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Faktoranalüüs 
 
Sotsiaalteadustes on sageli raske mõõta meid huvitavaid nähtusi ühe tunnusega. 
Näiteks, oleks üpris mõttetu paluda vastajal hinnata oma stressi taset 10-palli skaalal – 
loomulikult näitaks see enesehinnang midagi vastaja kohta, aga vaevalt, et see oleks 
usaldusväärne näitaja võrdlemaks ühe inimese stressi taset teisega jne. Samuti võime 
me paluda vastajal öelda, kas ta  pooldab autoritaarset või demokraatlikku 
juhtimis-stiili – pakun, et enamus valiks demokraatia! Samas usun, et kui oleks 
välditud vastavaid märksõnu ja uuritud inimeste hoiakut mingi hulga praktiliste, elus 
ettetulevaid situatsioone kirjeldavate, küsimuste läbi, siis oleks ilmnenud, et leidub 
piisavalt ka autoritaarset stiili pooldavaid inimesi. 
 
Seetõttu on ankeetides tihti terve rida küsimusi, mis üheskoos peaksid andma 
usaldusväärsema pildi mingist üldisemast nn latentsest e peidetud nähtusest või 
fenomenist kui seda suudab üksik küsimus. Faktoranalüüsi eesmärgiks ongi leida 
sellised ühisosa omavad tunnused ja moodustada nende põhjal uued ühist laiemat 
aspekti kirjeldavad summamuutujad e faktorid.  
 
Matemaatiliselt põhineb faktoranalüüs tunnuste omavahelistele seostele e omavahel 
liidetakse need tunnused, mille puhul esineb tugev korrelatsioon. Nii saadakse 
algtunnuste arvuga võrreldes väiksem hulk faktoreid, millega saab kirjeldada kõik 
algtunnused. Täpsemalt öeldes kirjeldavad faktorid algtunnuste variatiivsuse ühisosa1 
– iga üksiku algtunnuse eripärast tulenev variatiivsus elimineeritakse. Analüüsi 
lõppeesmärgiks on moodustada faktortunnused e uued summamuutujad, mis 
saadakse algtunnuste lineaarsete kombinatsioonidena nii, et iga algtunnus oleks 
seotud võimalikult tugevalt ainult ühega tekkinud faktoritest.2 
 
Eeldused: 

∗ arvtunnused3 (ja binaarsed e kahe väärtusega tunnused); 
∗ objektide arv soovitavalt üle 300 (kirjeldava meetodina võib kasutada ka 

väiksemate valimite korral); 
∗ objekte vähemalt 3X rohkem kui tunnuseid, 
∗ tunnuste vahel leidub märkimisväärseid seoseid; 
∗ mitmemõõtmeline normaaljaotus.4 

 
Faktoranalüüsi põhisammud: 

1. Standardiseerida algtunnused 

2. Moodustada algfaktorid.  

Selleks on palju erinevaid matemaatilisi võimalusi, kuid enamkasutatav 
nendest on peakomponentide meetod. Peakomponentide meetodi puhul 
moodustatakse algtunnustest lineaarsed kombinatsioonid nii, et esimese 
kombinatsiooni e peakomponendi hajuvus oleks nii suur kui võimalik st et ta 
kirjeldaks võimalikult suure osa kõigi algtunnuste variatiivsusest.5  

                                                           
1 Seda ühiste faktorite poolt kirjeldatud osa algtunnuse variatiivsusest nimetatakse kommunaliteediks. 
2 Algtunnuse ja faktori vahelist seost nimetatakse faktorkaaluks e faktorlaadungiks. 
3 Arvskaalaga samaväärseks võib pidada võrdsete vahemikega järjestusskaalat 
4 Selle eelduse mittetäidetus mõjutab analüüsi tulemust üldjuhul vähe. 
5 Peakomponendi hajuvust e dispersiooni nimetatakse omaväärtuseks (ingl eigenvalue). 
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Seda põhimõtet jätkates moodustatakse sama palju peakomponente kui oli 
algtunnuseid. Seega peakomponendid üheskoos kirjeldavad ära kogu 
algtunnuste variatiivsuse kuid põhiline kirjeldusvõime on esimestel 
peakomponentidel ning viimased peakomponendid on seega väga väikese 
hajuvuse e kirjelduvõimega. 

3. Eraldada sobiv hulk algfaktoreid e peakomponente 

Kuna algtunnused on faktoranalüüsi puhul standardiseeritud, siis on nende 
hajuvuse väärtus 1. Kuna peakomponendid olid moodustatud algtunnustest  
nii, et esimeste hajuvus oleks võimalikut suur ja viimastel võimalikult väike, 
siis on esimeste peakomponentide dispersioon suurem kui 1 (ehk suurem kui 
üksikutel algtunnustel) ning viimastel väiksem kui 1 (ehk väiksem kui 
üksikutel algtunnustel). Tavaliselt võetakse mudelisse need peakomponendid, 
mille kirjeldusvõime on suurem kui üksikutel algtunnustel st mille 
omaväärtus on suurem kui 1. Lähtudes aga mudeli interpreteerimise 
võimalustest võib sellest tavast kõrvale kalduda ja kaasata mudelisse ka 
natukene väiksema kirjeldusvõimega algfaktoreid. 

Viimaste peakomponentide mudelist eraldamisega olemegi elimineerinud 
algtunnuste eripärast tingitud variatiivsuse. Heaks peetakse tavaliselt mudelit, 
mis kirjeldab üle 60% algtunnuste variatiivsusest.6 

4. Pöörata algfaktoreid nii, et iga iga algtunnus oleks võimalikult tugevalt seotud 
ainult ühega faktoritest. 

Kuna peakomponentide meetodi puhul olid esimese peakomponendi e 
algfaktoriga võimalikult tugevalt seotud kõik algtunnused jne, siis ei ole see 
tõlgendamise mõttes sobiv mudel st me ei ole veel saanud esialgu kavandatud 
mudelit, kus iga faktoriga oleks seotud ainult teatud hulk omavahel 
märkimisväärselt seotud algtunnuseid. Sellise mudeli saamine ongi faktorite 
pööramise eesmärgiks. 

Faktorite pööramise meetodeid on mitmeid ning nad jagunevad 
ortogonaalseteks ja mitteortogonaalseteks. Ortogonaalse pöörde korral tekivad 
faktorid, mis ei ole omavahel seotud; mitteortogonaalse pöörde korral aga on 
faktorid omavahel seotud, mis raskendab teatud määral tõlgendamist. Kõige 
tuntum ja enamkasutatav pööramise meetod on ortogonaalne Varimax 
pööre. 

5. Arvutada välja faktortunnuste väärtused. 

 
 
Faktoranalüüsi tellimine SPSS’is: 
 
Näide: Järgnevas näites on kasutatud tunnuseid El’i hoiakute küsitlusest. Vastajatel 

paluti hinnata võimaliku liitumise mõju Eesti arengule erinevates 
valdkondades.7 Kasutatud oli viiepaali skaalat (positiivne 1 ... 5 negatiivne). 
Analüüsi eesmärgiks on grupeerida vaatlusalused tunnused nii, et oleks 
võimalik kirjeldada inimeste hoiakuid põhifaktorite osas. 

                                                           
6 See peegeldab seda, et algtunnustel on suhteliselt suur ühisosa, mida saab ühiste faktoritega 
kirjeldada. 
7 Vaata küsimuste/tunnuste täpsemaid kirjeldusi allpool olevast kommunaliteetide tabelist! 
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• Vali Analyze/Data Reduction/Factor... 

• Paiguta grupeeritavad tunnused väljale Variables:  

• Kui soovid faktormudeli konstrueerimisel lähtuda mitte kõigist objektidest vaid 
ainult ühest alamosast, siis paiguta selekteerimise aluseks olev tunnus väljale 
Selection Variable: ning vajutades nuppu Value... määra, millise väärtusega 
objekte arvestatakse. 8 

 
 
• Vajuta nuppu Extraction ... ja  

vali väljal Method: sobiv meetod algfatorite moodustamiseks9 ning  
määra kastis Extract tingimus algfaktorite eraldamiseks.10 

 

 
 

• Vajuta nuppu Rotation... ja vali sobiv faktorite pööramise meetod.11  

• Vajuta nuppu Options... ja vali puuduvate väärtuste käsitlemise viis: 

Exclude cases listwise objektid, kus esineb puuduvaid väärtusi, jäetakse kogu 
analüüsist välja  

Exclude cases pairwise objektid, kus esineb puuduvaid väärtusi, jäetakse välja 
puuduvate väärtustega  tunnuste vaheliste seoste 
arvutamisel  

Replace with mean puuduvad väärtused asendatakse tunnuse 
keskväärtusega. 

                                                           
8 Toodud näites on lähtutud ainult eestlaste arvamustest. 
9 Principal components = peakomponentide meetod (vt metoodiline samm nr 2) 
10 Vt metoodiline samm nr 3. 
11 Vt metoodiline samm nr 4. 

Määra algfaktorite 
eraldamiseks  

kriitiline omaväärtus  
või  

faktorite arv  
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• Nupu Descriptives... abil saad soovi korral tellida infot algtunnuste kohta 

Univariate descriptives annab põhilised kirjeldavad arvnäitajad kõigi 
algtunnuste kohta 

Initial solution annab algtunnuste kommunaliteedid enne 
faktorite eraldamist 

Correlation Matrix/Coefficients annab korrelatsioonimaatriksi 

• Kui oled leidnud sobiva faktormudeli ja soovid, et arvutataks välja faktortunnuste 
väärtused kõigi objektide jaoks, vajuta nuppu Scores... ja märgista väli  
Save as variables 
 

Faktoranalüüsi põhitulem ja selle tõlgendamine: 
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Kommunaliteet näitab kui suur osa iga algtunnuse variatiivsusest on kirjeldatud ühiste mudelisse 
kuuluvate faktoritega st ta peegeldab seda kui suur on igal tunnusel ühisosa teistega. Kui 
kommunaliteet mõne tunnuse jaoks jääb faktormudelis väga madalaks (alla 0,4 e 40% või isegi  
alla 0,3 e 30%), siis viitab see sellele, et sellel tunnusel puudub märkimisväärne ühisosa teiste mudelis 
olevate tunnustega ning tuleks kaaluda vastava tunnuse mudelist välja jätmist. 

Näeme, et meie mudelis on üks madala kommunaliteediga tunnus: “majanduslik edukus”. Seega tuleks 
kaaluda antud tunnuse kõrvale jätmist analüüsist. 

Esialgsed kommunaliteedid on peakomponentide meetodi puhul alati väärtusega 1, sest esialgseid 
peakomponente on sama palju kui algtunnuseid ja nende poolt saab kirjeldatud kogu algtunnuste 
variatiivsus. 

�

Lõpptabelis sorteeritakse 
algtunnused nii, et ühte 

faktorisse kuuluvad tunnused 
on järjest (kergendab 

märgatavalt tulemi lugemist!) 

Lõpptabelisse ei kirjutata 
faktorkaalusid, mis on 

absoluutväärtuselt väiksemad 
kui määratud kriitiline väärtus 

Kommunaliteetide tabel Esialgsed  
kommunaliteedid 

Kommunaliteedid pärast 
faktorite eraldamist 
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Lähtuvalt peakomponentide meetodi põhimõttest on moodustatud sama palju peakomponente kui oli 
algtunnuseid (11), kusjuures esimene neist kirjeldab kõige suurema osa algtunnuste koguvariatiivsusest 
ja viimane kõige väiksema osa.  �

Näeme, et mudelisse valiti kolm esimest peakomponenti kuna nad vastasid tellimisel esitatud 
kriteeriumile: nende omaväärtus on suurem kui 1. Nende kolme peakomponendi e algfaktori poolt saab 
kirjeldatud 60,8% algtunnuste koguvariatiivsusest, mis on piisav selleks, et mudelit heaks pidada, kuid 
teades, et üks tunnus üheteistkümnest jääb mudeli poolt sisuliselt kirjeldamata (vt eelmine tabel!), siis 
võib oodata, et selle tunnuse kõrvaldamisel mudelist tõuseb mudeli kirjeldusvõime veelgi. 

Faktorite pööramise tulemusena jaguneb kirjeldusmäär kolme faktori vahel tunduvalt ühtlasemalt kui 
esialgses mudelis, mis on oodatav ja soovitav tulemus.�
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Näeme, et esimese faktoriga on tugevalt seotud neli tunnust ning neile lisaks kuulub sinna praegu ka 
meie “probleemne” tunnus. Kuna algtunnuse “majandslik edukus” seos ühegi faktoriga ei ole 
märkimisväärselt suur, siis järeldub ka siit, et parem oleks see tunnus mudelist välja jätta. Teise 
faktoriga on tugevalt seotud samuti neli tunnust, kusjuures tunnus  “rahvuslik ühtsustunne” omab seost 
e ühisosa ka kolmanda faktori tunnustega ja tunnus “regionaalne areng” esimese faktoriga. Algtunnuste 
tähendusvälja vaadates on viimane tendents täiesti oodatav ja põhjendatud. 

Algfaktorite (e peakomponentide) ja eraldatud faktorite kirjeldusvõimet iseloomustav tabel 

Peakomponentide 
omaväärtused 

Kirjeldab ...% 
algtunnuste kogu 

variatiivsusest 

Kumulatiivne e 
kuhjuv 

kirjeldusmäär 

Mudelisse valitud 
algfaktorid e 

peakomponendid 

Faktorite omaväärtused  
ja kirjeldusvõime peale 

faktorite pööramist 

Pööratud faktormaatriks 

Algtunnused 
 

( järjestatud  
faktorite kaupa 
faktorkaalude 
kahanemise 
järjekorras) 

Faktorid 
 

 (nimetatud siin 
komponentideks 

kuna kasutatud oli 
peakomponentide 

meetodit) 

Maatriksi sisuks  
on faktorkaalud, 

mida võib 
tõlgendada kui 

seost algtunnuse ja 
faktori vahel 
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Nüüd on jäänud veel viimane ja kõige raskem ülesanne – otsida tekkinud faktoritele sobivad nimetused, 
mis peegeldaks faktorisse kuuluvate tunnuste poolt kirjedatud ühist nähtust või aspekti. 
Pakun välja järgmised nimetused, kuid siin võib igaüks proovida oma fantaasia ja ratsionaalse 
mõtlemise abil leida veelgi sobivamad ühisnimetajad: 
 
I faktor –  inimeste heaolu ja areng (e mõju inimeste heaolule ja arengule) 
II faktor –  rahvuslus ja maaelu (e mõju eesti rahvuslusele ja maaelule) 
III faktor – muulased ja suhted rahvusgruppide vahel (e mõju muulastele ja eestlaste-muulaste suhetele)  
 
Seega oleme asendanud 11 tunnust12 kolme faktoriga, mis eeldatavalt annavad ühtlasema ja 
usaldusväärsema pildi üldistest hoiakutest kui konkreetsed algtunnused ühekaupa võttes. 
*** 
Kuna antud juhul osutus sobivaks kolmefaktoriline mudel, siis arvutati andmestikku kolm uut tunnust: 

NIMI KIRJELDUS 
fac1_1 REGR factor score   1 for analysis    1 
fac2_1 REGR factor score   2 for analysis    1 
fac3_1 REGR factor score   3 for analysis    1 

Esimene numbritest tunnuse nimes tähistab faktori numbrit ja teine seda, mitmes faktortunnuste grupp see 
antud andmestikus on.13 Loomulikult võib nii tunnuste nimed kui kirjeldused ümber muuta näiteks nii: 

fakt1 inimeste heaolu ja areng 
fakt2 rahvuslus ja maaelu 
fakt3 muulased ja suhted rahvusgruppide vahel 
 
Faktortunnused on standardiseeritud tunnused ning seetõttu ei võimalda nad uurida, milline oli nn 
keskmine arvamus algsel (st antud juhul viiepalli) skaalal, sest standardiseeritud tunnuse keskväärtus 
on ligikaudu 0. Küll on aga võimalik uurida, kas faktortunnused on seotud mõnede teiste andmestikus 
olevate tunnustega ning võrrelda erinevate gruppide hoiakuid faktorite osas. Järgnev tabel on lihtne 
näide faktortunnuste kasutamisest: 14 
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Näeme, et huvitatus EL’iga seonduvatest küsimustest on seotud hoiakutega kõigi faktorite osas – 
gruppide vahelised erinevused on statistiliselt olulised. Kuna algskaalal tähendas madalam väärtus 
arvamust, et liitumisel on positiivne mõju, siis standardiseeritud tunnuse puhul tähistab negatiivne arv 
keskmisest positiivsemat suhtumist ja positiivne arv keskmisest negatiivsemat suhtumist. Seega võime 
näha, et need, kes on enam huvitatud, peavad liitumise mõju positiivsemaks kui need, kes EL’iga 
seonduvast huvitatud ei ole. 

                                                           
12 Õigemini küll 10, sest üks tunnus ei sobinud mudelisse. (Panin ja jätsin selle näitesse, et oleks 
võimalik demonstreerida vastavat mõttekäiku.) 
13 Tegelikult küll loendatakse ainult neid faktortunnuste gruppe, kus tunnuste nimesid pole muudetud. 
14 -9.41E-02 = -0.0941 (e koma tuleb tõsta nii palju kohti ettepoole kui suur arv on peale E’d) 


