationer, så slog vi ihop tidsvariabeln till två grupper, vardag och helg. 

Vardagsgruppen består av måndag till fredag och helg består av lördag och söndag. Vardagar 

utgör 76,9 % av alla observationer. Sista bakgrundsvariabeln som kommer att vara med är 

kön. Denna variabel har inte behövt bearbetas. Män står för 52,5% av alla observationer. 

Svaren på de 42 frågorna om attityd till TV-programmen innehåller en hel del partiellt 

bortfall. Det partiella bortfallet ligger mellan 11,9% och 33,2%. Det minsta bortfallet hade 

frågan ”Jag kommer sannolikt att titta på detta TV-program nästa gång det sänds” medan 

största bortfallet har frågan ” Jag röstar gärna i detta program om det ges möjlighet”, se 

bilaga1. Bortfallet har ersatts med multipel imputation, se kapitel 3.1.  

 

I programmet R har olika datamängder skapats för män respektive kvinnor för att ta reda på 

om kvinnor och män beroende på val av enhet uppfattar frågorna på olika sätt. Dessa 

datamängder innehåller även svar från frågorna om inställning till tv-programmen som har 

delats i sex faktorer, och dessa sex faktorer representerar attityden till de olika tv-

programmen. Vi har även skapat ett datamaterial som består av variablerna kön, val av enhet, 

tid och medelvärdena för attityderna för de sex olika tv-programmen. 

 

3 Metod 

I detta kapitel kommer de metoder som använts att presenteras. 

3.1 Multipel imputation 

Saknade värden är ett vanligt problem. I vår data var det ett stort partiellt bortfall. När 

bortfallet är stort är inte enkel imputation lämplig eftersom det blir ett för osäkert resultat. 

Imputationen har vi gjort i R med paketet Mice. 

Multivariatimputation av länkade ekvationer (mice) är en multipel imputationsmetod. Denna 

metod är flexibel och kan hantera variabler av olika typer (tex binär, kontinuerlig). Mice antar 

att variablerna är slumpmässigt saknade (mar), alltså sannolikt beror det saknade värdet 

enbart på de observerade värdena och inte på de värden som inte har observerats. I mice-

proceduren körs en serie av regressionsmodeller för varje variabel med saknade värden där 
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den modellerar de saknade värdena utifrån de andra variablerna i modellen. Varje variabel blir 

modellerad utifrån sin egen fördelning, t.ex. för binära variabler används logistisk regression 

och för kontinuerliga variabler används linjär regression. Mice kan brytas ner till fyra 

generella steg. 

1. Enkel imputation med t.ex. medelvärde utförs för varje saknat värde i datan. 

2. Det tillfälliga medelvärdet för en variabel sätts till saknade värden. 

3. Regressions modell anpassas med variabeln med saknade värden som beroende och de 

övriga variablerna som oberoende. Den specifika regressionsmodellens antaganden 

gäller. 

4. De saknade värdena ersätts med de som predikterats från regressionsmodellen.  

Steg 2-4 upprepas sedan för alla variabler med saknade värden. Allt kommer sedan att utföras 

upprepade gånger där de imputerade värdena uppdateras för varje gång. Den som utför 

imputationen kan själv bestämma hur många gånger detta ska utföras, för vår data upprepades 

detta fem gånger. Syftet är att när imputationen är färdig så har parametrarna konvergerat på 

så sätt att de blivit stabila, värdena ändras inte mellan iterationerna. (Azur, Stuart, 

Leaf&Frangakis , 2011) 

 

3.2 Logistisk regression 

Logistisk regression används när man vill undersöka hur olika förklaringsvariabler påverkar 

en binär responsvariabel. Vi kommer använda oss av denna modell för att undersöka om den 

genomsnittliga inställningen för tv-programmen och bakgrundsvariablerna påverkar val av 

enhet. Den genomsnittliga inställningen för respektive tv-program för varje respondent 

beräknas som det genomsnittliga värdet från de sju frågorna för varje tv-program. Vår 

responsvariabel är val av enhet.  

 

Den binära responsvariabeln Y kan anta 1 eller 0 med sannolikheterna π och 1-π. Yi är en 

Bernoulli fördelad variabel med väntevärde E{Yi}=πi =
𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑖

′𝛽)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑖𝛽)
 , där Xi'β = 

β0+β1Xi1+...+βp-1Xi,p-1 och Xi, i=1, 2, ... , n är de observerade värdena för de p stycken 

förklaringsvariablerna. 

 β koefficienterna bestäms som logaritmen av oddset βk= log(
𝜋𝑘

1−𝜋𝑘
 ) och kan därmed tolkas 

som effekten på logaritmen av oddset för varje förklaringsvariabel k.  (Kutner, Nachtsheim, 

Neter, Li, 2005) 
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3.2.1 Skattning av modellen 

Maximum likelihood metoden används för att skatta logistisk regression. För att lättare hitta 

maximum likelihood funktionen så används logaritmen av likelihood funktionen. Funktionen 

kan uttryckas som: 

  

𝑙𝑜𝑔𝑒𝐿(𝛽) =  ∑ 𝑌𝑖(𝑋𝑖
′𝛽)

𝑛

𝑖=1

 – ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑒 [1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑖
′𝛽)]

𝑛

𝑖=1

 

 

Där Yi= 0,1; i= 1,2,...,n och Xi'β som tidigare nämnt är;Xi'β = β0+β1Xi1+...+βp-1Xi,p-1 och Xi, 

i=1, 2, ... , n. (Kutner, Nachtsheim, Neter, Li, 2005) 

 

3.2.2 Bakåteliminering 

För att få fram den bästa möjliga modellen har vi använt oss av bakåteliminering. Modellen 

innehåller alla potentiella X variabler till att börja med. Den variabel med högst p-värde 

identifieras. Om detta p-värde är större än den bestämda gränsen så tas X variabeln bort från 

modellen. En ny modell skapas utan den X variabeln. Samma procedur upprepas, X variabeln 

med högs p-värde tas bort från modellen om detta värde är högre än gränsen. Detta upprepas 

tills alla X variabler är signifikanta. (Kutner, Nachtsheim, Neter, Li, 2005) 

3.3 Flergrupps konfirmativ faktoranalys 

3.3.1 Allmänt 

Syftet med faktoranalys är att beskriva p stycken variabler, y₁, y₂ … yp , i ett mindre antal 

latenta faktorer, f₁, f₂ … fm för att på så sätt få förståelse för hur variablernas relationer till 

varandra ser ut. Yi(i=1, 2, …, p) är de variabler som har observerats. Dessa variabler 

standardiseras innan analysen genomförs så att E(yi)=0 , och var(yi)=1. De latenta faktorerna 

fj (j = 1, 2, ..., m) antas har E(fj)=0, var(fj)=1 och kovariansen (fj, fk)=0 om j ≠ k, där k är en 

godtycklig konstant i definitionsmängden. Det slumpmässiga urvalet y₁, y₂ … yp kommer från 

en homogen population med medelvärdes vektor μ och kovariansmatris Σ. Varje variabel 

beskrivs som en linjärkombination av underliggande faktorer f₁, f₂ … fm, samt en felterm ε i 
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som har väntevärde noll, varians ψi och kovarians (εi, εk) =0 om i ≠ k. ( Rencher, Christensen, 

2012 ) 

 

 

Faktoranalys modellen kan definieras som: 

Y₁ = μ₁ + λ₁₁ f₁ + λ₁₂ f₂ + … + λ₁ m f₁ m + ε₁ 
 

Y₂ = μ₂ + λ₂₁ f₁ + λ₂₂ f₂ + … + λ₂ m f₂ m + ε₂ 
 

⋅ 

 

⋅ 

 

⋅ 

 

Yp = μp + λ p ₁ f₁ + λ p₂ f₂ + … + λpm f₁m + εp 

 

λij är faktorladdningen som visar hur stor påverkan faktorn fj har på variablen yi. Ju högre 

faktorladdningen är desto mer relatererad är fj till yi Faktorvektorn har kovarians matris 

 

  Φ₁₁   Φ₁₂    ...   Φ₁ m 

 

                            Φ= 

  Φ₂₁   Φ₂₂    ...   Φ₂ m 

 

  …      …     …    …    

 

   Φ m₁  Φ m₂ ...  Φmm 

 

 

Feltermsvektorn har diagonal kovarians matris 

 

  ψ₁₁  0 …  0 

 

                      ψ= 

  0  ψ₂₂ … 0  

 

  … … … … 

 

  0  0 … ψ pp 

 

Kovariansen Σ(Θ) för populationens ekvation ser ut så här  

Σ(Θ) = ΛΦΛ’ + ψ ,  
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där Θ är en samling av de parametrar som krävs för att skatta kovariansen  

Θ = (Λ’ , Φ’ , ψ’) , 

S är urvalets kovarians. Den huvudsakliga hypotesen i faktor analys är att urvalets kovarians 

matris ska vara så likt den implicerade kovarians matris som möjligt. Att en modell är 

identifierad innebär att det finns en unik lösning för parameter vektorn Θ. För att modellen 

ska bli identifierad, så behöver antalet okända parametrar vara färre än antalet varianser och 

kovarianser ( Rencher, Christensen, 2012).  

Det finns två sorters faktoranalys, explorativ (efa) och konfrimativ (cfa). Dessa skiljer sig på 

flera sätt. Den största och viktigaste skillnaden är att i EFA vet man inte i förväg hur många 

faktorer det ska vara och hur de ska se ut, medan i CFA konstrueras modellen i förväg, 

antalen latenta faktorer och vilka faktorer som påverkar vilka observerade variabler (Bollen, 

2014). Vi kommer använda oss av konfirmativ faktoranalys, eftersom vi vet vilka frågor som 

tillhör vilket program. Attityd till TV-programmen kommer vara de latenta faktorerna.  

 

3.3.2 Parameterskattning 

Det finns flera olika metoder för att skatta parametrar i faktoranalys. Den som används i 

denna uppsats är en robust variant av viktad minsta kvadrat skattning (wls). Den robusta 

varianten som kommer användas är diagonalt viktad minsta kvadrat skattning (dwls). 

Skillnaden mellan wls och dwls är att wls kräver stort urval och en liten modell medan dwls 

kan hantera mindre urval och större modeller. Båda varianterna används framförallt när data 

med ordinalskala, men även om den inte är normalfördelad eller är väldigt skev (DiStefano& 

Morgan, 2014). Vi har valt denna skattningsmetod eftersom vår data har ordinalskala och när 

data delas in i grupper blir antalet observationer för litet för wls, därför passar dwls bättre. 

Skattningsfunktionen är F=[s-σ(Θ)]’ W ⁻¹[s-σ(Θ)], där s motsvarar urvalets kovarians matris 

S, σ(Θ) är motsvarande den skattade kovarians matrisen Σ(Θ) och W ⁻¹ är vikt matrisen. W är 

en diagonal matris där elementen beräknas på följande sätt 𝑤𝑖 =
1

𝜎𝑖
2 (Bollen, 2014) . 

 

3.3.3 Modellens lämplighet 

Det finns många olika test för att avgöra om modellen är bra. Testen undersöker om urvalets 

kovariansmatris (S) liknar populationens kovariansmatris (Σ). Hypotesen som testas är 

H₀: S =Σ  
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H₁: S≠ Σ 

De anpassningsmått som vi kommer använda oss av är RMSEA, CFI, SRMR och Chi-två. 

𝜒2 visar hur dåligt anpassad modellen är, det är alltså önskvärt att inte få signifikant resultat 

för 𝜒2 . Den ska vara så låg som möjligt och noll innebär perfekt anpassning. Dock är detta 

mått mycket känsligt för stickprovsstorlek. Ju större stickprovet är, desto större är 

sannolikheten för typ ett fel, att den korrekta hypotesen förkastas (Wang, Wang, 2012). 

Därför kommer vi i våra analyser inte att lägga någon stor vikt vid detta anpassningsmåttet. 

Root mean square error approximation (RMSEA) kan definieras som:  

RMSEA = √
𝜒𝑠

2−𝑑𝑓

𝑁

𝑑𝑓𝑠
= √

𝜒𝑠
2−𝑑𝑓𝑠−1

𝑁
 , där 𝜒𝑠

2 är 𝜒2  statistiken för den specificerade modellen, 𝑑𝑓𝑠 

är antalet frihetsgrader för den specificerade modellen, N är stickprovsstorleken och 
𝜒𝑠

2−𝑑𝑓𝑠

𝑁
 

justerar för stickprovets storlek. Genom att justera modellens frihetsgrader så mäter rmsea den 

genomsnittliga bristen på anpassning per frihetsgrad. Värdet på RMSEA kan tolkas som: 

0=perfekt anpassning, <0,05 = nära anpassning, 0,05-0,08 =okej anpassning, 0,08 - 0,10 = 

medelmåttig anpassning >0,10 = dålig anpassning. (Wang, Wang, 2012).  

Komparativ fit index (CFI) jämför modellen mot en noll modell som antar att det är inga 

kovarianser mellan de observerade variablerna. Anpassningen är baserad på parametern = (𝜒2 

− 𝑑𝑓), där df är antalet frihetsgrader i modellen. CFI kan definieras på följande sätt 

 CFI= 
𝑑𝑛𝑢𝑙𝑙 − 𝑑𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑

𝑑𝑛𝑢𝑙𝑙
, där 𝑑𝑛𝑢𝑙𝑙 är parametern för noll modellen och 𝑑𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 är parametern 

för den specificerade modellen. Cfi kan anta värden mellan 0 och ett. För en bra anpassad 

modell är cfi> 0.9        (Wang, Wang, 2012).   

Standardized rot meansquareresidual (Srmr) är kvadratroten av de standardiserade 

residualerna. Residualerna i faktoranalys är skillnaden i elementen mellan urvalets 

kovarians/varians och den skattade kovariansen/variansen. Srmr kan definieras som:
 

SRMR = =((∑𝑗 ∑𝑘 𝑟2
𝑗𝑘)/𝑒)1/2 där, e=

𝑝(𝑝+1)

2
, där p är antalet observerade indikator 

variabler och rjk är skillnaden mellan elementen i den observerade korrelations matrisen och 

den skattade korrelations matrisen. rjk  kan definieras på följande sätt 

(
𝑠𝑗 𝑘

√𝑠𝑗𝑗√𝑠𝑘 𝑘
 ) –   (

𝜎𝑗 𝑘

√𝜎𝑗𝑗√𝜎𝑘 𝑘
), s

jk är objekten från urvalets kovarians matris och σ
jk är objekten från 

den skattade kovarians matrisen. s
jj och skk är urvalets varianser. σ

jj och σ
kk är de skattade 

varianserna. För att modellen ska anses vara bra anpassad ska SRMR helst vara mindre än 

0,08 men under 0,10 är bra (Wang, Wang, 2012).  
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3.3.4 Flergrupps konfirmativ faktoranalys 

Flergrupps CFA används för att undersöka om faktorer skiljer sig mellan olika grupper eller 

populationer. Metoden undersöker om faktoriell invarians förekommer. Det finns två sorters 

invarians, mätinvarians och strukturell invarians. Mätinvarians undersöks för att försäkra sig 

om att de latenta variablerna/faktorerna under studien mäter samma teoretiska konstruktur i 

alla grupper. Mätinvariansen består av fyra olika modeller som anpassas och som testar om 

invarians förekommer. De modeller som kommer anpassas är konfigural-invarians, svag-

invarians, stark- invarians och strikt-invarians. I varje modell skattas CFA för varje grupp. För 

att undersöka om det är skillnader mellan grupperna jämförs olika anpassningsmått. De 

anpassningsmått som kommer undersökas i denna uppsats är CFI och rmsea. CFI jämförs 

mellan invariansmodellerna. För att grupperna ska anses vara lika, ska skillnaden i CFI vara 

mindre än 0,01 jämfört med föregående modell. Rmsea ska som tidigare nämnts vara lägre 

eller lika med 0,08 för att modellen ska vara bra. (Wang, Wang, 2012) 

Konfigural-invarians är det första som undersöks. Detta test visar ifall antalet faktorer och 

mönstret av fria och fixa faktorladdningar är lika mellan grupperna. Konfigural-modellen kan 

utryckas på följande sätt:  

∑𝑔
𝑥𝑥 =  𝛬𝑥

𝑔
Φg𝛬𝑥

′𝑔
+ψg 

𝜇𝑥
𝑔

 = 𝑣𝑥
𝑔

 +𝛬𝑥
𝑔

αg 

 där Kovarians strukturen ∑
𝑔
𝑥𝑥  är uppbyggd av faktorladdningar 𝛬𝑥

𝑔
, kovarianser Φg och 

feltermer ψg. Det är samma mönster för de fria och fixa parametrar, men inga restriktioner på 

att några av parametrarna är lika. Exponenten g visar de element för varje matris som inte är 

invariant mellan grupperna. Medelvärdesstrukturen för de observerade variablerna (𝜇𝑥
𝑔

) 

definieras som en funktion av två okända parametrar, intercepten (𝑣𝑥
𝑔

) och faktorernas 

medelvärde (αg). Hypotesen ser ut på följande sätt: 

H0= Det finns inga skillnader i strukturen 

Ha = Det finns skillnader i strukturen.  

Svag-invarians testar om det finns skillnader i faktorladdningarna mellan grupperna. 

Modellen kan utryckas på följande sätt:   

∑𝑔
𝑥𝑥 = ΛxΦgΛx'+ψg 

 𝜇𝑥
𝑔

 = 𝑣𝑥
𝑔

, där exponenten g är borttagen från Λx, detta innebär att faktor laddningsmatrisen är 

invariant mellan grupperna. αg är satt till noll på grund av modell identifikationen.  

Hypotesen för svag-invarians blir följande 

H0: Det finns inga skillnader i faktorladdningarna 

Ha: Det finns skillnader i faktorladdningarna. 
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Stark-invarians  testar om skillnader finns i både faktorladdningarna och i intercept mellan 

grupperna. Modellen kan utryckas på följande sätt: 

 ∑
𝑔
𝑥𝑥 = ΛxΦ

gΛx'+ψg 

 𝜇𝑥
𝑔

 = 𝑣𝑥
𝑔

 + Λxα
g 

Exponenten g är borttagen från Λx och från vx , detta innebär att faktor laddnings matrisen 

och intervepten är invarianta mellan grupperna.  

Hypotesen blir följande där,  

H0: Det finns inga skillnader i faktorladdningarna och intercepten  

Ha: Det finns skillnader i faktorladdningarna och intercepten.  

Strikt-invarians  testar alla faktorladdningar, intercept och residual varians koncentreras att 

vara lika. Modellen kan utryckas på följande sätt:  

∑𝑔
𝑥𝑥 ==ΛxΦgΛx'+ψ 

 𝜇𝑥
𝑔

 =υx + Λxαg, där  Exponenten g är borttagen från Λx, ψ och vx. Förutom de variabler som 

var invarianta från den tidigare nivån så är även felterms vektorn invariant. Hypotesen blir:  

H0: Det finns inga skillnader i faktorladdningarna, intercepten och residualernas varians 

Ha: Det finns skillnader i faktorladdningarna, intercepten och residualernas varians 

(Wang, Wang, 2012) 

 

4 Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten från den logistiska regressionen och flergrupps konfirmativa 

faktoranalyserna att presenteras. 

 

4.1 Logistisk regression 

Först anpassade vi en logistisk regressionsmodell med bakåteliminering eftersom modellen 

innehöll många variabler som inte var signifikanta. Vi anpassade en modell där 

responsvariabeln är val av enhet som är binär och kön, tid och medelvärdena för attityderna 

till TV-programmen som förklaringsvariabler. Denna modell valde att ta reducera alla 

variabler förutom program 4 och kön, se bilaga 2. Nedan presenteras en logistisk 
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regressionsmodell för val av enhet med kön och den genomsnittliga attityden för tv-program 4 

som förklaringsvariabler.  

 

-2 Log 

likelihood 

Nagelkerke R 

kvadrat 

1266,768 ,025 

 

Tabell 1 Anpassningsmått för logistisk regression 

 

Tabell1 visar två anpassningsmått som visar om modellen är signifikant. Nagelkerke R 

kvadrat är en variant av R2 värdet, i vår modell är det väldigt lågt, detta indikerar en dålig 

anpassning.  

 

 

Variabler  

 

B koeffcinter 

 

SD 

 

Waldtest 

 

Df 

 

Signifikant 

 

Exponent(B) 

Tv-program 4 0,158 0,050 10,162 1 0,001 1,171 

Kön 0,572 15,009 15,009 1 0,000 1,772 

Konstant 1,020 37,803 37,803 1 0,000 2,773 

 

Tabell 2 Resultat för logistisk regression 

I tabellen ovan kan vi se effekterna av de olika variablerna. Här utläses att de B 

koefficienterna är positiva, vilket innebär att kön och den genomsnittliga attityden för tv-

program 4 har positiv effekt på den beroende variabeln mobila enheter och datorenheter . Den 

tredje kolumnen, SE visar standardfelen till koefficienterna. Wald test testar koefficienterna 

separat om dessa indikerar förutsäga beroende variabeln enhet. Koefficienterna för 

genomsnittliga attityden för TV- programmet och kön är signifikanta vilket innebär att de 

bidrar till att förklara modellen. B- koefficienten för program 4 är 0,158, vilket innebär att den 

naturliga logaritmen av oddset för att en person svarar från en dator ökar med 0,158. 

Sannolikheten att kvinnor svarar på frågorna för tv- program 4 från en dator är 0,572 procent 

högre jämfört med män. Har en positiv effekt på responsen.  
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4.2 Val av enhet 

En flergrupps konfirmativ faktoranalys har anpassats med de 42 frågorna från enkäten som 

observerade värden (yi, i=1,2,...,42), sex tv-program som latenta faktorer (fj, j=1,2,...,6) och 

enhet som gruppvariabel (dator och mobila enheter).  

  
Figur 1diagram över sex olika faktorerna och dess laddningar 
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Model Χ² (df) RMSEA SRMR CFI Ändring i 

CFI 

Skillnader 

Utan grupp (804) =6386,883 0,068 0,089 0,961 n/a n/a 

Mobila enheter (804)= 1092,684 0,040 0,090 0,984 n/a n/a 

Datorer (804)= 5608,104 0,069 0,091 0,961 n/a n/a 

Konfigural 

Invarians 

(1608)= 

6700,787    
0,065 0,088     0,964 n/a n/a 

Svag Invarians 
(1644)= 

6859,496     
0,065     0,089     0,962 0,002 Nej 

Stark invarians 
(1680)= 

6929,929     
0,065     0,088     0,964 0,002 Nej 

Strikt invarians 
(1722)= 

7152,892     
0,065     0,091     0,962 0,002 Nej 

 

Tabell 3Flergrupps konfirmativ faktoranalys och invarians tester för val av enhet 

 

Anpassningsmåtten som används är χ² test, RMSEA, SRMR och CFI. Enligt Wang och Wang 

(2014) eftersom χ2-testet påverkas av stickprovsstorlek, så kommer vi inte att vidare 

analysera den (Christine DiStefano & Grant B. Morgan)  

 

RMSEA ska vara mindre än 0,08, SRMR ska vara mindre än 0,1 och CFI ska vara större än 

0,9 för att modellen ska vara signifikant. Ändring i CFI visar hur skillnaden mellan nuvarande 

modellen och den föregående. Förändringen i CFI ska vara mindre än 0,01 för att modellerna 

ska anses vara lika. Med n/a menas att ingen jämförelse med tidigare modell har utförts. Sista 

kolumnen visar konfidensintervall för RMSEA. De olika modellerna som utförts representerar 

varsin rad i den ordning de har utförts (Wang, Wang, 2012)  

 

Utan grupp innebär anpassning med enbart de sex faktorerna. Anpassningsmåtten tyder på att 

det är en bra modell, RMSEA har ett lågt värde på 0,067, SRMR ett värde under 0,1 och CFI 

har ett värde över 0,9. Dessa anpassningsmått ligger inom det accepterade området. 
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Anpassningsmåtten indikerar en bra anpassning när det gäller de sex olika faktorstrukturen 

och dess laddningar. Nästa steg är att två olika grundmodeller anpassas, en för mobila enheter 

och en för datorenheter. Vi vill ta reda på om grupperna separat ger en bra anpassning. Mobila 

enheter innehåller 231 observationer och 1231 har svarat med hjälp av en dator. Modellen för 

båda grupperna är signifikanta utifrån de låga värdena på RMSEA och att CFI är större än 0,9. 

Detta innebär att vi kan dela upp de sex faktorerna i de två grupperna. Först anpassas en 

konfigural invarians modell. Anpassningsmåtten ser bra ut, vilket innebär att nästa modell kan 

anpassas. Nästa modell är svaga invarians modellen. Även denna modell uppfyller kriterierna 

för anpassningsmåtten och ger en bra anpassning. Skillnaderna mellan CFI för den 

konfigurala och den svaga modellen är lägre än 0,01, detta indikerar att modellerna inte skiljer 

sig åt och att det därmed inte finns några skillnader mellan datorenhetens och mobila enhetens 

faktorladdningar. Vi går vidare med stark invarians modell. RMSEA är lågt och CFI är större 

än 0,9 detta innebär att modellen har en bra anpassning. Vid modelljämförelsen mellan svag 

invarians modell och stark invarians modell är förändringen i CFI är lågt, detta tyder på att 

modellerna inte skiljer sig och att inga skillnader i intercept och faktorladdningar finns mellan 

datorenheter och mobila enheter. Den sista modellen som anpassas är strikt invarians modell. 

Även i denna modell är anpassningsmåtten bra. Ändringen i CFI mellan denna modell och 

den starka modellen är under 0,01, vilket innebär att modellerna inte skiljer sig åt och inga 

skillnader finns mellan datorenheter och mobila enheter i faktorladdningar, intercept eller 

residualernas varians. Utifrån testerna så finns det inga skillnader för faktorladdningar, 

intercept eller residualernas varians för mobila enheter och datorenheter. Datorenheter och 

mobila enheter har alltså likadana konfirmativa faktoranalys modeller och inga skillnader, 

vilket innebär att respondenterna uppfattar frågan på samma sätt.  

 

 

 4.3  Kön 

Här presenteras resultaten från två flergrupps konfirmativa faktoranalyser, den ena för 

männen som deltagit i undersökningen och den andra för kvinnorna. Det som undersöks är 

om val av enhet påverkar svarandemönstret för respektive kön. Samma anpassningsmått och 

kriterier används som i föregående del.  
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4.3.1 Män 

 

Modell 
          

χ² (df) 
 

RMSEA 
 

SRMR 
 

CFI            
 

Ändring i 

CFI 

     90% 

Konfidiensintervall  

För rmsea 

 

Konfigural 

Invarians   

 

2884.415 (1608.000) 
 

0.045     
 

0.084     
 

0.982 
 

n/a 
 

0.042,   0.048 

 

Svag 

Invarians 

 

3071,364(1680,000)      
 

0,046     
 

0,086     
 

0,980 
 

0,002 
 

0.044,  0.049   

 

Stark   

Invarians 

 

3071,364(1680,000)= 
 

0,046     
 

0,086     
 

0,980 
 

0,000 
 

0.043,  0.048 

 

Strikt 

invarians 

 

3104,501 ( 1722,000) 
 

0,045     
 

0,087     
 

0,980 
 

0,000 
 

0.043, 0.048 

 

Tabell 4Flergrupps konfirmativ faktoranalys och invarians tester för val av enhet för enbart män 

Första modellen som anpassats är konfigural invarians. Anpassningsmåtten ser bra ut, detta 

innebär att antalet faktorer och mönstret av fria och fixa faktorladdningar är lika mellan enhet 

med avseende på bakgrundsvariabeln man. Nästa modell som anpassats är svag invarians 

modell. Anpassningsmåtten ligger inom sina kriterier. Skillnaderna mellan CFI för den 

konfigurala och den svaga modellen är lägre än 0,01, detta indikerar att modellerna inte skiljer 

sig åt. Det finns inga skillnader i faktorladdningarna mellan grupperna. Nästa modell är stark 

invarians modellen. Anpassningsmåtten ser bra ut. Vid modelljämförelsen mellan svag 

invarians modell och stark invarians modell är förändringen i CFI låg, detta förklarar att 

modellerna inte skiljer sig och att inga skillnader förekommer i intercept och faktorladdningar 

mellan dator enheter och mobila enheter. Den sista modellen som anpassas är strikt invarians 

modell. Även här är anpassningsmåtten bra. Jämförelsen i CFI mellan denna modell och den 

starka modell är under 0,01.Utifrån testerna så finns det inga skillnader i faktorladdningar, 

intercept eller residualernas varians mellan mobila enheter och dator enheter. Med 90 % 

säkerhet ligger intervallet för rmsea måttet inom det acceptabla området. Det finns inga 

skillnader i hur män uppfattar frågan beroende på val av enhet.  
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4.3.2 Kvinnor 

 

 

Modell 
       

χ² (df) 
 

RMSEA 
 

SRMR 
 

CFI 
 

Ändrad CFI? 
 

90%konfidiensi

ntervall för 

rmsea 

 

Konfigural 

Invarians    

 

4382,564(1608,000)     
 

0,070     
 

0,098      
 

0,960 
 

n/a 
 

0.067, 0.072 

 

Svag Invarians 
 

4703,231(1680,000) 
 

0,071     
 

0,101     
 

0,956 
 

0,004 
 

0.070 , 0.075       

 

Stark 

invarians 

 

4703,231(1680,000)    

 

0,071     
 

0,101     
 

0,956 
 

0,000 
 

0.069,   0.074 

 

Strikt 

invarians 

 

4763,705  (1722)        
 

0,071     
 

0,102     
 

0,956 
 

0,000 
 

0.068 ,  0.073 

 
Tabell 5Flergrupps konfirmativ faktoranalys och invarians tester för val av enhet för enbart kvinnor 

Först anpassas konfigural invarians modell. Anpassningsmåtten ser bra ut. Detta innebär att 

antalet faktorer och mönstret av fria och fixa faktorladdningar är lika mellan datorenheter och 

mobila enheter. Vi går vidare och anpassar svag invarians modellen Även denna modell 

uppfyller kriterierna för anpassningsmåtten och ger därmed en bra anpassning. Skillnaderna 

mellan CFI för den konfigurala och den svaga modellen är lågt, detta indikerar att modellerna 

inte skiljer sig åt och att det därmed inte finns några skillnader mellan datorenheternas och de 

mobila enheternas faktorladdningar. Nästa modell är stark invarians modell. 

Anpassningsmåtten ser bra ut och det finns ingen skillnad i CFI från denna modell och den 

svaga modellen. Vilket innebär att faktorladdningar och intercept inte skiljer sig mellan 

enhetsgrupperna. Den sista modellen som anpassas är strikt invarians modell. Även i denna 

modell är anpassningsmåtten bra. Ingen ändring i CFI mellan denna modell och den starka 

modellen finns. Utifrån testerna så finns det inga skillnader för faktorladdningar, intercept 

eller residualernas varians för mobila enheter och datorenheter för kvinnor. 

Konfidensintervallen för de olika testarna visar att rmsea för respektive modell ligger inom 

det acceptabla området.  
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5 Diskussion  

I denna del kommer vi att diskutera resultaten och metodvalen. Först kommer resultaten 

diskuteras, därefter de metoder vi har använt i uppsatsen.  

5.1 Resultatdiskussion  

I denna del kommer resultaten som vi fått fram med logistisk regression och flergrupps 

konfirmativa faktoranalyserna diskuteras. Det stora bortfallet kan bidra till en större osäkerhet 

i resultatet. Oavsett val av imputations metod kan vi inte vara helt säkra på att de värden vi 

skattar är likadana som respondenterna själva skulle ha svarat. Resultatet från flergrupps 

konfirmativa faktoranalyserna visade att det inte förekommer några skillnader i hur 

respondenten svarat utifrån valet av enhet. Detta resultat stöds från tidigare forskning av 

Liebe, Glenk, Oehlmann och Meyerhoff (2015). Vi har enbart haft möjlighet att undersöka 

om svarandemönstret påverkas av valet av enhet och valet uppdelat på kön. Det finns fler 

variabler som eventuellt skulle kunna ha påverkat svarandemönstret som tex veckodagar och 

ålder. Men vår huvudfrågeställning får vi svar på; det finns inga skillnader i svarandemönstret 

för enkätundersökningen om attityden till tv-program beror på om respondenten svarat från en 

dator eller en mobil enhet. Tanken var att med logistisk regression kontrollera 

bakgrundsvariabler för att se om de påverkar valet av enhet. Eftersom de fick så pass dåliga 

anpassningsmått, är resultatet inte helt pålitligt.  

5.1 Metoddiskussion  

Multipel imputationsmetods valet är en bra val enligt oss, eftersom den ger en skattning 

baserad på de andra variablerna och upprepar skattningarna tills värdena anses vara stabila, 

detta ger en pålitlig skattning. Ett alternativ vi hade kunnat göra var att ta bort de frågor med 

störst bortfall, men vi ansåg att alla frågor var relevanta för skattningen av program och när en 

fråga tas bort så tappas information. Vi anser att flergrupps konfirmativ faktoranalys är en bra 

metod, om det enda som undersöks är valet av enhet, alternativt med enbart en 

bakgrundsvariabel som är intressant. När vi analyserade enbart hur val av enhet påverkar 

svarandemönstret då vi har många observerade variabler som skattade de latenta variablerna 

tv-program. Detta tycker vi var ett bra sätt att dra ner på antalet variabler så att resultatet blev 

lätt att analysera. Med en bakgrundsvariabel går det att dela upp datamaterialet, för att sedan 

använda val av enhet som gruppvariabel som vi gjorde för kön.  

Problemet med detta sätt är att det lätt blir för några observationer i en av grupperna. Vi 

testade att göra på det sättet med tidsvariabeln och detta gick inte då mobila enheter på helger 

enbart var 29 observationer, vilket är för lite för att skatta en modell på. För kön fungerade 

detta bra då det var tillräckligt många observationer i varje grupp. Vi tycker att denna metod 

svarar på vårt huvudsakliga syfte, påverkar valet av enhet svarandemönstret. Om vi hade velat 
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testa flera bakgrundsvariabler samtidigt så hade detta blivit problematiskt. Det går att dela in i 

mer specifika grupper men med vårt datamaterial så hade dessa grupper haft för få 

observationer. Tidigare forskning av Liebe, Glenk, Oehlmann och Meyerhoff (2015) visade 

efter propensity score matchning att valet av enhet inte påverkar hur respondenten har svarat, 

utan den var enbart bakgrundsvariablerna som hade påverkan på svaren. För oss blev det 

problematiskt att kontrollera för flera variabler samtidigt eftersom det blir för få observationer 

per grupp om vi gör mer specifika indelningar. Vi har utfört en logistisk regression. Detta för 

att komplettera flergrupps konfirmativa faktoranalysen genom att ta hänsyn till flera variabler 

samtidigt. Tyvärr blev anpassningen inte alls bra. Först utfördes en modell med medelvärden 

för de sex olika programmen, kön och tid som oberoende variabler och val av enhet som 

beroende variabel. Denna modell fick enbart signifikans för kön och två tv-program. Flertal 

olika modeller anpassades med olika kombinationer av interaktionstermer och 

bakåtelimitation. Alla modeller resulterade på samma sätt, ytterst få variabler som tillslut blev 

signifikanta och dåliga anpassningsmått. Denna metod trodde vi skulle kunna svara på vårt 

syfte om respondentens val av enhet kan förklaras av svarandemönstret från 

enkätundersökningen. Med enhetsval som respons och tv-program, kön och tid 

förklaringsvariabler skulle detta ha svarat på vår frågeställning men av någon anledning blev 

anpassningen inte bra, vilket gör att modellvalet inte är speciellt lämpligt. Att vi inte valde att 

använda de metoder som nämnts i bakgrunden är för att vi har valt att studera ämnen från en 

lite annan synvinkel. De har valt att fokusera på vad som påverkar valet av enhet medan vi har 

valt att mest fokusera på hur frågorna uppfattas beroende på om respondenten valt att svara 

från en mobil enhet eller en datorenhet.  
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6 Slutsatser  

Utifrån flergrupps konfirmativ faktor analysen för attityd till de sex olika tv-programmen och 

val av mobila enheter och datorer, har det inte visat några signifikanta skillnader i 

svarandesmönster mellan de som svarat från dator eller mobila enheter. Enligt denna modell 

finns det inte skillnader på hur man svarar på frågorna till de olika tv-programmen beroende 

på val av enhet. Även i modellerna där data är uppdelad på kön, visades inte skillnader i 

svarandemönstret. Detta innebär att val av enhet uppdelat på kön, inte påverkar 

svarandemönster. När veckodagarna delades i två olika grupper vardag och helgdag, testades 

dessa separat. Eftersom helgen, som innehöll lördag och söndag, visade en dålig anpassning 

på grund av att denna variabel innehöll få observationer, kunde vi inte gå vidare med analysen 

för vardagarna. Genomsnittsbetyget för tv-program 4 och kön visade signifikant effekt på val 

av enhet, dock ett tveksamt resultat på grund av dåliga anpassningsmått. Sannolikheten att en 

dator används i undersökningen ökar med 15% för tv- program 4 jämfört med mobila enheter. 

Fler kvinnor än män använder sig av en dator för att svara på enkäten jämfört med mobila 

enheter.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Bortfallsanalys 

 

                           Univariate Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Missing  

Count Percent  

b2_

1 

1322 3,82 2,230 178 11,9  

b2_

2 

1338 4,14 2,213 162 10,8  

b2_

3 

1155 4,57 2,201 345 23,0  

b2_

4 

1158 3,83 2,334 342 22,8  

b2_

5 

1002 3,20 2,147 498 33,2  

b2_

6 

1091 4,72 2,092 409 27,3  

b3_

1 

1322 2,53 1,870 178 11,9  

b3_

2 

1338 2,65 1,964 162 10,8  

b3_

3 

1155 3,65 2,282 345 23,0  

b3_

4 

1158 2,96 2,178 342 22,8  

b3_

5 

1002 2,38 1,831 498 33,2  

b3_

6 

1091 3,57 2,269 409 27,3  

b4_

1 

1322 2,99 2,031 178 11,9  
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b4_

2 

1338 3,20 2,126 162 10,8  

b4_

3 

1155 4,30 2,231 345 23,0  

b4_

4 

1158 3,40 2,241 342 22,8  

b4_

5 

1002 2,86 2,039 498 33,2  

b4_

6 

1091 4,22 2,193 409 27,3  

b5_

1 

1322 3,26 1,928 178 11,9  

b5_

2 

1338 3,13 1,957 162 10,8  

b5_

3 

1155 3,41 2,063 345 23,0  

b5_

4 

1158 2,82 1,969 342 22,8  

b5_

5 

1002 2,59 1,812 498 33,2  

b5_

6 

1091 3,84 2,114 409 27,3  

b6_

1 

1322 1,96 1,725 178 11,9  

b6_

2 

1338 1,86 1,706 162 10,8  

b6_

3 

1155 1,92 1,972 345 23,0  

b6_

4 

1158 1,74 1,630 342 22,8  

b6_

5 

1002 1,68 1,533 498 33,2  

b6_

6 

1091 2,09 2,151 409 27,3  
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b7_

1 

1322 2,39 1,875 178 11,9  

b7_

2 

1338 2,37 1,881 162 10,8  

b7_

3 

1155 2,53 1,924 345 23,0  

b7_

4 

1158 2,17 1,784 342 22,8  

b7_

5 

1002 1,99 1,616 498 33,2  

b7_

6 

1091 3,45 2,223 409 27,3  

b8_

1 

1322 2,99 2,161 178 11,9  

b8_

2 

1338 3,13 2,215 162 10,8  

b8_

3 

1155 3,77 2,278 345 23,0  

b8_

4 

1158 3,07 2,217 342 22,8  

b8_

5 

1002 2,68 2,077 498 33,2  

b8_

6 

1091 4,08 2,243 409 27,3  

a. Number of cases outside the range (Mean - 2*SD, Mean + 2*SD). 

 

Tabell 1 Bortfallsanalys över svaren på de 42 frågorna om inställning till tv-programmen med 

hjälp av programmet SPSS 

 

bilaga2. Bakåtelementering för tv-program, kön och tidsvariabeln.   

 

Model if Term Removed 
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Variable 

Model 

Log 

Likelihoo

d 

Change 

in -2 Log 

Likelihoo

d df 

Sig. of 

the 

Change 

Ste

p 1 

progra

m1 
-630,497 ,051 1 ,822 

progra

m2 
-630,540 ,135 1 ,713 

progra

m3 
-631,041 1,139 1 ,286 

progra

m4 
-635,538 10,132 1 ,001 

progra

m5 
-632,691 4,439 1 ,035 

progra

m6 
-630,483 ,022 1 ,881 

gender -636,937 12,930 1 ,000 

Tid -630,756 ,568 1 ,451 

Ste

p 2 

progra

m1 
-630,510 ,053 1 ,818 

progra

m2 
-630,555 ,144 1 ,704 

progra

m3 
-631,103 1,240 1 ,265 

progra

m4 
-635,587 10,208 1 ,001 

progra

m5 
-632,691 4,416 1 ,036 

gender -637,675 14,384 1 ,000 

Tid -630,769 ,571 1 ,450 

Ste

p 3 

progra

m2 
-630,566 ,113 1 ,736 

progra

m3 
-631,106 1,193 1 ,275 
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progra

m4 
-635,601 10,182 1 ,001 

progra

m5 
-632,762 4,505 1 ,034 

gender -637,682 14,345 1 ,000 

Tid -630,804 ,588 1 ,443 

Ste

p 4 

progra

m3 
-631,250 1,368 1 ,242 

progra

m4 
-636,275 11,417 1 ,001 

progra

m5 
-632,794 4,455 1 ,035 

gender -637,724 14,316 1 ,000 

Tid -630,863 ,594 1 ,441 

Ste

p 5 

progra

m3 
-631,522 1,318 1 ,251 

progra

m4 
-636,593 11,459 1 ,001 

progra

m5 
-633,109 4,492 1 ,034 

gender -638,141 14,557 1 ,000 

Ste

p 6 

progra

m4 
-638,776 14,507 1 ,000 

progra

m5 
-633,384 3,723 1 ,054 

gender -638,653 14,262 1 ,000 

 

 

Ovanstående tabell visar av alla variable blev endast program 4 och 5 signifikanta.  

 

 

Bilaga3-Koder i R  
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Multipel imputation 

library(mice) 

imp<- mice(Devicedata) 

Device2<- complete(imp) 

 

Flergrupps konfirmativ faktoranalys 

library(lavaan) 

 

model<-’ 

factor_1 =~ b2_1 + b3_1 + b4_1 + b5_1 + b6_1 + b7_1 + b8_1 

factor_2 =~ b2_2 + b3_2 + b4_2 + b5_2 + b6_2 + b7_2 + b8_2 

factor_3 =~ b2_3 + b3_3 + b4_3 + b5_3 + b6_3 + b7_3 + b8_3 

factor_4 =~ b2_4 + b3_4 + b4_4 + b5_4 + b6_4 + b7_4 + b8_4 

factor_5 =~ b2_5 + b3_5 + b4_5 + b5_5 + b6_5 + b7_5 + b8_5 

factor_6 =~ b2_6 + b3_6 + b4_6 + b5_6 + b6_6 + b7_6 + b8_6 

' 

 

model.fit= cfa(model, data=data1, estimator="DWLS") 

summary(model.fit, standardized=TRUE, fit.measures=TRUE) 

 

 

Nedanstående kod skriver ut de viktiga måtten för flergrupps Cfa 

 

order=c("df", "chisq", "rmsea", "srmr", "cfi") 

 

 

Skapat dataset för mobila enheter och dator  

 

mobile=subset(data1, Device=="mobila enheter") 

Dator=subset(data1, Device=="dator”) 

 

Fler grupps konfirmativ faktor analys för Mobila enhet 
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mobile.fit= cfa(model, data=Mobile, meanstructure = TRUE, estimator="DWLS") 

summary(mobile.fit, standardized=TRUE, fit.measures=TRUE) 

 

Fler grupps konfirmativ faktor analys för dator  

Dator.fit= cfa(model, data=Dator, meanstructure = TRUE, estimator="DWLS") 

summary(Dator.fit, standardized=TRUE, fit.measures=TRUE) 

fitmeasures(Dator.fit, fit.measures = order) 

 

Konfiguralmodell för enhet som grupp 

 

model_config<- cfa(model,      data=data2, estimator = "DWLS",  group="Device") 

 

Strikt modell för device 

strict.fit=cfa(model, data=data1, meanstructure = TRUE, group = "Device", 

estimator="DWLS", group.equal = c("loadings", "intercepts", "residuals")) 

summary(strict.fit, standardized=TRUE, rsquare=TRUE) 

 

 

Stark för device 

stark.fit=cfa(model, data=data1, meanstructure = TRUE, group = "Device", 

estimator="DWLS", group.equal = c("loadings", "intercepts")) 

summary(stark.fit, standardized=TRUE, rsquare=TRUE) 

fitmeasures(stark.fit, fit.measures = order) 

 

 

Skapat dataset för man respektiv kvinna  

kvinna=subset(data1, Gender=="Kvinna") 

man=subset(data1, Gender=="man") 

 

Fler grupp konfirmativ faktor analys för Man 

man.fit=cfa(model, data=man, meanstructure=TRUE) 
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summary(man.fit, standardized=T, rsquare=T) 

fitmeasures(man.fit) 

 

 

 

Konfigural modell kvinna och enhet som gruppvariabel 

model_config2 <- cfa(model, data=kvinna, estimator = "DWLS",  group="Device") 

order=c("df", "chisq", "rmsea", "srmr", "cfi") 

 

>fitmeasures(model_config2, fit.measures = order) 

fitmeasures(model_config2, fit.measures = order) 

     df    chisq    rmsea     srmr      cfi 

1608.000 4382.564    0.070    0.098    0.960  

 

Konfigural modell man och enhet som gruppvariabel 

config.man<- cfa(model, data=man, estimator = "DWLS",  group="Device") 

summary(config.man, standardized=TRUE, rsquare=TRUE) 

fitmeasures(config.man, fit.measures = order) 

 

fitmeasures(config.man, fit.measures = order) 

     df    chisq    rmsea     srmr      cfi 

1608.000 2884.415    0.045    0.084    0.982 

 

Svag invarians modell för kvinna device som gruppvariabel 

 

weak.kvinna<- cfa(model, 

                    ordered = c("factor_1", "factor_2", "factor_3", 

                                  "factor_5", "factor_6"),             group = "Device", 

                   group.equal = c("loadings"), 

                   data=kvinna) 

Svag invarians modell för man device som gruppvariabel 
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weak.man<- cfa(model, 

                  ordered = c("factor_1", "factor_2", "factor_3", 

                              "factor_5", "factor_6"),             group = "Device", 

                  group.equal = c("loadings"), 

                  data=man) 

fitmeasures(weak.man, fit.measures = order) 

 

 

 

     df    chisq    rmsea     srmr     cfi 

   1644.000 3047.186    0.047  0.086    0.980 

 

metrik/stark invarians modell för kvinna  

 

stark.kvinna = cfa(model, data=kvinna, meanstructure = TRUE, estimator = "DWLS", 

group="Device", group.equal = c("loadings", "intercepts")) 

 

fitmeasures(stark.kvinna, fit.measures = order) 

     df    chisq    rmsea     srmr      cfi 

1680.000 4703.231    0.071    0.101    0.956 

 

stark invarians modell för Man 

stark.man = cfa(model, data=man, meanstructure = TRUE, estimator = "DWLS", 

group="Device", group.equal = c("loadings", "intercepts")) 

fitmeasures(stark.man, fit.measures = order) 

     df    chisq    rmsea     srmr      cfi 

1680.000 3071.364    0.046    0.086    0.980 

 

Stricktinvariansmodell för kvinna  

strict.kvinna  =cfa(model, data=kvinna, meanstructure = TRUE, group = "Device", 

estimator="DWLS", group.equal = c("loadings", "intercepts", "residuals")) 

summary(strict.kvinna, standardized=TRUE, rsquare=TRUE) 
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fitmeasures(strict.kvinna, fit.measures = order) 

 

df    chisq    rmsea     srmr      cfi 

1722.000 4763.705    0.071    0.102    0.956 

 

Stricktinvariansmodell för man 

strict.man  =cfa(model, data=man, meanstructure = TRUE, group = "Device", 

estimator="DWLS", group.equal = c("loadings", "intercepts", "residuals")) 

 

fitmeasures(strict.man, fit.measures = order) 

     df    chisq    rmsea     srmr      cfi 

1722.000 3104.501    0.045    0.087    0.980 

 

 


