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Abstract 

The aim of this thesis is to see whether it is possible to foresee the media spending in a 

household by looking at one person of the household’s interests, age and sex. The dataset used 

for the analysis was given, together with the assignment, from MMS (Mediamätning i 

Skandinavien). The dataset consists of 4000 respondents and 770 variables of which 64 are 

used, 37 spending variables and 24 interest variables. The data was collected using a web 

survey, distributed through an online panel.  

The method used is the multivariate linear regression.  

After cleaning the dataset, it consists of 2128 respondents. The 37 spending variables are 

reduced by adding them up to a total of eight dependent variables. Due to several problems 

with the dataset, the biggest one concerning the sample not being random, there is no 

possibility to make inference with the given result. The results can only be used to interpret 

the relationships within the sample, without making any generalizations.  

The results of the multivariate linear modelling are somewhat in line with our theory. Many of 

the suggested relations are partly confirmed with the result. The only explanatory variable that 

has an effect on all regressions is the variable age.    
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1. Inledning  

Ända sedan internets intåg i svenskarnas liv har internetpanelerna och webbenkäterna ökat i 

mängd och omfång. (Couper 2000 s. 464) Varför har de blivit så vanliga? Vad är det som 

driver företagen att använda sig av denna metod som fortfarande har många 

spädbarnsproblem? Det finns många frågor kring användandet av webbenkäter efter den 

explosionsartade utvecklingen av användandet i och med internets utbredning i svenska hem 

(SCB 2014 s. 9).  

En omfattande webbenkät som skickades ut till delar av Norstats internetpanel i början på året 

var HMU 2014, Hushållens medieutgifter 2014, där 4000 respondenter fick svara på en 

mängd frågor om sitt medieanvändande, intressen och utgifter associerade med media. 

Undersökningen som administrerades av K2Analys används här för att besvara uppsatsens 

huvudfrågor: Hur påverkar respondenternas intressen dess hushålls konsumtion av 

avgiftsbelagd media? Finns det variabler som visar sig ha stor påverkan på utgifterna och 

andra som inte påverkar alls? Är webbenkäter en möjlig metod för att besvara frågorna 

ovan?  

Uppdraget att undersöka om det finns samband mellan intressen och utgifter kommer från 

MMS (Mediamätning i Skandinavien) men stor vikt kommer också att läggas vid utvärdering 

av datamaterialet och insamlingen av densamma.  
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2. Metod 

Multivariat linjär regression är en statistisk analysmetod som används för att förutsäga värden 

på ett flertal beroende variabler med hjälp av en eller flera förklarande variabler. Nedan följer 

ekvationer för en modell med   beroende variabler och   förklarande variabler. (Johnson and 

Wichern 2014 s. 360) 

                            

                            

  

                            

Varför metoden kallas linjär regression är för att medelvärdet är en linjärfunktion av de 

okända parametrarna                (Johnson and Wichern 2014 s. 361)  

Valet av metod bygger på att estimaten och regressionerna för multivariat linjär regression är 

intuitivt enkla att förstå, även för någon utan en statistisk bakgrund. Vid modellbyggandet 

kommer icke-signifikanta variabler att uteslutas tills det endast är variabler som har en 

simultan påverkan på modellen kvar. 

2.1 Minstakvadratmetoden (OLS) 

Ett av målen med regressionsanalys är att skatta en ekvation som gör det möjligt att förutsäga 

ett värde på den beroende variabeln givet värden på de förklarande variablerna. Det är därför 

viktigt att på bästa sätt bestämma ekvationen, utifrån de observerade värdena, så att 

spridningen kring den uppskattade räta linjen är så liten som möjlig. Standardmetoden OLS 

kommer att användas för att skatta estimaten.  

Differensen                      är differensen mellan den observerade beroende 

variabeln     och värdena                  som kan förväntas om b var den sanna 

parametervektorn. Denna differens är normalt inte noll då det beroende värdet fluktuerar runt 

sitt förväntade värde. Minstakvadratmetoden väljer b så att summan av den kvadrerade 

differensen är minimerad:  

 ( )  ∑ (                   )
  

                (Johnson and Wichern 2014 s. 

364) 
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2.2 Förklaringsgrad,    

  , även kallad förklaringsgrad, är proportionen av den totala variationen i den beroende 

variabeln som förklaras av den eller de förklarande variablerna. Förklaringsgraden är ett mått 

på hur välspecificerad modellen är. Måttet räknas ut som följer: 

      
                    

                 
 

     
∑  ̂ 

  
   

∑ (    ̅)
  

   

 
∑ ( ̂   ̅)

  
   

∑ (    ̅)
  

   

 (Johnson and Wichern 2014 s. 367) 

                                                                  

∑(    ̅)
 

 

   

 ∑( ̂   ̅)
 

 

   

 ∑  ̂
 

 

   

 

Om modellen är skräddarsydd på det sättet att de anpassade värdena går igenom alla 

datapunkter, dvs. att samtliga residualer är noll,   ̂    för alla  , så är     . Är  ̂   ̅  

medan  ̂   ̂     ̂   , är      och de förklarande variablerna i modellen har 

ingen påverkan på variationen i de beroende variablerna.(Johnson and Wichern 2014 s. 367)  

2.3 Wilks’ lambda 

En del av regressionsanalys är att bedöma vilken påverkan de förklarande variablerna har på 

de beroende variablerna. Nollhypotesen för att testa ifall de förklarande variablerna har någon 

signifikant påverkan ställs upp nedan: 

                               

                                                   

              (                       )(Johnson and Wichern 2014 s. 374) 

För varje förklarande variabel ställs en sådan nollhypotes upp och testas för. Det som testas 

för är ifall var och en av de förklarande variablerna har en simultan påverkan på samtliga 

beroende variabler. Nollhypotesen testas med en likelihood-kvot där resultatet är Wilks’ 

lambda som följer en F-distribution. P-värdet från Wilks’ lambda test jämförs med 

signifikansnivån för att bestämma vilka förklarande variabler som har en simultan påverkan 

på de beroende variablerna och ska behållas. (Johnson and Wichern 2014 s. 374)  
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2.4 Antaganden  

Ett av antagandena för multivariat linjär regression är att det sanna sambandet är linjärt 

mellan de beroende variablerna och de förklarande variablerna. För att kunna avgöra om 

antagandet håller plottas de partiella residualplottarna för var och en av regressionerna. Dessa 

används för att kunna titta på sambandet mellan de beroende variablerna och förklarande 

variabler, en åt gången, utan att övriga förklarande variablers effekt har en inverkan på den 

beroende variabeln.(Everitt 2002 s. 4) 

På  -axeln plottas residualerna från en regression med den beroende variabeln och alla 

förklarande variabler utom en, på  -axeln plottas residualerna då den kvarvarande förklarande 

variabeln antar en beroende position mot övriga förklarande variabler. Ett exempel på en 

partiell regressionsplot utan någon icke-linjäritet ses i figur 2.1 nedan.  

Figur 2.1 Partiell regressionsplot som inte visar någon icke-linjäritet. 

 

Errortermen,   , ska även vara slumpmässiga variabler med medelvärde noll och konstant 

varians(homoskedasticitet). Om vi plottar residualerna   ̂  mot de estimerade värdena, 

 ̂   ̂   ̂        ̂    , och residualplottarna följer något icke slumpmässigt mönster är 

antagandet ej uppfyllt. (Johnson and Wichern 2014 s. 382) 

Förutom att errortermen ska vara slumpmässiga, med medelvärde noll och konstant varians, 

ska de även vara okorrelerade med varandra. Även detta kan inspekteras med hjälp av 
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residualplottar. Har residualplottarna olika kluster kan residualerna inte antas vara oberoende 

av varandra. I figur 2.1 visas ett exempel på homoscedasticitet och residualer som är 

oberoende av varandra, vilket är vad som krävs för att antagandena ska vara uppfyllda. 

(Johnson and Wichern 2014 s. 382)  

Figur 2.2 Ett exempel på en residualplot med slumpmässigt mönster 

 

Det sista antagandet som måste vara uppfyllt är att errortermerna är multivariat 

normalfördelade. Antagandet är att varje observationsvektor     kommer från en multivariat 

normalfördelning. I situationer där stickprovet är stort och den multivariata metoden enbart 

beror på beteendet av  ̅ är inte antagandet om multivariat normalfördelning lika avgörande 

för inferens. Dock är det viktigt att komma ihåg att kvaliteten på inferensen beror mycket på 

hur lik den sanna bakomliggande population är en multivariat normalfördelning. (Johnson and 

Wichern 2014 s. 177ff) För att testa antagandet för multivariat normalitet plottas de 

kvadrerade avstånden från minsta till största värdet mot de chi-kvadrerade kvantilvärdena. 

Följer värdena en rak linje med lutning ett i den multivariata normalitetsplotten håller 

antagandet om multivariat normalitet, se exempel i figur 2.3. (Johnson and Wichern 2014 s. 

184) 
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Figur 2.3 Utseende för multivariat normalitetsplot då antagandet om multivariat normalitet 

håller.  
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3. Data 

Datamaterialet som används för analysen är HMU 2014 (Anshelm and Thor 2014) och utgörs 

av 4000 respondenters webbenkätsvar. Respondenterna ingår i Norstats onlinepanel om totalt 

90 000 individer (“Om panel.se” 2014). Av dessa 90 000 tillfrågades 19 009 slumpvis utvalda 

individer. 4000 svarade helt eller delvis på en lång webbenkät om mediekonsumtion och 

intressen. Slumpmässigheten diskuteras i avsnitt 3.1 nedan.  

De frågor i enkäten av intresse för frågeställningen är två; den första av dessa behandlar 

respondentens hushålls utgifter inom 37 olika medieområden (se tabell 3.1 och 3.2), den andra 

om respondentens intressen (se tabell 3.3).  

Den första frågan löd ”Vad är ditt hushålls utgifter för…” som besvaras i kronor av 

respondenten. Respondenten fick här välja själv om han/hon ville ange månadskostnaden eller 

årskostnaden för hushållet.  

Tabell 3.1 Lista över delfrågor i första frågan av enkäten
1
 

Id  ”Vad är ditt hushålls utgifter för…” 

1 Morgontidning (prenumeration/lösnr) 

2 Digital morgontidning 

3 Kvällstidning 

4 Digitala kvällstidningar 

5 Magasin/vecko/månadstidningar mm. 

(pren/lösnr) 

6 Fackpress/specialtidningar (pren/lösnr) 

7 Serietidningar/barntidningar (pren/lösnr) 

8 Övriga digitala tidningar och magasin   

9 TV- avgift (även kallad TV-licens) 

10 Betal-TV kanaler basutbud   

11 Betal-TV kanaler tilläggsutbud 

12 CD-skivor (eller Vinylskivor) 

13 Nedladdad musik eller andra ljudfiler 

(tex iTunes) 

14 Abonnemangstjänster för musik (t.ex. 

Spotify) 

15 Nedladdad film, sport eller korta klipp 

(tex iTunes) 

16 Abonnemangstjänster för film/TV-serier 

(t.ex. Netflix, HBO, Voddler, etc) 

 

  

                                                 
1
 Alternativen är återgivna precis så som de presenterades för respondenten 
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Tabell 3.2 Fortsatt lista över delfrågor i första frågan av enkäten
2
 

Id  ”Vad är ditt hushålls utgifter för…” 

17 Direktstreamad film, sport eller korta 

klipp som betalas per tillfälle (tex 

Film2Home, cdon.com, 

Eurosportplayer.se) 

18 Köpt DVD/Video/Blue Ray (film, 

musik, sport etc) 

19 Hyrd DVD/Video/Blue Ray (film, 

musik, sport etc) 

20 Böcker, skönlitteratur (inkl pocket) 

21 Böcker, facklitteratur (inkl pocket) 

22 Ljudböcker på CD/DVD   

23 Nedladdade ljudböcker 

24 E-böcker (för läsning) 

25 Biobiljetter 

26 TV-spel på DVD/Blue Ray 

27 Nedladdade TV-spel 

28 Nedladdade data-spel 

29 Data-spel på DVD/Blue Ray 

30 Tilläggstjänster i digitala spel ("in-

game-purcase", tex till Candy Crush, 

Assasincreed, Rockband, etc) 

31 Övriga informationstjänster på Internet 

(nyheter/reseinfo/viktklubb mm) 

32 Internetabonnemang fast uppkoppling 

33 Internetabonnemang mobil uppkoppling 

(som man kan ta med) 

34 Mobiltelefonabonnemang (inkl 

kostnader för "mobilsurf) 

35 Mobiltelefon kontantkort (inkl kostnader 

för "mobilsurf") 

36 Applikationer (sk Appar) eller andra 

betaltjänster till surfplatta och/eller 

mobil 

37 Annan medieutgift…  

 

Den andra frågan i enkäten som är av intresse för frågeställningen behandlar respondentens 

intressen för olika medieområden (se tabell 3.3). Frågan formulerades ”Hur intresserad är du 

av att ta del av följande typ av information och underhållning?”. Respondenterna svarade på 

en femgradig skala där 1 motsvarade ”helt ointresserad” och 5 motsvarade ”mycket 

intresserad”. Variabeln är mätt på ordinalskala.  

 

                                                 
2
 Alternativen är återgivna precis så som de presenterades för respondenten 
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Tabell 3.3 Lista över delfrågor i enkätens andra fråga 

Id  ”Hur intresserad är du av att ta del av 

följande typ av information och 

underhållning?” 

1 Ekonominyheter  

2 Kulturnyheter 

3 Sportnyheter 

4 Väder 

5 Lokalnyheter 

6 Inrikesnyheter 

7 Utrikesnyheter 

8 Mode/livsstil 

9 Hus/hem/trädgård 

10 Nöje/kändisar/skvaller 

11 Resereportage 

12 Motorreportage 

13 Mat/recept 

14 TV-serier 

15 Reality-TV/Dokusåpa 

16 Film 

17 Sport (hela matcher/tävlingar etc.) 

18 Korta klipp (t.ex. höjdpunkter i 

sportevenemang, humorklipp, etc.) 

19 Musik 

20 Radioprogram 

21 Böcker 

22 Ljudböcker 

23 E-böcker (för läsning) 

24 TV/Dataspel 

3.1  Kritik 

Det finns flera problem med den data som använts för analysen. Huvudproblemen består i 

ojämnt, icke slumpmässigt rekryterade respondenter och vagt formulerade frågor. Inget av 

problemen går att korrigera i efterhand, men bör nämnas då de påverkar resultaten.  

Det största problemet utgörs av det icke slumpmässiga urval som används i analysen. I första 

ledet består problemet i hur de 90 000 respondenterna i Norstats panel rekryterats. Norstat 

själva uppger på sin hemsida att de flesta medlemmar rekryteras slumpvis via telefon, andra 

slumpmässigt på stan (“Om panel.se” 2014), vilket skulle kunna ge både ett obundet 

slumpmässigt urval eller ett stratifierat urval.  Men då en av uppsatsens författare själv fått ett 

mail från panel.se varifrån Norstat administrerar sin onlinepanel med rubriken ”Bjud in dina 

vänner till panel.se, vinn en resa” måste den antydda slumpmässigheten antas vara omöjlig. 

Det har visats i tidigare studier att självselekterade urval aldrig kan sägas vara representativt 

för den bakomliggande populationen vilket omöjliggör inferens (Daneback 2009 s. 14). 
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Utöver problemet med rekryteringen till hela panelen finns också ett problem med vilka av de 

respondenter som fått frågan om att delta i just denna undersökning.  

Enligt projektledaren för enkäten, Andreas Nilsson på K2Analys/Norstat (“K2Analys - Om 

oss” 2014) blev 19 009 slumpmässigt utvalda personer i Norstats panel tillfrågade, när 4 000 

hade svarat stängdes enkäten ned. Detta innebär både att ca 80 % av de tillfrågade inte 

svarade, och att det endast är de 4000 snabbaste som utgör datamaterialet. Stickprovet kan 

därför omöjligen antas vara ett obundet slumpmässigt urval, inte bara eftersom panelen som 

helhet inte uppfyller kraven utan också eftersom datamaterialet utgörs av de snabbaste 

respondenterna. Filosofie doktor Mick Couper vid Universitetet i Michigan tror sig ha svaret 

på problemet med låg svarsfrekvens. Han menar att internetanvändare ”bombarderas” med 

enkäter i så stor utsträckning att användningsområdet nu begränsas när metoden medför så låg 

svarsfrekvens. (Couper 2000 s. 465) En medlem i Norstats panel får upp till ett par 

undersökningar i veckan varför Coupers teori kan stämma.  

Ytterligare teorier om internetenkäters problem lyfts fram i artikeln Web surveys: a review of 

issuels and approaches, till exempel problem med representativitet och mätfel, i Sverige hade 

94 % av befolkningen tillgång till internet år 2012, (“World Development Indicators | Data | 

The World Bank DataBank - Create Widgets or Advanced Reports and Share” 2014) varför 

problemet med täckning inte kan ses som stort. Däremot återstår problemet i vilka som tagit 

sig tid att svara. I HMU 2014 är en stor del av de svarande seniorer, drygt 33 % av de 4000 

respondenterna är mellan 65 och 74 år gamla (se figur 3.1), vilket inte motsvarar 

åldersgruppens andel i den svenska befolkningen (ca 21 % (SCB 2014)). 
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Figur 3.1 Åldersfördelningen hos de 4000 respondenterna som besvarat HMU 2014 

 
 

Coupers artikel är skriven och utgiven 2000 varför det idag finns andra, omvända problem. I 

artikeln lyfts täckningsgraden, att alla (amerikaner) inte har tillgång till internet som ett stort 

problem. I Sverige idag är problemet inte längre täckningsgraden, utan vilka som tar sig tid att 

svara. Tidsaspekten blir tydlig i HMU 2014 där en stor del av de svarande är seniorer som 

typiskt sett har mycket tid och dessutom blir mer och mer intresserade av internet ( indahl 

and  tiftelsen f r Internetinfrastruktur 2011 s. 33ff). Grupper som faller bort kan nu istället 

vara stressade karriärister och/eller småbarnsföräldrar till exempel, vilka i hög grad är 

intressanta för analysen(Couper 2000 s. 473).  

Det andra övergripande problemet med enkäten är dess frågor och uppställningen av 

desamma. Se hur frågorna ställts i enkäten nedan i figur 3.2 och 3.3. I enkäten staplades alla 

utgiftsposter och intressen upp, i exemplet nedan är bara de tre första alternativen med. Listan 

i den enkät som respondenterna besvarat var alltså mycket längre. I figur 3.2 presenteras fråga 

ett, där respondenten ombeds uppskatta dennes hushålls medieutgifter. Uppställningen av 

svarsmöjligheterna kan bli problematisk för respondenten då bland annat ”år” kan misstolkas.  

Om respondenten inte läst introduktionstexten noga kan han/hon ha svårt att förstå var 
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han/hon ska uppge vad. Ska det till exempel stå för vilket år den genomsnittliga 

månadsutgiften avser? Hade enkätkonstruktören istället endast haft en ruta att uppge utgiften i 

med påföljande boxar för att indikera om utgiften avser månads- eller årsutgift, hade 

missförståndet sannolikt minskat. Det är rimligt att anta att långt ifrån alla respondenter tar sig 

tid att läsa introduktionstexterna i enkäter likt denna, varför frågor likt denna i sig bör vara så 

självförklarande som möjligt. 

Problemen fortsätter i fråga två (se figur 3.3). Här ges respondenten möjlighet att tolka frågan 

på två sätt, dels om det rör hans/hennes intresse för att ta del av information på området, dels 

om hans/hennes intresse att ta del av underhållning inom de olika områdena. Hårdrar vi 

problemet innebär det att respondenterna, beroende på personlig tolkning, kan ha svarat på 

olika frågor.  å som frågan ställdes kan den både tolkas som ”Hur intresserad är du av att ta 

del av följande typ av information?” eller ”Hur intresserad är du av att ta del av följande typ 

av underhållning?”. Till exempel kan frågan då området är musik tolkas som både intresse för 

information om musik (musikrelaterade nyheter) och/eller intresse för musik som 

underhållning (konserter, spela själv etc.). Skillnaden mellan dessa två tolkningar kan bli 

betydande. Hur respondenten har tolkat frågan är omöjligt att särskilja utifrån svaren.  

Analysen av sambandet mellan frågorna kompliceras ett steg ytterligare av faktumet att 

respondenten uppgett utgifter för sitt hushåll medan intressen uppges på personlig nivå. Andra 

personer som eventuellt också ingår i hushållet och deras intressen spelar med stor 

sannolikhet in för hur utgifterna fördelas mellan olika områden.  

Figur 3.2 Visuell presentation av den första frågan så som den presenterades för respondenterna 
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Figur 3.3 Visuell presentation av den andra frågan så som den presenterades för respondenterna 

 

Ytterligare problem relaterade till webbenkäter som lyfts av Couper är mätfelen, där han 

framförallt menar att det beror på avsaknad av motivation hos respondenten. (Couper 2000 s. 

473ff) I HMU 2014 syns det bland annat på den stora andel som bara delvis fullföljt den långa 

enkäten, de som slutat svara innan enkäten är slut, och på den mängd som medvetet uppgett 

uppenbara felsvar. Enligt Couper är det något en uppdragsgivare får räkna med och ta bort 

från analysen, (Couper 2000 s. 475) vilket görs här, se avsnitt 3.2 nedan. En stor anledning till 

att använda webbenkäter är att det är billigare att administrera och går fortare att samla in 

jämfört med de traditionella post- och telefonenkäterna. Det har visat sig att beställare alltid 

får en lägre svarsfrekvens vid webbenkäter än vid användning av postenkäter. Webbenkäter 

som insamlingsmetod må vara billigare, men beställaren tenderar att skjuta sig själv i foten 

när analysmöjligheterna blir begränsade på grund av problemen med insamlingsmetoden. 

(Daneback 2009 s.18)(Couper 2000 s.490f)    

3.2  Rensning 

I avsnittet ovan diskuteras flera problem som är vanliga i webbenkäter. I HMU 2014 finns fler 

av dessa problem representerade, missförstånd och (medvetna) felsvar kan ses som de största 

och därmed de som är viktigast att ta itu med. Därför löses det enligt Coupers metod som 

tidigare nämnts, att ta bort respondenten från stickprovet som används i analysen. När 

respondenter uppgett mycket osannolika svar raderas alltså respondenten från analysdatan. 

Vid minsta tveksamhet kring om den angivna summan skulle kunna stämma, lämnas svaret 

okorrigerat.  

Variabeln ”TV-avgift”, vanligen kallad TV-licens, visar problemen med missförstånd tydligt. 

Det är i Sverige omöjligt för ett hushåll att betala mer än 2076 kr per år (“Avgiften” 2014). 

Den enda tänkbara situation där det skulle kunna vara möjligt med en högre årskostnad är om 

hushållet också betalar för andra hushålls avgifter. Det skulle kunna handla om föräldrar som 
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betalar för sina barns hushåll, men att ett hushåll betalar tolv TV-licenser per år anses vara 

oerhört osannolikt. I och med att en stor andel av respondenterna uppgivit orimliga utgifter 

löses problematiken med att tv-avgiftsvariabeln tas bort.  Eftersom nio av tio svenska hushåll 

betalar avgiften varje år (TT 2009) uppskattas variabeln inte heller bidra nämnvärt till 

analysen.  

Av de 4000 respondenterna finns en stor del individer som hoppat över, inte svarat på vissa 

frågor eller avslutat enkäten i förtid. Efter att dessa tas bort från datasetet återstår 2139 

individer.  

Av dessa finns fyra individer som missuppfattat frågan eller hur de skulle svara och uppgivit 

vilket år de svarade f r i varje fält i kolumnen ”År”, alltså uppgav respondenterna bland annat 

”2014” eller ”2013” i fältet f r årskostnad. Dessa fyra respondenter tas bort från 

datamaterialet. Ytterligare respondenter som tas bort är de som svarat osannolikt höga 

summor inom olika medieområden, bland dessa fem respondenter finns till exempel så 

osannolika svar som uppgivna TV-licensutgifter över 20 000 per år, mer än 300 000 kr per år 

på cd-inköp och fast internetuppkoppling för 50 000 per år. I dessa fem fall finns det inga 

tvivel om att respondenten antingen missuppfattat eller med vilja svarat felaktigt, varför de tas 

bort från datamaterialet. Utöver de nio nämnda borttagna respondenterna finns två ytterligare 

respondenter som raderas. För de två sist borttagna respondenterna är förklaringen inte 

rättfram men väl lika befogad. Här handlar det om uppenbara felsvar som är medvetna, 

möjligen för att göra undersökningen på så kort tid som möjligt och ändå få betalt. I dessa två 

fall handlar det om svar som uppenbart är slumpmässigt valda siffror, ofta i numerisk följd till 

exempel 1, 2, 3 och 4 i kategorierna efter varandra (se tabell A.1 i appendix för fullständig 

lista över de borttagna respondenterna).  

Efter rensningens olika steg återstår 2128 respondenter vilka används för analysen.   

3.3  Ihopbakning 

För att göra modellen som analysen mynnar ut i mindre och mer tolkningsbar, bakas de 36 

olika variablerna ihop till åtta spenderingsområden, (se tabell 3.4 nedan). När de beroende 

variablerna blir färre får vi också en mindre modell, med färre regressioner att arbeta med, 

vilket gör tolkningen mer greppbar och lättförstådd för läsaren.  
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Olika utgifter som ingår i samma medieutgiftsområden bakas ihop. Hur mycket som läggs på 

digitala morgontidningar blir inte meningsfullt för analysen, men läggs den utgiften ihop med 

alla andra utgifter för tidningar får vi en variabel som är lättare att förstå och tolka.  

Tabell 3.4 De ihopbakade spenderingsområdena och vilka ursprungliga variabler som ingår i dem. 

De ihopbakade variablerna bildar de beroende variablerna i den multivariata linjära regressionen.  

Innefattar Nytt 

variabelnamn 

Omfattar kostnader 

för 

Omfattade 

ursprungsvariabler 

Utgifter för läst 

media (ej böcker) 

Läst media/ 

tidningar  

Morgontidning(ar) 

Kvällstidning(ar) 

Magasin 

Serietidning(ar) 

Specialtidning(ar) 

Övriga tidning(ar) 

Morgontidning 

Digital morgontidning 

Kvällstidning 

Digital kvällstidning 

Magasin 

Specialtidningar  

Serietidningar 

Övriga tidningar 

Utgifter för TV (ej 

TV-licens) 

TV Basutbud TV 

Tilläggsutbud TV 

Basutbud TV 

Tilläggsutbud TV 

Utgifter för musik Musik Cd-skivor 

Nedladdad musik 

Streamad musik (t.ex. 

Spotify och/eller 

iTunes) 

Cd-skivor 

Nedladdad musik 

Musikabonnemang  

Utgifter för film Film Nedladdad rörlig bild 

Streamad rörlig bild 

Pay-per-view 

Hyrfilm 

Biobesök 

Nedladdad film 

Abonnemang film 

Pay-per-view 

Hyrfilm 

Köpfilm 

Bio  

Utgifter för böcker Bok Köpta böcker 

Ljudböcker 

Digitala böcker 

Skönlitteratur 

Facklitteratur  

Ljudbok 

Nedladdad ljudbok 

E-böcker 

Utgifter för spel Spel TV-spel 

Data-spel 

In-game-purchase 

Köpta TV-spel 

Nedladdade TV-spel 

Köpta data-spel 

Nedladdade data-spel 

In-game-purchase 

Utgifter för 

internetuppkoppling 

Internet Fast uppkoppling 

Mobil uppkopling 

Fast internetuppkoppling 

Mobil internetuppkoppling 

Utgifter relaterade 

till mobiltelefoni 

Mobil Mobilabonnemang 

Kontantkort till mobil 

Köp av appar 

Mobilabonnemang 

Kontantkort till mobil 

Appar 

Ihopbakningen görs eftersom analysen blir mer överblickbar med färre beroende variabler. 

Dessutom för att variablerna av intresse är de övergripande, de nya variablerna är de som i 
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slutändan ger uppdragsgivaren någon intressant information om vilka intressen som påverkar 

vilka medieköp. Som tidigare nämnt är TV-licensen borttagen i och med att den stora 

majoriteten av Sveriges befolkning betalar den samtidigt som det finns stora tveksamheter 

kring hur den besvarats. 

4. Förväntat resultat  

Det finns få genomförda undersökningar vad det gäller intressen då de är svåra att mäta och 

analysera. De empiriskt underbyggda teorierna som går att hitta i litteraturen (se tabell 4.1) 

appliceras bäst på ensamhushåll eller utifrån antagandet att respondenten lever i ett hushåll 

med andra som har liknande intressen. Analysen i kapitel 6 kommer att utgå ifrån de nedan 

uppställda sambanden i avsnitt 4.1 och avsnitt 4.2.   

4.1 Empiriskt underunderbyggda samband 

Tabell 4.1 Tabell över de empiriskt underbyggda sambanden 

Konstaterande   

A 95 % av befolkningen har tillgång till internet (16-74 år) (SCB 2014 s. 9) 

B 93 % av befolkningen har mobiltelefon ( indahl and  tiftelsen f r 

Internetinfrastruktur 2011 s. 14) 

C 54 % av befolkningen över 12 år tittar på play-tjänster på internet 

(Findahl 2013 s. 21) 

D 62 % av befolkningen över 12 år använder sin internetuppkoppling för att 

lyssna på musik (Findahl 2013 s. 20 ) 

E 40 % av tiden på internet går åt till traditionell media (uppdatera sig på 

nyheter etc.) (Findahl 2013 s. 7) 

F Åldersgruppen 16–25-åringar är mest aktiva på internet (Findahl 2013 s. 

6) 

G  Ca 90 % av svenskarna i åldrarna 12-44 år använder internet i hemmet 

dagligen (Findahl 2013 s. 9) 

H 70 % av 20–25-åringarna fildelar/laddar ned (Findahl 2013 s. 6) 

I 81 % av de som står ”utanf r internet” är 66 år eller äldre (Findahl 2013 s. 

13) 

J 65 % av svenskarna använder mobilen för att komma åt internet (Findahl 

2013 s. 15) 

K 90 % i åldersgruppen 12-45 år har internet i mobilen (Findahl 2013 s. 16) 

L Kvinnor använder internet i telefonen mer än män (Findahl 2013 s. 16) 

M Unga kvinnor är mest aktiva på internet (Findahl 2013 s. 5) 

N  Ju äldre du är desto större sannolikhet är det att du läser morgontidningen 

(Rogberg 2014 s. 7) 

(A) Antyder att få (antagligen inga i och med att enkäten gjorts via internet) uppger 0 kr 

för internetabonnemang, åtminstone då kostnader för fast och mobilt internet slagits 

ihop. Variabeln bör inte ge banbrytande ny information i och med att så stor del av 
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befolkningen har internet och därför, med största sannolikhet, även betalar för den 

tjänsten.  

(B) Likt argumentationen i (A) bör andelen mobilanvändare innebära att få personer inte 

betalar någonting alls för mobiltelefon.  

(C) För att se på play-tjänster behöver användaren i regel ha en snabbare uppkoppling som 

i sin tur kostar mer och utifrån det bör internetkostnaderna gå upp. Samtidigt kan det 

indikera att intresse för olika tv-relaterade intresseområden påverkar internetutgifter. 

(D) På samma sätt som i (C) ovan lär musikintresse korrelera positivt med internetutgifter.  

(E) När 40 % av tiden svenskar spenderar på internet går åt till att ta del av nyheter bör 

intressen för olika typer av nyheter påverka hur mycket pengar som läggs på 

internetuppkoppling.  

(F) Unga personer bör utifrån detta prioritera ett dyrare abonnemang för internet då de 

använder det i större utsträckning. Argumentationen kring frågan är däremot tudelad 

då unga, internetvana människor har större möjligheter att pressa priset på sitt 

internetabonnemang varför argumentationen går på kollision med sig självt och i 

slutändan möjligen inte bidrar något alls till analysen.  

(G) Återigen pekar statistiken på att unga använder internet oftare, vilket kan leda till att 

kostnaden för internetuppkoppling ökar.  

(H) När 70 % av 20-25 åringarna fildelar behöver de, med stor sannolikhet, en snabbare, 

och i många fall dyrare, internetuppkoppling. Detta skulle återigen innebära att 

kostnaden för internet negativt beror på ålder. Eventuellt är de unga bättre prispressare 

enligt argumentationen i (F) ovan. Resultatet blir svårt att förutspå.  

(I) Ju äldre respondenten är desto större sannolikhet är det att utgifterna för internet är 0 

kronor (se också tidigare argumentation i (F), (G) och (H)). Motargument i (A), alla 

har tillgång till internet.  

(J) Faktumet att många svenskar använder sin telefon för att komma åt innehåll på 

internet ger möjligen en antydan till högre mobilräkningar men kan också innebära att 

kostnaden för internetuppkopplingen går ned.  

(K) Att 90 % av de i åldrarna 12-45 år har internet i mobilen bör både höja deras 

mobilkostnader och eventuellt sänka kostnaderna för internet (likt argumentet i (J) 

ovan).  

(L) Att kvinnor använder internet i mobilen mer bör indikera att kvinnor har större utgifter 

för mobilen.  
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(M) Könsvariabeln bör påverka kostnaden för internet i stor utsträckning förutsatt att detta 

påstående stämmer.  

(N) Enligt svensk dagspress (2012) läser svenskarna dagstidningen i högre utsträckning ju 

äldre de är, vilket bör ha en inverkan på regressionen för läst media/tidningar och dess 

åldersvariabel. 

4.2 Andra möjliga samband 

Nedan är listade alla utgifter och intressevariabler med ytterligare möjliga samband. 

Sambanden är främst byggda på undertecknades egna resonemang.   

 Att utgifter för läst media/tidningar bör bero på intresset för sådant som normalt sett 

syns i tidningen.  Alltså ”ekonominyheter”, ”kulturnyheter”, ”sportnyheter”, ”väder”, 

”lokalnyheter”, ”inrikesnyheter” och ”utrikesnyheter”. 

 Att TV-utgifter (TV) bör bero på intresset f r ”TV-serier”, ”reality-TV/dokusåpa”, 

”film” och ”sport”. 

 Att utgifter f r musik (Musik) b r bero på intresset f r ”musik”, ”radioprogram” 

eventuellt också ”nöje/kändisar/skvaller” och ”mode/livsstil”.  

 Att utgifter f r film ( ilm) b r bero på intresset f r ”film”.  

 Att utgifter för böcker (Bok) bör bero på intresset f r ”b cker”, ”ljudböcker”, ”e-

b cker” och ”kulturnyheter” samt bero positivt för respondentens ålder.  

 Att utgifter f r spel ( pel) b r bero på intresset f r ”TV/dataspel” samt på 

respondentens ålder.  

 Att utgifter för internetabonnemang (Internet) bör bero på ålder och eventuellt också 

intressen för TV-relaterade områden, ”film”, ”sport” och ”TV/datorspel” (se 

påstående (C)). 

 Att mobilkostnader (Mobil) beror starkt på ålder, möjligen också kön enligt 

argumentation i (L). 
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5. Resultat 

Med hjälp av GLM-proceduren i datorprogrammet SAS skapas den multivariata modellen 

med en regression per beroende variabel. Alla estimat och p-värden i resultatdelen kommer 

ifrån denna analys i SAS. Alla antagandena för multivariat linjär regression testas för, bortsett 

från antagandet för multivariat normalitet håller de övriga antagandena, se figur A.1 i 

appendix. Antagandet om att det sanna sambandet mellan de beroende och förklarande 

variablerna är linjärt håller då de partiella regressionsplottarna visar önskvärda resultat (se 

tabellerna A.2-A.7 i appendix). Även residualplottarna visar önskvärt resultat, eftersom det i 

plotten inte syns något icke slumpmässigt mönster. Det tyder på homoscedasticitet bland 

residualerna. I samma residualplottar syns också bevis för att det tredje antagandet håller, 

antagandet om oberoende residualer. Plottarna visar inga klusterbildingar vilket indikerar att 

antagandet håller (se figur A.2 i appendix).  

Att testa för alla interaktioner i den slutgiltiga modellen skulle ta lång tid; förutsatt att SAS 

klarar 1000 interaktioner i sekunden, skulle det ta lite mindre än två år. I och med att 

möjligheten att testa samtliga interaktioner samtidigt inte finns redovisas resultatet för 

regressionerna utan interaktioner nedan (avsnitt 5.1–5.8). 

Den slutliga modellen landade i de åtta beroende variablerna; samlade utgifter för läst 

media/tidningar; tv; musik; film; bok; spel; internet och mobil. För dessa åtta variabler kunde 

nollhypotesen att modellen med den specifika beroende variabeln inte förklarar någon del av 

variationen förkastas, med en 5-procentig signifikansnivå.  

Hypoteserna ses nedan: 

                                                           (1) 

                                                                 (2) 

              (             ) 
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Tabell 5.1 De beroende utgiftsvariablerna i hypoteserna (1) och (2). 

Utgifter 

1 Läst media/tidningar 

2 Tv 

3 Musik 

4 Film 

5 Bok 

6 Spel 

7 Internet 

8 Mobil 

Regressionen som förklarar utgifterna för läst media/tidningar är den av regressionerna med 

högst   -värde, ett värde på cirka 27,9 %, se tabell 5.2. De resterande sju regressionerna har 

lägre förklaringsgrad, mellan 21,0 % och 5,3 %.     

Tabell 5.2 Tabell över de beroende variablerna med   -värde och p-värdet för nollhypotesen 

(1) för vardera regression.  

Utgifter    P-värde
3 

Läst media/tidningar 0,278905 <0,0001 

TV 0,125873 <0,0001 

Musik  0,136875 <0,0001 

Film 0,134171 <0,0001 

Bok  0,159450 <0,0001 

Spel 0,209893 <0,0001 

Internet  0,053358 <0,0001 

Mobil 0,059624 <0,0001 
3
 P-värden från F-test 

Den slutgiltiga modellen består av fjorton förklarande variabler som var signifikanta vid test 

för simultan effekt på de åtta beroende variablerna för den multivariata modellen. I tabell 5.3 

nedan är de kvarvarande variablerna presenterade.  
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Tabell 5.3 De förklarande variablerna i hypoteserna (3) och (4) 

Intressen 

1 Ekonominyheter 

2 Kulturnyheter 

3 Väder 

4 Lokalnyheter 

5 Mode/livsstil 

6 Reality-tv/dokusåpa 

7 Film 

8 Sport 

9 Musik 

10 Böcker 

11 Ljudböcker 

12 Tv/dataspel 

13 Ålder 

14 Kön 

 

                                                                     

                                                               (3) 

                                                     

                                            (4) 

              (             ) 

Varje intressevariabel i tabell 5.3 har motsvarande hypoteser likt de angivna i (3) och (4). 

Utifrån dessa hypoteser har p-värdet i tabell 5.4 framtagits. Värdena f r Wilks’ lambda är alla 

signifikanta och dessa ligger till grund för skapandet av p-värdena.  Eftersom alla p-värden i 

tabell 5.4 är mindre än 0,05, kan nollhypotesen förkastas i samtliga fall med en 

signifikansnivå på 5 %. 

  



24 

 

Tabell 5.4 Tabell  ver de f rklarande variablerna, variablernas Wilk’s Lambda-värde och p-

värdet för nollhypotesen (3). 

Intressen Wilks’ Lambda P-värde
4 

Ekonominyheter 0,97521446 0,0140 

Kulturnyheter 0,95468403 <0,0001 

Väder 0,96804108 0,0003 

Lokalnyheter 0,96887675 0,0004 

Mode/livsstil 0,97557767 0,0167 

Reality-tv/dokusåpa 0,96833610 0,0003 

Film 0,95056357 <0,0001 

Sport 0,94007785 <0,0001 

Musik 0,94091160 <0,0001 

Böcker 0,91774637 <0,0001 

Ljudböcker 0,97513790 0,0134 

Tv/dataspel 0,84914690 <0,0001 

Ålder 0,81287213 <0,0001 

Kön 0,97758459 <0,0001 
4
 P-värden associerade med Wilks’ lambda 

I avsnitt 5.1–5.8 tolkas endast de signifikanta estimaten i tabellerna 5.5–5.12.  Estimaten av de 

förklarande variablerna är presenterade i tabellerna 5.5–5.12. P-värdena i tabellerna visar om 

vardera dummy i sig själva är signifikanta, p-värden för hela variablerna finns i tabellerna 

A.8-A.16 i appendix. Om variabeln är signifikant (p-värde< 0,05 i tabell A.8-A.16 i appendix) 

används de i regressionerna och tolkas i kommande avsnitt.    

5.1 Läst media/tidningar 

De signifikanta, förklarande variablerna på 5 % signifikansnivå, i den regressionen som har 

den beroende variabeln ”läst media/tidningar” är: ålder, ekonominyheter, kulturnyheter, 

reality-tv/dokusåpa, musik, böcker och tv/dataspel.  

Estimaten kan tolkas på följande sätt: Förutsatt allt annat lika spenderar en respondents 

hushåll i genomsnitt drygt 5 kr mer på läst media/tidningar i månaden för varje år äldre 

respondenten är.  

Respondenten förväntas spendera 53, 64 eller 51 kronor mindre i genomsnitt på läst 

media/tidningar då respondenten svarar ”helt ointresserad”; 1, 2 eller 3 respektive till skillnad 

mot om respondenten uppgett att han/hon är 5; ”mycket intresserad” av ekonominyheter.  

Förutsatt allt annat lika spenderar respondentens hushåll 70, 76, 72 eller 61 kronor mindre på 

läst media/tidningar då respondenten svarar ”helt ointresserad”; 1, 2, 3 eller 4 respektive till 
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skillnad mot om respondenten uppgett att han/hon är 5; ”mycket intresserad” av 

kulturnyheter.  

I samma anda som för de tidigare två oberoende variablerna syns ett mönster. Musikvariabeln 

har däremot ett negativt samband med hur stora utgifter respondentens hushåll har för olika 

typer av läst media/tidningar. Endast om respondenten uppgett en 3 eller 4 på en femgradig 

skala där 1 är ”helt ointresserad” och 5 motsvarar ”mycket intresserad” är resultatet 

signifikant. Jämfört med om respondentet svarat 5: ”mycket intresserad” av musik förväntas 

tidningsutgifterna öka med 46 eller 28 kronor då han/hon uppgett 3 eller 4 på den femgradiga 

skalan.   

Analysen visar återigen, om vi bortser från de respondenter som uppgivit att de är 1: ”helt 

ointresserade” av b cker, att ju mindre intresserad av b cker en respondent är desto mindre 

spenderar respondentens hushåll på läst media/tidningar. Hur respondenten svarat om dennes 

intressen uppskattas negativt påverka hushållens utgifter för läst media/tidningar med 63, 64, 

45 eller 37 kronor respektive om respondenten svarat ”helt ointresserad”: 1, 2, 3 eller 4.   
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Tabell 5.5 Estimat och p-värden för de förklarande variablerna i regressionen med läst 

media/tidningar som beroende variabel 

Parameter Estimat P-värde 

Intercept -14,08385020 0,7943 

Ålder 5,33321669 <,0001 

Ekonominyheter, helt ointresserad 1 -53,49501571 0,0095 

Ekonominyheter 2 -64,30379111 0,0002 

Ekonominyheter 3 -51,22489348 0,0008 

Ekonominyheter 4 -23,92540284 0,1182 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Kulturnyheter, helt ointresserad 1 -70,15815555 0,0022 

Kulturnyheter 2 -76,66898955 0,0001 

Kulturnyheter 3 -72,41378277 0,0001 

Kulturnyheter 4 -61,46182583 0,0010 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Reality-tv/dokusåpa, helt ointresserad 1 12,71400258 0,7529 

Reality-tv/dokusåpa 2  44,66358815 0,2724 

Reality-tv/dokusåpa 3 30,08136270 0,4664 

Reality-tv/dokusåpa 4 71,81864712 0,0950 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Musik, helt ointresserad 1 15,15124954 0,5819 

Musik 2 27,73441504 0,1343 

Musik 3 46,05392913 0,0024 

Musik 4 27,73040893 0,0664 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Böcker, helt ointresserad 1 -62,55330164 0,0070 

Böcker 2 -66,45533255 0,0002 

Böcker 3 -44,57542057 0,0036 

Böcker 4 -36,63488114 0,0089 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Tv/dataspel, helt ointresserad 1 42,40441595 0,0520 

Tv/dataspel 2 13,31057415 0,5524 

Tv/dataspel 3 -10,05176591 0,6656 

Tv/dataspel 4 -17,45132102 0,5041 

(Referens: mycket intresserad 5)   

5.2 TV 

De förklarande variabler som är signifikanta (på 5 % signifikansnivå) i regressionen för TV-

utgifter som beroende variabel är ålder samt intressen för kulturnyheter, mode/livsstil, sport, 

musik, böcker och ljudböcker. Estimaten av de förklarande variablerna är presenterade i tabell 

5.6. 

För varje år äldre respondenten är, spenderar hushållet i genomsnitt 2 kr mer i månaden på 

TV, då allt annat hålls konstant. 
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Jämfört med om respondenten uppger sig vara 5: ”mycket intresserad” av kulturnyheter 

spenderar respondentens hushåll 103, 71 eller 40 kronor mer på TV om han/hon svarar ”helt 

ointresserad”; 1, 2 eller 3 respektive på den femgradiga skalan, förutsatt att allt annat hålls 

lika.  

Då allt annat hålls lika förväntas respondentens intresse för mode/livsstil påverka 

respondentens hushålls utgifter positivt för TV. 96, 68, 69 eller 64 kronor i månaden mindre 

spenderas, allt annat lika, då respondenten uppgett att han/hon är ”helt ointresserad”: 1, 2, 3 

eller 4 respektive på den femgradiga skalan jämfört med om respondenten svarat ”mycket 

intresserad”: 5.  

Jämf rt med respondenter som svarat ”mycket intresserad”: 5 av sport förväntas hushållen där 

respondenter som svarat ”helt ointresserad”: 1, 2, 3 eller 4 respektive betala 144, 131, 124 

eller 51 kronor mindre varje månad för TV då allt annat hålls lika.  

Respondenter som svarar en trea på hur intresserade de är av musik, bor i ett hushåll som en 

genomsnittsmånad spenderar 35 kr mindre på TV jämfört med mycket musikintresserade 

respondenter, då allt annat är lika. 

För de ”helt ointresserade” av böcker, spenderar hushållet i genomsnitt 81 kr mindre i 

månaden på TV jämfört med respondenter som är mycket intresserade av böcker, allt annat 

lika. Har respondenterna istället svarat en trea på hur intresserade de är av böcker, spenderar 

dennes hushåll i genomsnitt 40 kr mindre i månaden jämfört med en mycket bokintresserad 

respondent, ceteris paribus. 
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Tabell 5.6 Estimat och p-värden för de förklarande variablerna i regressionen med TV som 

beroende variabel 

Parameter Estimat P-värde 

Intercept 117,6911024 0,0435 

Ålder 2,3079385 <,0001 

Kulturnyheter, helt ointresserad 1 102,7159850 <,0001 

Kulturnyheter 2 70,7262643 0,0010 

Kulturnyheter 3 39,6250544 0,0490 

Kulturnyheter 4 -2,9804011 0,8824 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Mode/livsstil, helt ointresserad 1 -96,3063784 0,0018 

Mode/livsstil 2 -68,3813456 0,0214 

Mode/livsstil 3 -69,0495390 0,0183 

Mode/livsstil 4 -63,5718167 0,0351 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Sport, helt ointresserad 1 -144,1801282 <,0001 

Sport 2 -130,8151541 <,0001 

Sport 3 -123,6867531 <,0001 

Sport 4 -50,9074100 0,0029 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Musik, helt ointresserad 1 -47,1748243 0,1121 

Musik 2 -21,2686244 0,2871 

Musik 3 -34,8782518 0,0327 

Musik 4 2,8220985 0,8625 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Böcker, helt ointresserad 1 81,3056760 0,0012 

Böcker 2 28,5923343 0,1413 

Böcker 3 39,6210970 0,0163 

Böcker 4 10,4750915 0,4875 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Ljudböcker, helt ointresserad 1 11,3890498 0,6529 

Ljudböcker 2 10,9099171 0,6634 

Ljudböcker 3 41,1413850 0,1089 

Ljudböcker 4 45,0004166 0,0978 

(Referens: mycket intresserad 5)   

5.3 Musik  

I regressionen där den beroende variabeln är utgifter för musik, är de förklarande variablerna; 

ålder och kön samt intressen för mode/livsstil och musik signifikanta på en 5 % 

signifikansnivå. Estimaten av de förklarande variablerna är presenterade i tabell 5.7.  

Av estimaten i tabell 5.7 kan utläsas att för varje år äldre respondenten är, spenderar hushållet 

i genomsnitt 1 kr mindre i månaden på musik, om alla andra variabler hålls konstanta. 

Är respondenten en man spenderar hans hushåll i genomsnitt 30 kr mer per månad på musik 

jämfört med om respondenten hade varit en kvinna.   
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Har respondenten svarat en trea på hur intresserad hon eller han är av mode/livsstil, så 

spenderar hushållet i genomsnitt 24 kr mer på musik i månaden jämfört med någon som är 

”mycket intresserad” av mode/livsstil, ceteris paribus.  

När det kommer till intresseområdet musik syns en ganska tydlig trend i förhållande till vad 

hushållen spenderar på musik i månaden. Jämf rt med om respondenten svarat ”mycket 

intresserad”: 5 spenderar dennes hushåll 66, 56, 56 eller 42 kronor mindre om respondenten 

istället svarat ”helt ointresserad”: 1, 2, 3 eller 4 respektive på den femgradiga skalan då allt 

annat hålls lika.  

Tabell 5.7 Estimat och p-värden för de förklarande variablerna i regressionen med musik som 

beroende variabel 

Parameter Estimat P-värde 

Intercept 82,55384740 0,0005 

Ålder -1,08771313 <,0001 

Kön, man 1 29,51919609 <,0001 

(Referens: kvinna 2)   

Mode/livsstil, helt ointresserad 1 0,20038418 0,9873 

Mode/livsstil 2 9,59371028 0,4276 

Mode/livsstil 3 24,11163384 0,0431 

Mode/livsstil 4 17,00368005 0,1663 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Musik, helt ointresserad 1 -65,76551831 <,0001 

Musik 2 -55,63364192 <,0001 

Musik 3 -56,31993243 <,0001 

Musik 4 -41,71638684 <,0001 

(Referens: mycket intresserad 5)   

5.4 Film  

I regressionen där utgifter för film är den beroende variabeln, är de förklarande variablerna 

ålder och kön, samt intressen för väder, reality-tv/dokusåpa, film och ljudböcker signifikanta. 

Estimaten av de förklarande variablerna är presenterade i tabell 5.8. 

Ju äldre respondenten är desto mindre spenderar dennes hushåll på film, skillnaden är dock 

väldigt liten, endast 1 krona mindre för varje år äldre respondenten är.  

Hushåll där respondenten är en man spenderar i genomsnitt 17 kr mer i månaden på film 

jämfört med hushåll där respondenten är en kvinna, allt annat lika.  

En respondent som är ”helt ointresserad” av väder bor i ett hushåll där hushållet i genomsnitt 

spenderar 51 kr mer i månaden på film jämfört med en respondent som är ”mycket 

intresserad” av väder. Har respondenten istället svarat en tvåa, trea eller fyra på den 



30 

 

femgradiga skalan spenderar dennes hushåll i genomsnitt 26, 27 eller 25 kronor mer varje 

månad då allt annat hålls lika.  

Är respondenten ”helt ointresserad” av reality-tv/dokusåpa spenderar dennes hushåll i 

genomsnitt 44 kr mer per månad på film jämfört med ett hushåll där respondenten angett att 

denne är ”mycket intresserad” av reality-tv/dokusåpa, ceteris paribus. Har respondenten å 

andra sidan angett en tvåa på hur intresserad han eller hon är av reality-tv/dokusåpa, spenderar 

hushållet i genomsnitt 54 kr mindre per månad på film, allt annat lika.  

Jämf rt med en respondent som uppgett att denne är ”mycket intresserad” av film spenderar 

dennes hushåll i genomsnitt 84, 72, 58 eller 41 kronor mindre per månad på film då han/hon 

uppgett att han/hon är ”helt ointresserad”: 1, 2, 3 eller 4 på den femgradiga skalan.  

Respondenter som svarat en tvåa på hur intresserade de är av ljudböcker spenderar i 

genomsnitt 25 kr mindre i månaden på film jämfört med respondenter som är ”mycket 

intresserade” av ljudböcker.     

Tabell 5.8 Estimat och p-värden för de förklarande variablerna i regressionen med film som 

beroende variabel 

Parameter  Estimat  P-värde  

Intercept 177,1403534 <,0001 

Ålder -0,9244226 <,0001 

Kön, man 1 16,6927621 0,0090 

(Referens: kvinna 2)   

Väder, helt ointresserad 1 51,3107047 0,0018 

Väder 2 26,0075843 0,0184 

Väder 3 26,8384749 0,0017 

Väder 4 25,1537069 0,0008 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Reality-tv/dokusåpa, helt ointresserad 1 43,9910836 0,0455 

Reality-tv/dokusåpa 2 53,8333672 0,0151 

Reality-tv/dokusåpa 3 33,1634771 0,1402 

Reality-tv/dokusåpa 4 34,3447220 0,1423 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Film, helt ointresserad 1 -83,6443472 <,0001 

Film 2 -71,5695013 <,0001 

Film 3 -58,3127727 <,0001 

Film 4 -41,4567950 <,0001 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Ljudböcker, helt ointresserad 1 -19,5346214 0,1263 

Ljudböcker 2 -25,3902859 0,0447 

Ljudböcker 3 -10,5047983 0,4170 

Ljudböcker 4 -4,7407773 0,7295 

(Referens: mycket intresserad 5)   
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5.5 Bok  

De intressevariabler som påverkar vad hushåll spenderar på böcker är ålder och intressen för 

ekonominyheter, kulturnyheter, väder, lokalnyheter, böcker och tv/dataspel. Estimaten av de 

förklarande variablerna är presenterade i tabell 5.9.  

För varje år äldre respondenten är, spenderar hushållet i genomsnitt 1 kr mindre i månaden på 

böcker, ceteris paribus.  

Respondenter som uppger sig vara ”helt ointresserade” av kulturnyheter spenderar i 

genomsnitt 68 kr mindre i månaden på böcker jämfört med någon som är ”mycket 

intresserad” av kulturnyheter. De respondenter som istället uppgav en tvåa på hur intresserade 

de var av kulturnyheter spenderade i snitt 52 kr mindre i månaden, för respondenter som 

uppgett en trea var summan 39 kr mindre, och för respondenter som uppgett en fyra var 

summan 44 kr mindre än någon som är mycket intresserad av kulturnyheter, då allt annat hålls 

lika.  

Då respondenten svarat att denne är ”helt ointresserad” av väder spenderar hushållet i 

genomsnitt 39 kr mindre i månaden på böcker jämfört med någon som uppgett att väder är 

”mycket intressant”.  

Har respondenten svarat en tvåa på hur intresserad denne är av lokalnyheter, på en femgradig 

skala där ett är ”helt ointresserad” och fem är ”mycket intresserad”, spenderar dennes hushåll 

i genomsnitt 57 kr mindre i månaden på böcker jämfört med någon som uppgett att personen 

är ”mycket intresserad” av lokalnyheter.  

Då respondenten uppger att denne är ”helt ointresserad” av böcker spenderar hushållet i 

genomsnitt 125 kr mindre i månaden än ifall respondenten hade uppgett sig vara ”mycket 

intresserad” av böcker. Hade respondenten å andra sidan svarat en tvåa, trea eller fyra hade 

hushållet i snitt spenderat 103, 88 eller 56 kronor mindre per månad, då allt annat hålls 

konstant.  

En respondent som svarar en fyra på hur intresserad han eller hon är av tv/dataspel bor i ett 

hushåll som i snitt spenderar 36 kr mindre i månaden på böcker än en respondent som är 

mycket intresserad av tv/dataspel, allt annat lika. 

  



32 

 

Tabell 5.9 Estimat och p-värden för de förklarande variablerna i regressionen med bok som 

beroende variabel 

Parameter Estimat P-värde 

Intercept 220,3034980 <,0001 

Ålder -0,8412267 <,0001 

Ekonominyheter, helt ointresserad 1 -23,3892151 0,0731 

Ekonominyheter 2 -16,0622592 0,1461 

Ekonominyheter 3 -14,7791510 0,1258 

Ekonominyheter 4 6,4457373 0,5059 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Kulturnyheter, helt ointresserad 1 -68,2155664 <,0001 

Kulturnyheter 2 -52,0214678 <,0001 

Kulturnyheter 3 -38,9006505 0,0010 

Kulturnyheter 4 -43,5669331 0,0002 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Väder, helt ointresserad 1 39,2147440 0,0405 

Väder 2 -13,3167797 0,2990 

Väder 3 -4,6678202 0,6386 

Väder 4 10,0011019 0,2502 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Lokalnyheter, helt ointresserad 1 33,6228344 0,1822 

Lokalnyheter 2 56,7882863 0,0001 

Lokalnyheter 3 35,9173940 0,0003 

Lokalnyheter 4 14,3832524 0,0690 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Böcker, helt ointresserad 1 -125,4543306 <,0001 

Böcker 2 -103,0275367 <,0001 

Böcker 3 -87,9548478 <,0001 

Böcker 4 -56,2315475 <,0001 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Tv/dataspel, helt ointresserad 1 2,3227596 0,8664 

Tv/dataspel 2 -16,7874513 0,2365 

Tv/dataspel 3 -17,0051151 0,2480 

Tv/dataspel 4 -35,8230047 0,0303 

(Referens: mycket intresserad 5)   

5.6 Spel 

De signifikanta variablerna för regressionen där den beroende variabeln är utgifter för spel är 

ålder samt intressen för lokalnyheter och tv/dataspel. Estimaten av de förklarande variablerna 

är presenterade i tabell 5.10.  

För varje år äldre respondenten är, spenderar dennes hushåll i snitt 44 öre mindre på spel per 

månad, allt annat lika.  
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Uppger respondenten ”helt ointresserad” av lokalnyheter, spenderar hushållet i genomsnitt 60 

kr mindre i månaden på spel jämfört med ett hushåll där respondenten uppgivit ”mycket 

intresserad” av lokalnyheter.  

Då respondenten uppger sig vara ”helt ointresserad” av tv/dataspel spenderar dennes hushåll i 

snitt 171 kr mindre i månanden på spel, har respondenten istället svarat en tvåa, trea eller en 

fyra på den femgradiga skalan spenderar hushållen i genomsnitt 164, 153 eller 108 kronor 

mindre varje månad. Alltså syns trenden att ju mer intresserad respondenten är av tv/dataspel, 

desto mer spenderar dennes hushåll på spel i månaden.   

Tabell 5.10 Estimat och p-värden för de förklarande variablerna i regressionen med spel som 

beroende variabel 

Parameter Estimat P-värde 

Intercept 156,2132414 <,0001 

Ålder -0,4434950 0,0044 

Lokalnyheter, helt ointresserad 1 -59,7516429 0,0015 

Lokalnyheter 2 -18,3284294 0,0947 

Lokalnyheter 3 2,1514234 0,7731 

Lokalnyheter 4 -0,3346135 0,9547 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Tv/dataspel, helt ointresserad 1 -170,9333080 <,0001 

Tv/dataspel 2 -164,4718364 <,0001 

Tv/dataspel 3 -152,7700507 <,0001 

Tv/dataspel 4 -107,5242916 <,0001 

(Referens: mycket intresserad 5)   

5.7 Internet  

I stickprovet uppger 11 % att de inte har några utgifter för internet. Enligt SCB har 95 % av 

svenskarna tillgång till internet.  

De variabler som visar sig ha inverkan på den beroende variabeln utgifter för internet är; ålder 

samt intressen för väder, reality-tv/dokusåpa, sport och ljudböcker. Estimaten av de 

förklarande variablerna är presenterade i tabell 5.11.  

Estimatet för åldersvariabeln säger oss att för varje år äldre respondenten är spenderar dennes 

hushåll i genomsnitt 14 kr mer i månaden på internet, ceteris paribus.  

Har respondenten svarat en tvåa på hur intresserad denne är av väder, spenderar hushållet i 

snitt 1 krona mindre på internet i månaden jämfört med respondenter som är ”mycket 

intresserade” av väder. Då respondenten har svarat en fyra på hur intresserad han eller hon är 
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av väder, spenderar hushållet i snitt 13 kr mindre per månad på internet jämfört med någon 

som är ”mycket intresserad” av väder, allt annat lika.  

Om respondenten har svarat en fyra istället för 5:”mycket intresserad” av reality-tv/dokusåpa, 

spenderar hushållet i genomsnitt 4 kr mer i månaden på internet, givet allt annat lika.  

De respondenter som uppger sig vara ”helt ointresserade” av ljudböcker spenderar i 

genomsnitt 25 kr mindre i månaden på internet jämfört med någon som uppgett att de är 

”mycket intresserad” av ljudböcker. Har respondenten istället besvarat frågan med en tvåa, ett 

steg närmre ”mycket intresserad”, spenderar hushållet i genomsnitt 37 kr mindre i månaden 

på internet till skillnad från någon som är ”mycket intresserad” av ljudböcker.   

Tabell 5.11 Estimat och p-värden för de förklarande variablerna i regressionen med internet 

som beroende variabel 

Parameter Estimat P-värde 

Intercept 19,9683029 0,0323 

Ålder 14,3723286 <,0001 

Väder, helt ointresserad 1 -46,0431972 0,5797 

Väder 2 -0,7388106 0,0043 

Väder 3 -31,5329289 0,4404 

Väder 4 -12,6649542 0,0097 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Reality-tv/dokusåpa, helt ointresserad 1 -3,8540199 0,2171 

Reality-tv/dokusåpa 2 -24,1289774 0,3566 

Reality-tv/dokusåpa 3 6,9466285 0,6500 

Reality-tv/dokusåpa 4 3,8247702 0,0135 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Sport, helt ointresserad 1 -37,1763810 0,9935 

Sport 2 -12,9869327 0,0604 

Sport 3 -12,5269480 0,0594 

Sport 4 5,5488859 0,0526 

(Referens: mycket intresserad 5)   

Ljudböcker, helt ointresserad 1 -25,4393961 0,0136 

Ljudböcker 2 -36,8140282 0,0092 

Ljudböcker 3 -34,0412157 0,1067 

Ljudböcker 4 -34,7722699 0,1646 

(Referens: mycket intresserad 5)   

5.8 Mobil  

I stickprovet uppger 13,2 % att de inte har några utgifter för mobiltelefoni. Enligt SOI har 93 

% av svenskarna mobiltelefon (Findahl 2013).  



35 

 

För regressionen med den beroende variabeln utgifter för mobil visade det sig att endast den 

förklarande variabeln ålder var signifikant. Estimaten av de förklarande variablerna är 

presenterade i tabell 5.12.  

För varje år äldre respondenten är, spenderar denne 2 kr mindre på internet, allt annat lika. 

Tabell 5.12 Estimat och p-värden för de förklarande variablerna i regressionen med mobil 

som beroende variabel 

Parameter Estimat P-värde 

Intercept 299,1803774 <,0001 

Ålder -2,0811998 <,0001 

5.9 Sammanfattning av resultat 

I tabell 5.13 nedan presenteras en sammanfattning av regressionerna i ovanstående avsnitt. 

Mellan den beroende variabeln läst media/tidningar och de förklarande variablerna ålder, 

ekonominyheter och kulturnyheter finns ett positivt samband. Ökar intresset i någon av dessa 

variabler ökar även, i genomsnitt, utgifterna för läst media/tidningar. På motsatt sätt, ökar 

intresset för musik minskar utgifterna för läst media/tidningar. På samma sätt kan övriga 

variabler förstås.  
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6. Analys och diskussion 

Innan analysen tar sin början bör det noteras att modellen inte håller för inferens i och med 

problemet med det icke slumpmässiga urvalet och att antagandet för multivariata 

normalfördelningen inte håller. Hela analysen och dess slutsatser om trender i avsnitten som 

följer håller således bara för respondenterna i stickprovet, inte den bakomliggande 

populationen.  

Läst media/tidningar:  

Sammantaget kan sägas att de som enligt resultatet bör ha högst utgifter för tidningar/lästa 

medier är äldre respondenter, intresserade av böcker, kultur- och ekonominyheter. Resultatet 

stödjer teorierna om att fler äldre läser tidningen samt att de intressevariabler som rör 

nyhetsämnet spelar in för utgifterna, här visar det sig att ekonomi- och kulturnyheter är 

signifikanta vilket stödjer våra tidigare teorier. Endast ekonomi- och kulturnyheter har en 

signifikant påverkan på utgifter för läst media/tidningar bland de nyhetsrelaterade 

intressevariablerna. Teorierna om att sport-, lokal-, inrikes- och utrikesnyheter samt väder 

påverkar utgifterna för läst media/tidningar stämmer alltså inte i stickprovet. 

Ju mer intresserad av ekonomi- och/eller kulturnyheter respondenten är desto mer spenderar 

hushållet på utgifter för läst media/tidningar vilket är intuitivt. Samma trend syns för 

variabeln böcker där det på samma sätt är mer intresserade respondenter som väntas ha högre 

utgifter för läst media/tidningar. 

Regressionen med läst media/tidningar som beroende variabel är den med högst   -värde (28 

%, se tabell 5.1), de förklarande variablerna förklarar 28 % av variationen i de uppgivna 

utgifterna för läst media/tidningar.  

TV: 

Det visade sig i resultatet att varken intresset för TV-serier, reality-TV/dokusåpa eller 

intresset för film påverkade utgifterna för TV som antytts i teorin. Teorin om att intressen för 

musik och sport har en inverkan visade sig stämma till viss del för TV-utgifternas storlek.  

Bortsett från respondenter som uppgett en fyra på den femgradiga skalan, där estimaten inte är 

signifikanta, finns ett negativt samband mellan intresse för kulturnyheter och TV-utgifter. För 

intressevariabeln mode/livsstil finns en trend som visar att respondentens hushåll har större 

utgifter för TV ju mer intresserad denne är av mode/livsstil. Rimligt att anta är att detta beror 
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på att det på TV finns många program som intresserar den som också är intresserad av 

mode/livsstil, till exempel inredning och make-over-program. På samma sätt påverkar 

intressevariabeln sport: ju mer intresserad respondenten är, desto mer förväntas dennes 

hushåll spendera på TV-utgifter. Resultatet är intuitivt då många av de stora (dyra) TV-

paketen från olika leverantörer inriktar sig på sport och sportkanaler.  

Musik:  

Enligt resultatet påverkas respondentens hushålls utgifter för musik av variablerna ålder och 

kön samt intressevariablerna mode/livsstil och musik. Detta bekräftar till viss del den teori 

som lagts fram i kapitel fyra. Däremot visas inga signifikanta samband med 

intressevariablerna radioprogram och nöje/kändisar/skvaller som framförts i teoriavsnittet 4.2. 

Att faktumet att vara kvinna eller man påverkar resultatet i så stor utsträckning som resultatet 

visar är svårt att tolka i och med att respondenten svarat för sig själv men ändå lever i ett 

hushåll där det eventuellt finns flera andra individer. Åldersvariabeln är också signifikant och 

ser vid första anblick ut att inte påverka i någon vidare utsträckning men betänker man att 

ingen in stickprovet är yngre än 15 år och att den äldsta är över 90 år innebär det att den äldsta 

har väldigt låga utgifter för musik, allt annat lika.  

Vidare presenterar regressionen det mycket intuitiva resultatet att ju mer intresserad av musik 

respondenten är, desto större utgifter har dennes hushåll för musik.  

Film:  

Resultatet visar även här att ålder har en negativ påverkan på utgifterna för film. Likt innan 

verkar det vid en första anblick inte påverka nämnvärt, men med ett stort åldersspann i 

stickprovet kan påverkan ändå bli stor. Även kön har en påverkan på hur höga 

respondenternas utgifter är för film, män tycks spendera mer. Då respondenterna svarar för 

hela hushållets filmutgifter är det svårt att veta hur stor påverkan kön verkligen har på 

filmutgifter.  

Ju mindre respondenten är intresserad av reality-tv/dokusåpa, desto mer spenderar dennes 

hushåll på film, vilket kan tyda på att traditionell TV kan antas vara ett substitut för film.  

Vidare presenterar regressionen även väldigt intuitiva resultat för intressevariabeln film: ju 

mer intresserad av film respondenten är, desto högre utgifter har hushållet för film. 



39 

 

Sambandet mellan intresset för film och utgifterna för detsamma är i linje med den teori som 

lyfts i teoriavsnittet 4.2.   

Bok: 

När det gäller utgifter för böcker spelar respondentens ålder återigen en roll i hur mycket 

respondentens hushåll spenderar på böcker varje månad. Återigen får vi ett negativt samband 

för variabeln. Tidigare har det varit intuitivt men här är det snarare tvärt om. Teorin säger att 

ju äldre respondenten är, desto mer läser han/hon, detta stämmer i fallet med den beroende 

variabeln läst media/tidningar men alltså inte här. Möjligen är äldre människor duktigare på 

att låna böcker på bibliotek vilket är gratis i Sverige.  

Vidare påverkar intresset för kulturnyheter bokutgifterna positivt, i och med att litteratur och 

dess recensioner är en del av kulturnyhetsflödet är dessa resultat intuitiva och i linje med 

teorin. Även intressevariabeln för böcker är signifikant och visar att ju mer intresserad av 

böcker en respondent är desto större utgifter för böcker har respondentens hushåll. Också 

detta resultat är mycket intuitivt och i linje med teorin i avsnitt 4.2.  

Spel: 

Estimaten för variabeln ålder i regressionen med utgifter för spel visar ett negativt samband: 

ju äldre respondent, desto mindre utgifter för TV/datorspel. Resultatet ter sig rimligt då det är 

den yngre generationen och dess föräldrar som köper TV- och datorspel och spelar dem. 

Rimligt är därför också att, likt tidigare resultat, intresset för just TV/datorspel påverkar 

utgifterna positivt. Alla resultat för den beroende variabeln spel är i linje med teorin i avsnitt 

4.2.  

Internet:  

Teorin statuerar att unga (kvinnor) bör lägga mycket tid och pengar på sitt 

internetanvändande, samtidigt läggs en brasklapp om att äldre har mindre kunskap om internet 

och därför är sämre på att pressa sina priser för detsamma. Resultatet visar snarare att det 

senare argumentet kan stämma eftersom utgifterna ökar då respondenten är äldre. Variabeln 

kön visar ingen signifikant påverkan på resultatet varför teorin om att kvinnor har större 

utgifter för internet inte håller. Detta kan också bero på faktumet att respondentens kön inte 

nödvändigtvis påverkar hela hushållets internetutgifter.   
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Vidare visar resultaten, tillsammans med teorin, att väder- och sportintresse positivt påverkar 

internetkostnader. I och med att ca 40 % av tiden på internet går åt till att ta del av traditionell 

media (där väder och sport ingår) verkar teorin delvis hålla. En mycket sportintresserad 

person kan med stor sannolikhet behöva öka sin internethastighet och därmed också sin 

internetkostnad för att kunna ta del av evenemang och matcher på streamad länk.  

Mobil: 

Den enda signifikanta och därför tolkningsbara variabeln i regressionen som förklarar utgifter 

för mobiltelefoni är ålder. Tillsammans med teorierna kring ungas användande av 

mobiltelefon blir resultatet mycket talande. 80 % i åldersgruppen 16-45 år har internet i 

mobilen vilket ökar kostnaderna för mobilabonnemang. Att kvinnor använder internet i sin 

telefon mer kan resultaten varken styrka eller förkasta då den variabeln inte var signifikant. 

Dessutom kompliceras tolkningen av att respondenten svarar för sig själv på bakgrunds- och 

intressevariablerna men för hela det hushåll som han/hon ingår i när det kommer till 

utgifterna, denna problematik tas upp i dataavsnittet och är genomgående för hela analysen.  

Modellen förutspår låga utgifter för mobiltelefoni, till exempel uppskattas det att en 50 årig 

respondents hushåll har utgifter för mobiltelefoni på 195 kronor per månad. Detta ses som en 

mycket låg kostnad för mobilabonnemang och kontantkort samt köp av appar eftersom det 

kan finnas fler individer i varje hushåll. Att 13,2 % av stickprovet uppger att dess hushåll inte 

har några kostnader för mobiltelefoni kan till exempel bero på att många använder sin 

eventuella tjänstetelefon privat.  

Problem med webbenkäter: 

Vid datainsamling med hjälp av webbenkäter är enkätkonstruktörens arbete av högsta vikt. 

Det är viktigt att frågorna som ställs inte lämnar utrymme för respondentens egna tolkningar 

eftersom respondenten inte har någon att fråga som i fallet med telefonintervjuer. Då det inte 

görs (som i fallet med HMU 2014) blir resultaten svåra att generalisera ens för stickprovet. 

Det finns inga garantier f r att alla respondenter har ”svarat på samma fråga” i och med 

tolkningsmöjligheten, vilket gör att resultaten kan ifrågasättas.   
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7. Slutsats  

Problemet med att dra slutsatser angående populationen utifrån analysen är dels att 

antagandena för inferensen inte är uppfyllda, dels att datan går att ifrågasätta. Problematiken 

med frågornas utformning är genomgående för alla regressioner av två anledningar. Både för 

att respondenten uppgett sina personliga intressen men utgifter för hushållet och för att frågan 

om dess intressen går att tolka på flera olika sätt.  

De främsta problemen är hur internetpanelen och webbenkäten använts. Åldersfördelningen 

och de många missförstånden/medvetna felsvaren begränsar analysmöjligheterna. Det är 

billigare för företag att använda sig av webbenkäter men det är viktigt att komma ihåg att 

resultaten inte kan mäta sig med andra, mer tillförlitliga metoders resultat. Att webbenkäter 

blir allt vanligare är i sig ett hot mot kvaliteten i publicerade resultat. Det är viktigt att komma 

ihåg att informera beställare om problematiken kring slutsatser angående den bakomliggande 

befolkningen, vilket med stor sannolikhet inte görs då de analysföretag som får uppdraget 

också har ett sälj- och vinstintresse.   

Då en uppdragsgivare bestämt sig för den billiga metoden webbenkät, är det viktigt att alla 

andra steg görs så noggrant som möjligt så att resultaten blir så tillförlitliga som möjligt. Att 

lägga ned mycket tid och energi på en väl utformad enkät kan i slutändan betyda skillnaden på 

ett användbart datamaterial och ett oanvändbart. Det billiga valet webbenkät kan i själva 

verket leda till ett dyrköpt, oanvändbart resultat. I fallet med HMU 2014 lämnas mycket att 

önska. Hade frågorna utformats på ett bättre sätt, tillsammans med en mer lättförståelig 

enkätdesign, skulle resultaten med stor sannolikhet bli mer användbara. Problematiken med 

slumpmässigheten är något en uppdragsgivare får räkna med när denne tar hjälp av en 

internetpanel för att distribuera sin webbenkät, det ligger i panelens natur att inte ge ett 

slumpmässigt urval.  

Den övergripande slutsatsen är alltså att det inte går att säga något om den bakomliggande 

populationen, utan bara om variationen i stickprovet som också kan ifrågasättas i och med 

enkätproblematiken. Liknande slutsatser lär kunna dras i samband med de flesta analyser som 

utförts på data från webbenkäter som distribuerats via internetpaneler.  
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Appendix 

 

Tabell A.1. De elva exkluderade respondenterna med anledning till exkluderingen 

Respondentens ID Anledning till borttagning 

2836 Svarar vilket år han/hon avser genomgående 

i alla ”År”-rutor 

3245 Uppger slumpmässiga siffror i följd på alla 

utgiftsposter 

3284 Uppger slumpmässiga siffror i följd på alla 

utgiftsposter 

6280 Svarar vilket år han/hon avser genomgående 

i alla ”År”-rutor 

6849 Svarar vilket år han/hon avser genomgående 

i alla ”År”-rutor 

8865 Uppger drygt 28 000 kronor per år för tv-

avgift, antas tyda på missförstånd 

11090 Svarar vilket år han/hon avser genomgående 

i alla ”År”-rutor 

12564 Höga utgifter på alla utgiftsposter, bland 

annat uppgivit mer än 300 000 kronor i 

månaden för CD-skivor 

14895 Uppger att hans/hennes fasta 

internetkostnader är ca 50 000kr per år 

16369 Uppger 20 000 kronor per år för tv-avgift, 

antas tyda på missförstånd 

17105 Uppger utgifter för mobilt internet över 6000 

kronor och för fast 12 000 kronor per månad 

 

Figur A.1 Q-Q-plotten som svarar på antagandet om stickprovet är multivariat normalfördelat  
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Tabell A.2 De partiella regressionsplottarna för att svara på antagandet om det sanna 

sambandet mellan beroende och förklarande variablerna är linjärt 

Läst media/tidningar 
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Tabell A.3 De partiella regressionsplottarna för att svara på antagandet om det sanna 

sambandet mellan beroende och förklarande variablerna är linjärt 

TV 
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Tabell A.4 De partiella regressionsplottarna för att svara på antagandet om det sanna 

sambandet mellan beroende och förklarande variablerna är linjärt 

Musik 

  

Film 
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Tabell A.5 De partiella regressionsplottarna för att svara på antagandet om det sanna 

sambandet mellan beroende och förklarande variablerna är linjärt 

Bok 
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Tabell A.6 De partiella regressionsplottarna för att svara på antagandet om det sanna 

sambandet mellan beroende och förklarande variablerna är linjärt 

Spel 
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Tabell A.7 De partiella regressionsplottarna för att svara på antagandet om det sanna 

sambandet mellan beroende och förklarande variablerna är linjärt 

Internet 

 
 

 

 

Mobil 
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Figur A.2 Residualplottar för testandet av antagandena om heteroskedasticitet och oberoende 

 

 

Tabell A.8 P-värden för de oberoende variablerna med övergripande effekt när den beroende 

variabeln är utgifter för läst media/tidningar 

Oberoende variabel P-värde Behålls? 

Ålder <.0001 Ja 

Kön 0.1899 Nej 

Ekonominyheter 0.0013 Ja 

Kulturnyheter 0.0021 Ja 

Väder 0.2157 Nej 

Lokalnyheter 0.6382 Nej 

Mode/livsstil 0.8960 Nej 

Reality-TV/Dokusåpa 0.0089 Ja 

Film 0.7105 Nej 

Sport 0.3000 Nej 

Musik 0.0394 Ja 

Böcker 0.0034 Ja 

Ljudböcker 0.2298 Nej 

TV/Dataspel 0.0011 Ja 
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Tabell A.9 P-värden för de oberoende variablerna med övergripande effekt när den beroende 

variabeln är utgifter för TV 

Oberoende variabel P-värde Behålls? 

Ålder <.0001 Ja 

Kön 0.4472 Nej 

Ekonominyheter 0.4555 Nej 

Kulturnyheter <.0001 Ja 

Väder 0.5393 Nej 

Lokalnyheter 0.1103 Nej 

Mode/livsstil 0.0282 Ja 

Reality-TV/Dokusåpa 0.3246 Nej 

Film 0.6183 Nej 

Sport <.0001 Ja 

Musik 0.0229 Ja 

Böcker 0.0063 Ja 

Ljudböcker 0.0648 Ja 

TV/Dataspel 0.7831 Nej 

 

Tabell A.10 P-värden för de oberoende variablerna med övergripande effekt när den beroende 

variabeln är utgifter för musik 

Oberoende variabel P-värde Behålls? 

Ålder <.0001 Ja 

Kön <.0001 Ja 

Ekonominyheter 0.3725 Nej 

Kulturnyheter 0.1117 Nej 

Väder 0.2960 Nej 

Lokalnyheter 0.1612 Nej 

Mode/livsstil 0.0037 Ja 

Reality-TV/Dokusåpa 0.0602 Nej 

Film 0.6160 Nej 

Sport 0.7410 Nej 

Musik <.0001 Ja 

Böcker 0.1293 Nej 

Ljudböcker 0.6080 Nej 

TV/Dataspel 0.6270 Nej 
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Tabell A.11 P-värden för de oberoende variablerna med övergripande effekt när den beroende 

variabeln är utgifter för film 

Oberoende variabel P-värde Behålls? 

Ålder <.0001 Ja 

Kön 0.0090 Ja 

Ekonominyheter 0.7635 Nej 

Kulturnyheter 0.7855 Nej 

Väder 0.0025 Ja 

Lokalnyheter 0.3689 Nej 

Mode/livsstil 0.4454 Nej 

Reality-TV/Dokusåpa 0.0218 Ja 

Film <.0001 Ja 

Sport 0.2301 Nej 

Musik 0.2085 Nej 

Böcker 0.1415 Nej 

Ljudböcker 0.0475 Ja 

TV/Dataspel 0.0976 Nej 

 

Tabell A.12 P-värden för de oberoende variablerna med övergripande effekt när den beroende 

variabeln är utgifter för bok 

Oberoende variabel P-värde Behålls? 

Ålder <.0001 Ja 

Kön 0.5772 Nej 

Ekonominyheter 0.0293 Ja 

Kulturnyheter <.0001 Ja 

Väder 0.0180 Ja 

Lokalnyheter 0.0005 Ja 

Mode/livsstil 0.1501 Nej 

Reality-TV/Dokusåpa 0.0716 Nej 

Film 0.1847 Nej 

Sport 0.0730 Nej 

Musik 0.2538 Nej 

Böcker <.0001 Ja 

Ljudböcker 0.0604 Nej 

TV/Dataspel 0.0072 Ja 
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Tabell A.13 P-värden för de oberoende variablerna med övergripande effekt när den beroende 

variabeln är utgifter för spel 

Oberoende variabel P-värde Behålls? 

Ålder 0.0044 Ja 

Kön 0.1542 Nej 

Ekonominyheter 0.6084 Nej 

Kulturnyheter 0.4863 Nej 

Väder 0.0017 Ja 

Lokalnyheter 0.0070 Ja 

Mode/livsstil 0.7904 Nej 

Reality-TV/Dokusåpa 0.1057 Nej 

Film 0.2239 Nej 

Sport 0.9693 Nej 

Musik 0.1860 Nej 

Böcker 0.5995 Nej 

Ljudböcker 0.6502 Nej 

TV/Dataspel <.0001 Ja  

 

Tabell A.14 P-värden för de oberoende variablerna med övergripande effekt när den beroende 

variabeln är utgifter för internet 

Oberoende variabel P-värde Behålls? 

Ålder <.0001 Ja 

Kön 0.0940 Nej 

Ekonominyheter 0.3431 Nej 

Kulturnyheter 0.2700 Nej 

Väder 0.0081 Ja 

Lokalnyheter 0.2012 Nej 

Mode/livsstil 0.9578 Nej 

Reality-TV/Dokusåpa 0.0008 Ja 

Film 0.2637 Nej 

Sport 0.0384 Ja 

Musik 0.3261 Nej 

Böcker 0.1515 Nej 

Ljudböcker 0.0426 Ja 

TV/Dataspel 0.4525 Nej 
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Tabell A.15 P-värden för de oberoende variablerna med övergripande effekt när den beroende 

variabeln är utgifter för mobil  

Oberoende variabel P-värde Behålls? 

Ålder <.0001 Ja 

Kön 0.4362 Nej 

Ekonominyheter 0.1665 Nej 

Kulturnyheter 0.5973 Nej 

Väder 0.0531 Nej 

Lokalnyheter 0.0695 Nej 

Mode/livsstil 0.1165 Nej 

Reality-TV/Dokusåpa 0.1099 Nej 

Film 0.0987 Nej 

Sport 0.2917 Nej 

Musik 0.5204 Nej 

Böcker 0.4958 Nej 

Ljudböcker 0.2297 Nej 

TV/Dataspel 0.6755 Nej 

 


