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ABSTRACT  
Title: Analysis of dropout from the Betula study 

 
 

The Betula-study is a Umeå based longitudinal project that examines the relationship between 
memory and aging. The purpose of this thesis is, with given data, to analyse if there is a 
difference between the dropouts and returnees as well as finding characteristics that can explain 
it. The data is based on a subsample of 176 Betula participants from the fifth wave, within 
which there were 70 dropouts, people who did not return for the sixth wave, and 106 returnees, 
people who participated in the sixth wave. By using Little´s MCAR-test there were empirical 
evidence to reject that data from the sixth wave was missing completely at random. This pointed 
to the fact there were variables affecting the dropout in either given or non-existing data. 
Classification methods, logistic regression and random forest, were then used to analyse which 
variables, from given data, best explained whether a participant was a dropout or a returnee. 
The results from logistic regression showed that men had higher odds of being dropouts than 
women, and that higher scores on tests for episodic memory and processing speed lowered the 
odds. Results received from random forest classification showed that dropouts and returnees 
differed in the variable volume of grey matter in hippocampus as well as in scores from four 
cognition tests. Two of these tests, that evaluated episodic memory and processing speed, 
showed importance with both methods. The other two tests, that examined block design and 
word fluency, only showed importance with random forest. 

SAMMANFATTNING  
 
 

Den longitudinella Betula-studien studerar relationen mellan minne och åldrande. Denna studie 
undersöker, med hjälp av givet data, om det finns skillnad mellan de individer som föll bort och 
de som återkom, samt vilka egenskaper som kan ha påverkat bortfallet. Datamaterialet är 
uppbyggt på ett stickprov av 176 deltagare från Betulas femte undersökningstillfälle, varav 70 
individer var bortfall, de som ej deltog vid det sjätte undersökningstillfället, medan 106 
individer återkom. Med hjälp av Little´s MCAR-test framkom bevis för att kunna förkasta att 
data från det sjätte tillfället saknades slumpmässigt. Detta pekade på att bortfallet var påverkad 
av faktorer i antingen det givna eller icke-existerande datamaterialet. Sedan användes 
klassificeringsmetoder logistisk regression och random forest för att undersöka vilka faktorer, 
från det givna datamaterialet, som kan ha påverkat utfallet. Resultaten från den logistiska 
regressionsmodellen visade på att män hade större odds att falla bort från studien än kvinnor 
och att högre poäng på tester som undersöker episodiskt minne och bearbetningshastighet 
minskade oddset. Resultatet från analys med random forest pekade på att de som föll bort och 
de som återkom skiljde sig åt i variabeln volymen av grå substans i hippocampus samt i fyra 
kognitionstester. Två av testerna, som undersöker episodiskt minne och bearbetningshastighet, 
visade betydelse med båda modellerna. Testresultat från block design och ordflöde visade sig 
endast ha betydelse med random forest. 



 

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 
 
 

Sverige har en åldrande befolkning, vi lever längre och får färre barn. Med åldern kommer 
vanligtvis sämre minne, ofta med demens som påföljd. Det är någonting som kostar samhället 
genom till exempel sjukvård, mindre möjlighet att arbeta m.m.. De totala samhällskostnaderna 
i världen för demens förväntas uppnå 2 triljoner amerikanska dollar år 2030 (World Alzheimer 
Report, 2015).  
 
För att samla in data angående åldrande startades Betula-studien, ett projekt som startade i 
Umeå 1988 och inkluderade, under studien, sammanlagt 4500 deltagare. Studien hade 
undersökningstillfällen uppdelade på femårsintervaller i syfte att studera hur minnet förändras 
över tid, bestämma riskfaktorer för demens samt försöka finna tidiga tecken på demens. Vid 
det femte och sjätte undersökningstillfället genomgick ett urval av deltagarna en 
magnetkameraundersökning, MRI, för att bland annat mäta volymen av grå substans i 
hjärndelen hippocampus som har visat sig vara kopplad till skapande av deklarativa minnen, 
vardagsminnen av fakta och event. (Preston et al. 2013) 
 
Det är vanligt att deltagare faller bort vid en studie som pågår över tid. Detta kan vara av olika 
anledningar såsom hälsobekymmer, flytt eller bortgång. Det var 376 deltagare som genomgick 
MRI vid det femte undersökningstillfället i Betula-studien. Vid det sjätte tillfället återkom 231 
deltagare. Det innebär ett bortfall på 145 individer. Denna studie kollar på data från 176 
slumpmässigt valda deltagare som hade hjärnavbildningar tagna vid femte tillfället. Syftet är 
att jämföra och se om det finns egenskaper som skiljer de som inte återkom från de som 
återvände.   
 
Först undersöktes det om bortfallet skedde slumpmässigt eller ej med hjälp av den statistiska 
metoden “Little´s MCAR-test”. Om bortfallet skedde på grund av specifika faktorer kommer 
de individer som återvände i studien inte kunna representera de individer som fallit bort, vilket 
kan leda till att analyser av endast de som återvänt blir missvisande. Från testet framkom bevis 
som stödde att bortfallet ej skedde slumpmässigt. Individer föll bort beroende på faktorer och 
värden, antingen i det existerande eller icke observerade datamaterialet.   
 
Klassificeringsmetoderna “logistisk regression” och “random forest” användes för att 
specificera vilka faktorer som skilde de som föll bort från de som återkom. Den logistiska 
regressionen visade på att män hade större odds att falla bort från studien än kvinnor, samt att 
högre poäng på tester som undersöker “episodiskt minne” och “bearbetningshastighet” (hur 
snabbt personer tänker) minskade oddset. Med hjälp av random forest framkom det att bortfall 
skilde sig, från de som återkom, i ”Volymen av grå substans i hippocampus” samt i poäng på 
fyra tester som undersöker “episodiskt minne”, “bearbetningshastighet”, “förmågan att bygga 
blockmönster från bilder” och “ordflöde”. Metoderna klassificerar observationerna på olika sätt 
och därav skilde sig resultaten något. 
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1. Inledning 

 
Betula-studie startade i Umeå och är uppkallad efter det latinska namnet för “björk”. Syftet med 
Betula var att samla in data angående åldrande och minnets förändring över tid och finna 
riskfaktorer för demens samt tidiga tecken för demens. Betula är en longitudinell studie som 
startade 1988 och under åren har den inkluderat 4500 deltagare. Deltagarna testades, 
intervjuades, undersöktes både medicinskt och psykologiskt vid sex tillfällen: 1988–90, 1993–
95, 1998–2000, 2003–2005, 2008–2010, 2013–2014. (Nilsson et al. 1997) Vid femte 
testtillfället introducerades en ny typ av undersökning för att vidareutveckla forskningen. Ett 
urval av deltagarna fick genomgå en magnetkameraundersökning, MRI, för att få avbilder av 
individens hjärnstruktur. Samma grupp av deltagare fick, om de återvände, genomgå MRI igen 
vid undersökningstillfälle sex.  

1.2 Problemformulering och syfte 

Problemet som denna studie försöker lösa grundar sig i att bortfallet mellan femte och sjätte 
undersökningstillfället inte tidigare varit undersökt. Antalet deltagare som genomgick MRI 
minskade från 376 till 231. Bortfallet kan ha berott på olika anledningar, exempelvis 
hälsobekymmer, flytt eller bortgång. Problemet med bortfall grundar sig i att det kan ske 
systematiskt, med andra ord att det finns en skillnad mellan de som kommer tillbaka och de 
som hoppar av. Bortfall som sker på grund av specifika faktorer kommer att påverka 
slutsatserna från analyser då de som återkommit kommer tillhöra en specifik grupp och ej kunna 
representera alla.  

Bortfallsanalys är en viktig komponent i studier då de ger viktig information i hur saknat data 
ska hanteras, om bortfallet exempelvis går att helt bortse från eller ej. Denna studie har två 
syften. Det första är att undersöka om bortfallet skedde slumpmässigt eller ej. Det andra syftet 
är att finna vilka faktorer som kan ha påverkat bortfallet i Betula-studien. 

Första delen av denna uppsats undersöker om bortfallet i Betula-studien, mellan femte och sjätte 
undersökningstillfället, skedde slumpmässigt eller ej. Utgångspunkten är att bortfallet inte är 
slumpmässigt. Om bortfallet skedde slumpmässigt eller ej undersöks med hjälp av Little’s 
MCAR-test. Följaktligen blir den andra delen av uppsatsen att undersöka vilka faktorer, (kön, 
civilstånd, hjärnstruktur osv.), som kan ha påverkat utfallet (bortfall eller ej), detta med hjälp 
av logistisk regression och random forest classification.  
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2. Data 

 
 
Datamaterialet som funnits tillgänglig för denna studie är baserat på Betulas longitudinellt 
insamlande av data från deltagare från det femte och sjätte undersökningstillfället. 
Datamaterialet som fanns tillgängligt för denna studie var ett stickprov som bestod utav hälften 
av de 376 personer som genomgick MRI vid det femte undersökningstillfället, i vilket det ingick 
117 som återkom vid det sjätte undersökningstillfället och 70 som inte gjorde det. Studiens 
fokus är att undersöka bortfallet för MRI variabeln, volymen av grå substans, som benämns 
HC5 och HC6 för undersökningstillfälle 5 och 6. För att kunna genomföra analyser togs 11 
observationer bort som hade saknade värden i andra variabler än HC6. Med detta kunde denna 
studie byggas på 176 observation med 24 variabler från undersökningstillfälle fem och 
variabeln HC6. Variabeln HC6 ändras senare om till en binär responsvariabel, bortfall eller ej, 
för klassificeringsmetoderna. 

De flesta variabler är självförklarande och presenteras i appendix, tabell 1. Variabler som 
representerar resultaten från kognitiva tester behöver dock utförligare beskrivningar. 
Variabelvärdena utgörs av testpoängen från testerna som beskrivs nedan: 

Processing Speed (PS): Bearbetningshastighet baserades på 3 tester med papper och penna. I 
det första fick deltagarna översätta bokstäver till symboler med hjälp av en översättningstabell 
längst upp på pappret under 1 minut. Poängen var antalet korrekta transformeringar (max 125 
poäng). Det andra testet var att jämföra om par av ord, på 3–9 bokstäver, var lika eller ej. 
Poängen räknades på antalet korrekt dömda par under 30 sekunder (max 21 poäng). Det sista 
testet var jämförelse av 30 par abstrakta figurer, där deltagarna skulle bedöma om paren var 
lika eller ej. De fick ett tidsspann på 30 sek, (max 30 poäng). (Nilsson et al. 1997, Gorbach et 
al. 2017)  
 
Block Design (BD): Testet kommer från Wechslers intelligensskala för vuxna där deltagarna 
får bygga mönster med färgade block utifrån bilder på kort (max 51 poäng). (Wechsler 1955)  
 
Word Fluency (Fl): Ordflöde mättes genom deltagarnas möjlighet att säga så många ord som 
möjligt under 1 minut. Under första kriteriet skulle orden börja på bokstaven A. Under andra 
kriteriet skulle orden vara på 5 bokstäver och börja på bokstaven M, och under det tredje 
kriteriet skulle orden vara arbetstitlar som började på bokstaven B. (Nilsson et al. 1997, Gorbach 
et al. 2017) 
 
Episodic Memory (EM): Episodiskt minne mättes med hjälp av tester baserade på korta 
meningar på 16 ord. Deltagarna fick försöka minnas meningarna både med och utan att uttala 
dem, samt genom att agera ut meningarna. Först fick de återupprepa meningarna direkt, och 
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efter tidsfördröjning fick de försöka återkalla dem med hjälp av ledtrådar. Senare skulle de 
återge substantiv som förekom i meningarna med hjälp av kategorier som indikatorer. I ett annat 
test skulle deltagarna minnas och upprepa en lista på 12 orelaterade substantiv. Den listan som 
deltagaren fick läsa upp vid ett tillfälle fick den vid nästa tillfälle uppfatta endast visuellt och 
auditivt för att motverka inlärningseffekten, totalt fanns 8 variationer av varje lista. (Nilsson et 
al. 1997, Gorbach et al. 2017)  
 
MMT: Mini Mental Test är ett test för att skatta kognitiva funktioner och används vid screening 
av demens. Testet består av olika grupper av tester som handlar om tidsorientering, orientering 
till rum, repetering och minne av tre vardagsföremål, räkna baklänges från 100 med minus 7, 
fem uppgifter som handlar om språkförståelse samt spatial förmåga (max 30 poäng). 
Origina1lversionen var utarbetad av läkarna Marshal och Susan Folsten. (Folstein, Folstein, 
McHugh 1975)  
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3. Teori 

 
 

3.1 Bortfallsmekanismer 

Bortfallet är ett ofta förekommande problem inom data science, där värden för de undersökta 
variablerna inte är fullständiga. Detta kan bero på många anledningar som till exempel om 
deltagare vägrar svara på specifika frågor. I denna studie kan bortfallet bero på att patienten rört 
sig för mycket under MRI vilket kunde leda till att forskare inte kunnat avläsa resultaten. Det 
finns tre olika mekanismer för bortfall, MCAR (missing completely at random), MAR (missing 
at random) och NMAR (not missing at random). Det är viktigt att undersöka vilken av 
mekanismerna som ligger bakom bortfallet för att kunna göra korrekta inferenser från 
stickprovet till den generella populationen. Om bortfallet är MCAR är det möjligt att bortse 
från det och göra analyser på datamaterialet som existerar. Vid MAR är bortfallet inte 
slumpmässigt men information finns i datamaterialet för att kunna hantera det. NMAR kan leda 
till missvisande inferenser från analyser då faktorer som ej finns tillgängliga påverkar bortfallet. 
Bortfallsmekanismer förklaras av Little och Rubin (2002).  
 

3.1.1 Definitioner av bortfallmekanismer 
 
Låt Y vara en (n × p) matris med n observationer och p variabler. Där 𝒀 = (	𝒚'(),	𝒚*+))), 	𝒚'() 
representerar observerade värden och 	𝒚*+)) representerar saknade värden i 𝒀. Låt 𝑹 = (𝑅+/), 
där i=1,…,n och f=1,…,p, vara en (n × p) indikatormatris för bortfall. Om värde för 
observationen i från variabeln f är observerat antar indikatorn 𝑅+/ värde 0 och värde 1 om den 
ej är observerat. Den observerade värde av R noteras som r. Storleken av 	𝒚'() och 	𝒚*+)) beror 
på indikatormatrisen R. Parametern Φ är en okänd parametervektor. Om bortfallet inte beror 
på Y är den MCAR. Detta definieras med sannolikheten att bortfall är lika stor för alla individer,  
 
 𝑃𝑟(𝑹 = 𝒓	|	𝒚'(), 	𝒚*+)), 𝜱	) = 𝑃𝑟(𝑹	 = 𝒓	|𝜱	)				för	alla		𝒚'(), 	𝒚*+)), 𝜱 
 
I situation där bortfallet inte beror på saknade värden, 	𝒚*+)), men beror på observerade, 	𝒚'(), 
är bortfallet MAR. Det är en mindre begränsad mekanism, till skillnad från MCAR, som 
definieras som,  
 

𝑃𝑟(𝑹	 = 𝒓	|	𝒚'(), 	𝒚*+)), 𝜱	) = 𝑃𝑟(𝑹	 = 𝒓	|	𝒚'(),𝜱	)					för	alla		𝒚*+)), 𝜱	  
 
Komplementen till MAR är NMAR, att bortfallet beror på saknade värden	𝒚*+)). Alltså finns 
det externa faktorer som påverkar bortfallet. Det gör det svårt att undersöka anledningar till 
bortfallet då värdena ej finns att tillgå, om inte de icke observerade värdena samlas in i 
efterhand.  
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3.2 Little’s MCAR-test  

För datamaterialet i denna studie existerar bortfallet bara för variabeln HC6. I och med det 
innehas två distinkta mönster av observerat data. Ett mönster med fullständigt data för alla 
variabler och ett där saknade värden endast förekommer i HC6, se figur 1.  Om data endast 
saknas i en variabel benämns det som univariat saknat data (Little och Rubin 2002). 

  
Figur 1: Visualisering av mönster över bortfallet för 14 numeriska variabler. 106 individer med fullt 
data och 70 observationer med saknat data över volymen av grå substans i hippocampus vid tillfälle 6.  

 
Testet som undersöker mekanismer för bortfall kallas för Little’s MCAR-test som definierades 
av Little (1988). Under nollhypotesen antas bortfallet vara MCAR. Vid förkastande av 
nollhypotesen innehas empiriskt stöd för att bortfallsmekanismen är MAR eller NMAR, och en 
studie baserat på datamaterialet riskerar därmed att resultera i icke väntevärdesriktiga modeller 
och analyser.  
 
Antagandet för testet är att alla variabler är multivariat normalfördelade med 
medelvärdesvektor 𝝁	och kovariansmatris 𝜮 för p variabler. För att upprätthålla antagandet 
utesluts alla kategoriska variabler. Vid fall där distributionen av observerat data inte är 
multivariat normalfördelat men har samma 𝝁 och 𝜮 för alla observationer kommer 
teststatistikan vara asymptotisk χ@-fördelad under nollhypotesen enligt multivariata centrala 
gränsvärdessatsen. (Li 2013)   
 
I datamaterialet finns p = 15 kontinuerliga variablerna. Låt 𝒀A vara en matris för de 14 
kontinuerliga förklaringsvariablerna. Volymen av grå substans i hippocampus, HC6, 
representeras av 𝒀@. Antalet unika mönster som innehas, ett med saknat data och ett med fullt 
data, benämns som j=1,2. Låt	𝒚'(),+ = (𝒚+A, 𝑦+@), för i=1,...,𝑛A, vara 106 observationer med fullt 
data för 𝒀A och  𝒀@, och 	𝒚'(),+ = 𝒚+A, för i=𝑛A + 1,… , 𝑛, vara 70 observationer med data i 
endast 𝒀A. Stickprovsmedelvärden för 𝑛A individer med fullt data betecknas som 𝒚F'(),A= (	𝒚FA, 
	𝒚F	@), och  	𝒚F'(),@ för stickprovsmedelvärden baserade bara på variablerna i 𝒀A för 𝑛 − 𝑛A 
individer med bortfall.  
 
Då den sanna medelvärdesvektorn och kovariansmatrisen är okända skattas de med hjälp av 
maximum likelihood metoden. ML skattningen av 𝜮, baserat på p variabler, blir då 𝜮H'(),A =
𝜮HI×I, och 𝜮H'(),@ = 𝜮H(IJA)×(IJA) är således en delmatris till ML skattningen av 𝜮 baserat på p-
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1 variabler. Efter korrektionen för antalet frihetsgrader innehas kovariansmatriserna 
𝜮F'(),A=	𝑛𝜮H'(),A	/	(𝑛	 − 	1) och 𝜮F'(),@=	𝑛𝜮H'(),@	/	(𝑛	 − 	1). ML skattningen av 𝝁 för p 
variabler blir således 𝝁L'(),A = (�̂�A, … , �̂�I) och skattningen för p-1 variabler blir då 𝝁L'(),@ =
(�̂�A, … , �̂�IJA). Teststatistikan för fallet skrivs följaktligen, 
 

𝑑@ = [𝑛AQ	𝒚F'(),A − 	𝝁L'(),AR𝚺F'(),AJA 	Q	𝒚F'(),A − 	𝝁L'(),A)TU + 

[(𝑛 − 𝑛A)Q	𝒚F'(),@ − 	𝝁L'(),@R𝚺F'(),@JA Q	𝒚F'(),@ − 	𝝁L'(),@R
T] 

 
Under nollhypotesen är teststatistikan asymptotiskt χ@-fördelad med 14 frihetsgrader. 
Nollhypotesen lyder att det inte finns någon skillnad mellan medelvärdesvektorerna 
för   observationer med bortfall och observationer med fullständigt data, att bortfallet är MCAR 
(Little 1988).  

3.3 Logistisk regression  

Det andra syftet med denna studie är att undersöka det binära utfallet, om deltagare är bortfall 
eller ej. Variabeln HC6 ersätts mot en ny binär responsvariabel som indikerar om deltagaren 
har genomgått MRI eller ej. Vid fall där observationen har data, alltså gjort MRI, kommer den 
nya responsvariabeln Y anta värdet 0. Om observationen är ett bortfall kommer Y anta värdet 1. 
För klassificering utgår studien från alla 24 förklaringsvariabler, p=24, eftersom det är analys 
och inte prediktion som är av intresse. Med hjälp av logistisk regression är det möjligt att skatta 
sannolikheten för Y=1 givet förklaringsvariablerna X=(𝑥A, . . . , 𝑥@Y), 
 

𝑃𝑟(𝑌	 = 	1|𝑿) =
𝑒]^_]`a`_..._]bcabc

1 + 𝑒]^_]`a`_..._]bcabc
 

 
Modellens parametrar, 𝜷, skattas av maximum likelihood metoden (Lohr 2009, s. 455–457). 
För att kunna jämföra hur de olika variabler påverkar Y manipuleras ekvationen till odds som 
sedan logaritmeras för att få fram ett linjärt samband med 𝑿, 
 

𝑙𝑜𝑔(
𝑃𝑟(𝑌	 = 	1|𝑿)

1 − 𝑃𝑟(𝑌	 = 	1|𝑿)) = 𝛽i + 𝛽A𝑥A+. . . +𝛽@Y𝑥@Y 

 
Transformationen kallas för log(odds) eller logit. Genom att sedan exponentiera båda sidorna 
av ekvatinen blir det möjligt att räkna ut förändringsfaktor av förklaringsvariablernas effekt på 
oddset. Oddset kan sedan användas för att avläsa en möjlig skillnad mellan bortfall och de som 
återkom i studien. Logitmodellen valdes då den ger ett tolkningsbart resultat av variablernas 
inverkan på utfallet. Modellen ger pålitliga skattningar under antaganden om att 
förklaringsvariablerna är oberoende av varandra, inte lider av multikolinjäritet samt att de är 
linjärt relaterade till den logaritmerade oddset. Med en signifikansnivå på 5 procent kommer 
variabler som har högre p-värde att exkluderas från modellen. Jämförelse av modellen med alla 
variabler mot modellen med bara de signifikanta görs med hjälp av AIC och BIC.  
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3.3.1 Akaike Information Criterion & Bayesian Information Criterion 

 
Akaike information criterion, (AIC), och Bayesian information criterion, (BIC), är sätt att 
jämföra olika modellers anpassning till datamaterialet. Skillnaden är att BIC ger högre straff till 
komplexa modeller med fler variabler. Modell som har lägst AIC eller BIC anses vara bäst 
anpassad till det specifika datamaterialet.  
 
𝑃𝑟jH(𝑦+) är densiteten för 𝑦+,	som är variabelvärden för individ i=1,...,n. Modellens koefficienter 
θ skattas med maximum-likelihood och benämns som 𝜃l. Summan av de logaritmerade 
densiteterna blir då “loglik” som är den maximerade log-likelihooden, 

𝑙𝑜𝑔𝑙𝑖𝑘 =o𝑙𝑜𝑔𝑃𝑟jH(𝑦+)
p

+qA

 

 
Uträkningen för AIC och BIC sker enligt följande, 
 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔𝑙𝑖𝑘 + 2𝑝 
𝐵𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔𝑙𝑖𝑘 + log	(𝑛)	𝑝 

 
Där p är antalet parametrar i modellen och 𝑛 är antalet observationer. (Hastie, Tibshirani, 
Friedman 2009, s. 230) 
 

3.3.2 Analysis of Variance (ANOVA) 
 
ANOVA ger ett sätt att jämföra specifika variablers inverkan, om de bidrar till en mer 
förklarande modell eller ej. För att jämföra olika kombinationer av variabler i den logistiska 
regressionsmodellen kan nästade modeller jämföras med ANOVA. Nästade modeller innebär 
att den ena modellen är uppbyggt på en delmängd av variablerna som är inkluderade i den andra 
modellen. Exempelvis, om en modell är uppbyggd av p variabler så är en nästad modell 
uppbyggd av p – 1 variabler. Nollhypotesen lyder att det inte är någon skillnad mellan 
modellerna medan alternativhypotesen lyder att en exkludering av variabeln gör modellen 
signifikant bättre. (Wackerly et al. 2008, s. 662). Exempelvis går följande modeller att jämföra, 
 

𝑙𝑜𝑔(
𝑃𝑟(𝑌	 = 	1|𝑿)

1 − 𝑃𝑟(𝑌	 = 	1|𝑿)) = 𝛽i + 𝛽A𝑥A + 𝛽@𝑥@ + 𝛽z𝑥z + 𝛽Y𝑥Y 

𝑙𝑜𝑔(
𝑃𝑟(𝑌	 = 	1|𝑿)

1 − 𝑃𝑟(𝑌	 = 	1|𝑿)) = 𝛽i + 𝛽A𝑥A + 𝛽@𝑥@ + 𝛽z𝑥z 

 
 

Modellerna jämförs genom att mäta skillnaden i devians som är,  
 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 = −2 × 𝑙𝑜𝑔𝑙𝑖𝑘 
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Desto lägre värde desto bättre passar modellen datamaterialet. I detta exempel, om en 
exkludering av variabeln 𝛽Y minskar deviansen tillräckligt mycket för att modellen ska bli 
signifikant bättre utan, än med, förkastas nollhypotesen.  

3.4 Klassificeringsträd 

Träd-baserade klassificeringsmetoder predikterar kategoriska responser genom att klassificera 
observationer baserat på förklaringsvariabler. Prediktionsrymden delas in i R möjliga, icke-
överlappande regioner, 𝑅A, 𝑅@...𝑅�	där	 q=1,	 ...,	 Q. Regionerna är indelningar baserade på 
förklaringsvariablerna. Indelningarna sker i punkter som kallas noder. I ändnoderna blir 
observationen klassificerade till ett utfall enligt majoritet. Målet är att finna indelningarna som 
minimerar klassificeringsfelen. 
 

3.4.1 Gini Index 

Ett sätt att mäta klassificeringsfelen är med Gini Index, “G”, ett mått baserat på indelningens 
felklassificeringar, 

 
G =∑ �̂���	Q1 − �̂���R�

�qA , 
 

där proportionen av antalet observationer med klass K i region q benämns som �̂���. Denna 
studie har K=2 klasser där observationer antingen är bortfall eller ej. Metoden används för att 
utvärdera kvalitén av en specifik delning. Ett lågt värde på indexet indikerar att regionen främst 
innehåller observationer från samma klass. Den variabeln som ger lägsta G vid indelningen 
väljs. (James, Witten, Hastie, och Tibshirani 2017, s. 311–312) 
 

3.4.2 Top-down greedy approach 
 
Metoden top-down greedy approach används vid skapandet av klassificeringsträdet. Den 
innebär att delningen börjar vid toppen av trädet och successivt delar in prediktionsrymden. 
Den variabeln som förklarar utfallet mest används vid varje indelning. Detta istället för att ha i 
åtanke vilken variabel som kan ge bättre indelningar längre fram. För att kunna göra binära 
delningar väljs först prediktorn 𝑋� och delningspunkten s så att varje delning resulterar i två 
halvplaner,  
 

𝑅A(𝑗, 𝑠) ={X| 𝑋� < s} och 𝑅@(𝑗, 𝑠) ={X | 𝑋� ≥ s}, 
 

som leder till den största reduktionen av Gini Index. Process repeteras med resterande 
datamaterial och fortsätter tills ett kriterium är nått, exempelvis tills ingen ändnod innehåller 
fler än fem observationer. (James, Witten, Hastie, och Tibshirani, 2017, s. 307) 
 



9 
 

3.4.3 Random forest 

Random forest, skapad av Breiman (2001), är en vidareutveckling av metoder som 
introducerades i Classification And Regression Trees av Breiman et al. (1984). Om det finns en 
icke-linjär och komplex relation mellan förklaringsvariablerna och responsen kommer random 
forest prestera bättre än en, exempelvis, linjär regressionsmodell. (James, Witten, Hastie, 
Tibshirani 2017, s. 311–321) 
 
Ett grundläggande klassificeringsträd använder allt data och den starkaste förklaringsvariabeln, 
den som leder till minst felklassificeringar, vid indelningarna. Det leder till ett träd med hög 
prediktionsvarians. Random forest skattar träd med hjälp av bootstrap-stickprov. Nya stickprov 
dras ur datamaterialet, med återläggning, och klassificeringsträd skattas på stickproven. Med 
random forest tas ett förbestämt antal	slumpmässiga variabler m, 1 ≤ m ≤ p, i åtanke vid varje 
delning av prediktionsrymden. Ett nytt variabelstickprov med m variabler genereras för varje 
ny delning i samma träd. Indelningarna sker enligt minskning av Gini Index vilket gör det 
möjligt att verifiera vilka variabler som minskat indexet mest. I och med att träden bygger på 
slumpmässigt valda variabler, istället för alla tillgängliga, förhindrar metoden att alla träd ser 
likadana ut. Genomsnittet av träden har då lägre prediktionsvarians än ett grundläggande 
klassificeringsträd. Ofta väljs m med hjälp av korsvalidering. 
 
Träden kan utvärderas med OOB-error (out of bag error). OOB-error är ett mått för att 
prediktera antalet felklassificeringar som trädmodellen gör. Uträkningen sker genom att 
använda de observationer som ej togs med i bootstrap-stickprovet som testdata och prediktera 
deras klasstillhörighet med hjälp av den skattade trädmodellen. Ett annat sätt att utvärdera 
träden är med hjälp av korsvalidering. 

3.5 Korsvalidering  

När modellerna skattas och testas med samma data överanpassas de till det datamaterialet 
(overfitting). Modellen blir då ej lämpad för prediktioner på nytt data. Det vill säga att 
prediktionsbiasen blir hög medan prediktionsvariansen sjunker. Tränas modellen på ett annat 
data än det den testas på blir istället variansen av prediktionerna hög medan biasen sjunker, 
(bias-variance trade off).  

För att både minska biasen och utvärdera modellerna kommer 5-fold korsvalidering att 
användas i utvärderingen av modellerna. Vanligtvis används 5 eller 10, där 10 lämpar sig för 
stort data. 5-fold innebär att datamaterialet delas in i 5 lika stora delar och modell skattas på 
alla delar utom ett. Den uteblivna delen används sedan för att prediktera på. Detta upprepas tills 
alla delar agerat testdata. Modellens testfel blir då det genomsnittliga från alla 5 delars 
skattningar. Korsvalidering kommer att användas för att utvärdera både random forest modellen 
och den slutgiltiga logistiska regressionsmodellen. (Hastie, Tibshirani, Friedman 2009, s. 241) 

Modeller med en faktoriell respons går att utvärdera på andelen rättklassificerade utfall som är 
noggrannhet (accuracy). Noggrannheten räknas ut genom att ta antalet rättklassificerade 
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observationer och dividera med antal observationer i hela datamaterialet. För minimering av 
risken för överanpassning beräknas den genomsnittliga noggranheten av skattade modeller 
med hjälp av 5-fold korsvalidering.  

3.6 R-paket  

Programmet R användes för följande analysmetoder. Paketen i R som användes var 
BaylorEdPsych (Alexander 2012), mvnmle (Gross, Bates 2018) och randomForest (Liaw, Wiener, 
2002). 
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4. Resultat 

 
 

4.1 Little’s MCAR-test 

Nollhypotesen lyder att saknat data är MCAR och alternativhypotesen lyder att saknat data är 
MAR eller NMAR. I denna studie bestämdes fem procentig signifikansnivå, och nollhypotesen 
förkastas vid observering av ett p-värde lägre än signifikansnivån. 

Efter genomförande av Little’s MCAR-test på det givna datamaterialet konstaterades det att 
med ett p-värde på 0.026 går det att förkasta nollhypotesen. Slutsatsen blir då följaktligen att 
det finns empiriskt bevis för att bortfall är MAR eller NMAR. Det finns risk för att bortfallet 
av HC6 är antingen på grund av variabler i datamaterialet (MAR) eller på grund av bortfallet 
(NMAR).  

4.2 Logistisk regressionsmodell  

En logistisk regressionsmodell skattas på hela datamaterialet med en binär responsvariabel som 
indikerar om individen är ett bortfall eller ej. Med en signifikansnivå på fem procent 
konstaterades det att de enda signifikanta variablerna var PS, EM, Rökt och Kön (se tabell 1 i 
appendix). Genom att jämföra modellen, skattad endast med de signifikanta variablerna, med 
modellen med alla variablerna med hjälp av AIC och BIC framkom det att modellen med de 
signifikanta variablerna var bättre anpassad till datamaterialet. AIC och BIC för en modell med 
alla variabler var 253.1 respektive 379.919. AIC och BIC för modellen med variablerna PS, 
EM, Rökt och Kön var 213.865 respektive 229.717. 

Med hjälp av ANOVA undersöktes det om varje enskild variabel (PS, EM, Rökt, Kön) bidrog 
till en mer förklarande modell. Det framkom att variabeln Rökt ej gjorde modellen signifikant 
bättre med en femprocentig signifikansnivå då p-värdet låg på 0.5229. Variabeln Rökt uteslöts 
därav ur den slutgiltiga modellen som följaktligen bestod av variablerna PS, EM, och Kön. 

Den slutgiltiga logistiska modellens variabler, samt tolkningar av koefficienterna, går att finna 
nedan: 

- Kön: Är individen man, ökar oddset för att han inte återvänder för att göra MRI avbild en 
andra gång med förändringsfaktor exp(1.28132) = 3.60139, givet att alla andra 
variabelvärden hålls konstanta.  
 

- EM: Om den observerade individens poäng på tester som mäter det episodiska minnet ökar 
med en poäng minskar oddset för att individen är ett bortfall med förändringsfaktor exp(-
0.04430) = 0.96, givet att alla andra variabelvärden hålls konstanta.   
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- PS: Om den observerade individens poäng på tester som mäter bearbetningshastighet ökar 
med en poäng minskar oddset för individen är ett bortfall med förändringsfaktor exp(-
0.04430) =  0.96, givet att alla andra variabelvärden hålls konstanta. 

4.3 Random forest klassificering 

Vid analys av OOB-error med olika värden på antalet valda förklaringsvariabler m framkom 
det att m=1 samt m=2 gav lägst värde på OOB-error (se figur 2). Skillnaden visade sig vara 
liten då m=1 gav ett OOB-error på 0.289, och m=2 gav ett OOB-error på 0.296. 
 

 
Figur 2: Plot över OOB-error för m=1, ..., 24 
 

Med hjälp av 5-fold korsvalidering framkom det att m=2 resulterade i högst noggrannhet, det 
vill säga flest rättklassificerade observationer. Slutgiltiga random forest modellen skattades 
med 500 träd och m=2. Resultatet blev ett träd med ett OOB-error på 30,68%. De tio viktigaste 
förklaringsvariablerna, mätt i den genomsnittliga minskningen av Gini Index, går att finna i 
figur 3. Variabeln som påverkade bortfallet mest var volymen av grå substans vid 
undersökningstillfälle fem, HC5. Variabler som också kunde förklara utfallet bra var de som 
var kopplade till de kognitiva testerna: BD, EM, PS, Fl.    
 

  
 Figur 3: De tio största genomsnittliga minskningarna av Gini Index och dess variabler 
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4.4 Korsvalidering med 5-fold  

För att utvärdera den slutgiltiga logistiska regressionsmodellen med 3 förklaringsvariabler och 
en binär respons användes 5-fold korsvalidering. Det resulterade i en noggrannhet på ca 
71,51%.  
 
Efter att ha använt korsvalidering för att fastställa variabeln m användes korsvalidering på 
random forest modellen med 500 träd och m=2. Då nåddes som högs en noggrannhet på 
70,99%. 
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5. Diskussion 

 
 
Första syftet i denna uppsats var att undersöka om bortfallet skedde slumpmässigt eller ej. Det 
gjordes med hjälp av Little’s test som visade på empiriskt stöd för att bortfallet inte skedde 
slumpmässigt. I och med det resultatet undersöktes vilka förklaringsvariabler som kunnat 
förklara bortfallet, vilket var det andra syftet. För att besvara det användes logistisk regression 
och random forest klassificiering.  

För att kunna genomföra tester i studien uteslöts sammanlagt 11 observationer, vilket potentiellt 
kunnat leda till bias i resultat. Trots att exkluderingen gjorts med intentionen att möjliggöra en 
förutsättning för analys av fullt data är bias en konsekvens som är oundviklig. 

Mest utspridda testet för bortfallsmekanismer är Little’s MCAR-test och därför valdes den för 
denna studie. Det finns dock vissa nackdelar med testet. Modellens antagande är att data är 
multivariat normalfördelat, vilket inte var fallet i denna studie. För att komma runt problemet 
var undersökningen tvungen att förlita sig på att normalitets antagandet kunde släppas enligt 
multivariata centrala gränsvärdessatsen. Vid prediktioner och analyser av datamaterialet är det 
fördelaktigt att veta exakt vilken av de tre mekanismerna som ligger bakom bortfallet. Little’s 
test förser en inte med sådan information. Då nollhypotesen är MCAR är det alternativa 
hypotesen icke-MCAR. Vid förkastande av nollhypotesen är det alltså inte möjligt att veta 
vilket av resterande två mekanismer som ligger bakom bortfallet. Det finns stor skillnad mellan 
NMAR och MAR. I värsta fall, där den sanna mekanismen är NMAR, är det omöjligt att göra 
vidare tolkningar av datamaterialet då bortfallet är påverkat av något som studien inte har 
tillgång till. Med den kunskapen är klassificeringsresultaten från studien potentiellt 
missvisande.  

Båda modellerna, logistisk regression och random forest, visade på väldigt liknande 
noggrannhet med korsvalidering. Därigenom går det att diskutera för att utfallet inte är strikt 
linjärt relaterat till förklaringsvariablerna. En noggrannhet på ca 70% betyder att 
felklassificering sker för ca 30% av observationerna. Det är inte perfekt predikterande men det 
är bättre än slumpen. Det finns en viss skillnad mellan vilka förklaringsvariablerna modellerna 
ansett som viktiga. En möjlig förklaring till det kan vara att modellerna skattar 
klassificeringarna olika. Logistisk regression försöker hitta förklaringsvariabler som har linjärt 
relaterade samband till den logaritmerade responsen, sannolikheten att deltagare var bortfall. 
Random forest klassificering presterar bäst med variabler som har ett icke-linjära samband till 
förklaringsvariablerna.  

Poängen från de kognitiva testerna som mäter bearbetningshastighet och episodiskt minne var 
viktiga enligt den logistiska regressionsmodellen. Det är oklart om det möjliggör ett argument 
för att folk som har sämre minne har större sannolikhet att glömma bort sina 
undersökningstillfällen. Även om det är en möjlig anledning finns det inga bevis för det. Det 
enda resultaten från studien kan argumentera för är att skillnad i poäng på kognitiva tester 
påverkat bortfallet, inte varför. Resultatet från den logistiska regressionsmodellen visade också 
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på att könet av deltagaren signifikant påverkade om individen återvände vid 
undersökningstillfälle sex eller ej. Anledningen till att män hade större odds att falla bort från 
studien än kvinnor går dock inte att avläsa från det givna datamaterialet.  

Med random forest klassificering visade det sig att resultaten från testerna som mäter kognition 
var starkt relaterade till om individen föll bort eller ej. Orsaken till det kan vara att personer 
som påvisar en försämring i kognitiva egenskaper är mindre kapabla till att dyka upp vid 
nästkommande undersökningstillfälle. Det är viktigt att komma ihåg att testerna som mäter en 
individs kognition inte uteslutande är valida. Testen är endast ett sätt att försöka dokumentera 
egenskaper såsom minne och bearbetningshastighet osv. Vad resultat från kognitiva tester säger 
om individens verkliga kognitiva tillstånd är inte observerbart. 

Sammanfattningsvis påvisade resultaten att vissa faktorer förklarade skillnaden mellan bortfall 
och de som återkom bättre än andra faktorer. Det finns däremot många svårigheter som kommer 
med prediktion. Andelen rättklassificerade utfall var inte hög nog för att med säkerhet kunna 
använda modellerna för att prediktera vilka av deltagarna som kommer inte återvända, och 
därmed inte heller med säkerhet kunna säga vilka faktorer som påverkar bortfallet. 
Tolkningarna av resultaten riskerar även att vara missvisande på grund av bias, baserad på bland 
annat urval av variabler och radering av observationer, som tidigare nämnts. Vidare forskning 
skulle kunna ge säkrare resultat om fler observationer och variabler finns tillgängliga. För 
vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka bortfall för MRI vid nästa 
undersökningstillfälle för att bekräfta eller förkasta resultaten från denna studie.  
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Appendix 

Tabell 1: Förklaring av variablerna som använts i studien. Alla variabler i tabellen, förutom HC6, är 
från undersökningstillfälle 5.  

Variabel Kort förklaring  Typ av variabel 

HC6 Grå substans i hippocampus i 𝑚𝑚z	vid tillfälle 6 Kontinuerlig (Respons) 

HC5 Grå substans i hippocampus i 𝑚𝑚z	vid tillfälle 5 Kontinuerlig 

Alder Ålder Kontinuerlig 

Kon Kön Faktor (1=man, 0=kvinna) 

Bmi BMI (kroppsvikt i kg / kroppslängd i m) Kontinuerlig  

Utbildning Antal år av utbildning Kontinuerlig 

Civilstand Civilstånd Faktor (1=Sammanboende, 2=Ogift, 3=Skild, 4=Änka/Änkling) 

Boendesituation Boendesituation Faktor (1=bor ensam, 0=bor inte ensam) 

Sysselsattning Sysselsättning Faktor (1=Anställd,  0= Övrigt) 

MMT MMT Kontinuerlig 

Rokt Antal år individen rökt Kontinuerlig 

Ol.l.m Hur mycket öl individen dricker i liter/mån Kontinuerlig 

Vin.cl.m Hur mycket vin individen dricker i cl/mån Kontinuerlig 

Starksprit.cl.m Hur mycket starksprit individen dricker i cl/mån Kontinuerlig 

Frisk Känner sig individen frisk Faktor (1=ja, 0=nej) 

Minnesstorning Uppsökt läkare för minnesstörning Faktor (1=ja, 0=nej) 

Foreningsarbete Föreningsarbete senaste 3 mån.  Faktor * 

Religion Religiös aktivitet senaste 3 mån.  Faktor * 

Kurser Deltagande i kurser senaste 3 mån.  Faktor * 

Social Social kontakt senaste 3 mån.  Faktor * 

Rorelse Fysisk aktivitetet senaste 3 mån.  Faktor * 

PS Processing Speed  Kontinuerlig 

BD Block Design  Kontinuerlig 

Fl Word Fluency  Kontinuerlig 

EM Episodic Memory  Kontinuerlig 

* (1=Ingen gång, 2=Någon gång. 3=Ett par ggr/mån, 4=Några ggr/v., 5=Dagligen) 

 


