
School of Mathematics and Systems Engineering

Reports from MSI - Rapporter från MSI

Undersökning av metoder för att analysera och 
modellera efter stora datamaterial, hantering av 
programmet SPSS samt en studie i Kronoberg läns 
gymnasieelevers psykiska ohälsa

Gustav Alfelt och Susanna Lövdahl

Jun
2008

MSI Report 08049
Växjö University ISSN 1650-2647
SE-351 95 VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/MA/E/--08049/--SE



Växjö Universitet 2008
Examensarbete på kandidatnivå MA1303

Sammanfattning

Landstinget i Kronobergs län utförde 2006 en enkätundersökning bland elever i 

årskurserna 5, 8 och gymnasiets årskurs 2. Datamaterialet för gymnasieeleverna har 

studerats i detta arbete där den psykiska ohälsan och alkoholkonsumtion varit i fokus. 

Det statistiska arbetet är uppdelat i tre delar: Metodbeskrivning, hantering av 

programmet SPSS samt en undersökning av gymnasieelevers psykiska ohälsa och 

alkoholkonsumtion. I metodbeskrivningen har metoderna dikotomisering, logistisk 

regression, Wald, faktorinteraktion och kategorisering beskrivits. För hantering av stora 

datamaterial samt för att kunna ta fram statistiska samband rörande psykisk ohälsa och 

alkoholkonsumtion har programmet SPSS använts och illustrerats i arbetet. De 

förklarande variablerna som varit mest inflytelserika mot den psykiska ohälsan var 

’Tycker du att du är frisk?’, ’Har du någonsin använt läkemedel tillsammans med 

alkohol i berusningssyfte’ samt ’Trivs du med livet?’. När undersökningen för 

gymnasieelevers alkoholkonsumtion studerades var de gemensamma signifikanta 

faktorerna för både killar och tjejer ’Skolkar du?’, ’Känner du dig ofta irriterad eller på 

dåligt humör?’ och ’Har någon vuxen behandlat dig fysiskt illa?’ där samtliga 

förklarande faktorer bidrog till en ökad sannolikhet att konsumera mycket alkohol. Då 

undersökning av variabeln symtom, variabeln oro samt deras interaktion studerades för 

killar respektive för tjejer mot den psykiska ohälsan kunde man se att variabeln symtom 

för killar var inflytelserik samt interaktionen mellan oro och symtom. För tjejerna var 

däremot variabeln oro inflytelserik samt variabeln symtom men inte deras interaktion. 

Tack

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Roger Pettersson som är lektor vid Växjös 

Universitet, folkhälsovetaren Ingrid Edvardsson och statistikern Anna Lindgren för 

deras engagemang i vårat arbete. 
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Landstinget i Kronoberg genomförde år 2003 en enkätundersökning om hälsa och 

levnadsvanor, undersökningen bestod utav ett 90-tal frågor, riktat till elever i årskurs 5, 

8 och gymnasiets årskurs 2. Motsvarande enkätundersökning gjordes igen 2006 med 

elever i årskurs 5, 8 och gymnasiets årskurs 2. Datamaterialet från 2006 fick vi 

möjligheten att studera närmare och efter ett möte med folkhälsovetaren Ingrid 

Edvardsson valde vi tillsammans att vi skulle ha i uppdrag att sammanställa de 

statistiska samband som berörde psykisk ohälsa för gymnasieeleverna i 

undersökningen. Vi diskuterade även att det skulle vara intressant att undersöka om 

alkoholvanor och den allmänna hälsan kunde ha något samband. Undersökningen 

bestod av 1956 svarande gymnasieelever och var en totalundersökning. Att vi valde att 

studera gymnasieeleverna berodde på att gymnasieeleverna hade mest erfarenhet 

jämfört med eleverna från årskurs 5 och 8; därför var gymnasieeleverna intressantare 

och mer givande att undersöka. För att på ett smidigt sätt kunna hantera så stora 

datamängder behövs ett lämpligt statistiskt program. Programmet SPSS visade sig vara 

användbart och eftersom vi aldrig tidigare jobbat med programmet kom vårt arbete 

därför att innehålla tillvägagångssätt och lämpliga metoder för att kunna hitta statistiska 

samband rörande psykisk ohälsa med hjälp utav detta program. De metoder vi tänkt 

använda fick vi möjlighet att diskutera med statistikern Anna Lindgren från Lunds 

Universitet.  

1.2 Problemformulering 

Det förberedande arbetet innefattade att gå igenom datamaterialet vi fått möjlighet att 

undersöka ifrån Landstinget i Kronoberg. Då vi aldrig hade jobbat med den här sortens 

material tidigare blev första uppgiften att ta reda på vilka metoder som var relevanta att 

använda på ett så stort datamaterial för att kunna sammanställa statistiska samband från 

enkätundersökningen. Nästa steg blev att anpassa datamaterialet så att det passade de 

metoder vi skulle applicera samt att hitta ett lämpligt statistiskt program som kunde 

hantera de metoder vi tänkt använda. Under mötet med folkhälsovetaren Ingrid 

Edvardsson bestämdes att vi skulle undersöka vilka faktorer som samspelade med 

gymnasieelevers psykiska ohälsa, vilket kom att bli vår huvuduppgift i arbetet.
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2. Metoder

2.1 Dikotomisering av data

För att på ett enklare sätt kunna arbeta med datamaterialet dikotomiserade vi data, det 

vill säga delade upp svarsalternativen till respektive fråga i två grupper. Grupperna kom 

att innehålla en 1:a för jakande svar och en 0:a för nekande svar. Vi behövde då 

omformulera en del frågor så att det endast gick att svara ja eller nej. En fråga med flera 

svarsalternativ som behövdes omformuleras kan ses i Exempel 2.1.1.

Exempel 2.1.1:

Fråga 38: Hur mycket snusar du?

 Mindre än 1 dosa per vecka

 1 dosa per vecka.

 2 dosor per vecka.

 3 dosor per vecka.

 4 eller fler dosor per vecka.

Omformulering av frågan i Exempel 2.1.1 blev nu istället ’Snusar du två dosor eller 

mer per vecka?’ som endast kunde besvaras med ja eller nej. Dikotomisering av datan 

krävdes för att vi skulle kunna använda alla frågor som beroende variabler i den 

logistiska regressionen, som beskrivs i avsnittet Metoder. Metoden underlättade också 

då vi kom att använda faktorinteraktion. I Fråga 38, omformulerad och dikotomiserad, 

fick svarsalternativen ’Mindre än 1 dosa per vecka’ och ’1 dosa per vecka’ ett nekande 

svar, en 0: a och de övriga svarsalternativen ett jakande svar, en 1:a.

Fråga 38, omformulerad och dikotomiserad: Snusar du två dosor eller mer per vecka?

0 Mindre än 1 dosa per vecka

0  1 dosa per vecka.

1  2 dosor per vecka.

1  3 dosor per vecka.

1  4 eller fler dosor per vecka.
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På en del frågor fattades värden då någon individ inte angivit något svar. Då detta i 

vissa fall skapade ett bortfall av hela individer var vi tvungna att fylla i variabler som 

saknade värden. Det gjordes på två olika sätt beroende på frågans uppbyggnad.

Det första fallet var då individen instruerades att hoppa över frågor beroende på hur de 

svarat på tidigare frågor. I dessa fall fyllde vi i med ett nekande svar, då det naturligt 

följde av det val man tidigare gjort. Tillvägagångssättet visas i Exempel 2.1.2.

Exempel 2.1.2

Fråga 27: Röker du?

 Ja.

 Nej, har slutat.  Gå till fråga 33.

 Nej, men har prövat.  Gå till fråga 33.

 Nej, har aldrig rökt.  Gå till fråga 33.

Om individen valde något av de tre sista alternativen instrueras den att direkt gå 

vidare till fråga 33 och sålunda hoppa över alla resterande frågor angående 

rökning. 

Exempel på en fråga som de icke rökande gymnasieeleverna angivits hoppa över kan 

ses i Exempel 2.1.3.

Exempel 2.1.3

Fråga 31: Vill du sluta röka?

 Nej

 Ja

 Vet inte

På Fråga 31 kom svar  att saknas av dem som inte rökte då de maskinellt förts in i 

datadokumentet och vi kunde därför fylla i en 0:a.
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Det andra fallet var då individen inte uppgivit något svar utan instruktioner att hoppa 

över frågan. Här var det inte lika självklart vilket värde som skulle införas i de tomma 

fälten, då det kan finnas flera olika anledningar till att individen inte svarat. Här hade vi 

valt att fylla i de tomma fälten med en slumpvariabel som berodde på fördelningen av 

de svarande individernas svar. Slumpvariabeln var Bin(1, p)-fördelad, där p var andelen 

av de svarande som fyllt i en 1:a (jakande svar). Tillvägagångssättet visas i Exempel 

2.1.4.

Exempel 2.1.4

Fråga 26: Har du lagat några hål?

 Nej.

 Ja, 1.

 Ja, 2.

 Ja, 3 eller fler.

Efter att vi omformulerat och dikotomiserat frågan fick den följande utseende:

Fråga 26, dikotomiserad: Har du lagat två hål eller fler?

 Nej

 Ja

Svaren blev då uppdelade i 0:or, 1:or, och saknade svar. Ett frekvenstest, som 

kan ses i Tabell 2.1.1, gav följande resultat, där ’System missing’ innebar att 

värde saknades:

Tabell 2.1.1: I Tabell 2.1.1 kan man se en utskrift från SPSS på ett frekvenstest 

där man kan avläsa hur många svar som saknas till Fråga 26.
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 Frequency Percent

Valid 

Percent Cumulative Percent
Valid nej 646 33,0 33,6 33,6
 ja 1275 65,2 66,4 100,0
 Total 1921 98,2 100,0  

System 

missing
35 1,8   

Total 1956 100,0   

Detta visade att vi hade 35 fält som saknade värde. Nu bytte vi ut dessa mot en 

slumpvariabel med Bin(1, 0.664)-fördelning då 66,4% av de svarande 

individerna som angett ja som svar. På det sättet kom de saknade fälten att få ett 

värde som slumpats fram med samma fördelning som de svarande individernas 

svar hade.

2.2 Logistisk regression

Då vi började med arbetet hade vi ingen aning om vilka metoder som var lämpliga att 

applicera på datamaterial av det slag vi fått. Efter våra möten med Ingrid från 

landstinget och statistikern Anna från Lunds universitet stod det dock klart att det var 

metoden med logistisk regression som var lämpligast att arbeta med för vår del. I 

korthet fungerar logistisk regression så att man vill beskriva sannolikheten för ett visst 

utfall beroende på hur en eller flera förutsättningar ser ut. Variabeln vars utfall man vill 

mäta sannolikheten för, den beroende variabeln, kunde i denna metod endast anta två 

värden, oftast illustrerade som 1 eller 0, som i sin tur sedan kan stå för exempelvis ja 

eller nej, pojke eller flicka, stor eller liten. Variablerna som utfallet skulle bero på, de 

förklarande variablerna, kunde vara hur många som helst och anta både diskreta och 

kontinuerliga värden, inom vilka intervall som helst. Dessa kunde vara variabler som en 

persons längd, antal barn i en familj eller om en det är natt eller dag, allt man 

misstänkte kunde ha en koppling till den beroende variabeln man ville undersöka. Den 

logistiska regressions-modellen fungerade därför givetvis också oavsett fördelningen på 

de förklarande variablerna, vilket gjorde den väldigt flexibel. Då vi hade dikotomiserat 

datan vi använde, kom i stort sett alla våra variabler, både beroende och utgående, bestå 

av värdena 1 och 0. I exempel 2.2.1 illustreras hur resultatet av en logistisk modell med 

en variabel kan se ut.
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Exempel 2.2.1

Figur 2.2.1: I Figur 2.2.1 ser vi en modell över hur ett barns 

antal gjorda läxor under ett år påverkar huruvida den kommer 

få en viss julklapp eller inte.

På P-axeln har vi sannolikheten för att barnet får julklappen och på x-axeln syns antalet 

läxor barnet gjort under året. Med hjälp av kurvan i planet kunde vi sedan utläsa hur, 

enligt vår modell, stor sannolikheten var att barnet fick sin julklapp då det under året 

gjort ett visst antal läxor. Då exempelvis barnet gjort 80 läxor, är enligt modellen 

sannolikheten att det får sin julklapp . Observera att kurvan i de flesta fall bara 

kommer infinitesimalt nära P=1, då det oftast alltid finns en risk att missa utfallet 

oavsett värdet på den förklarande variabeln.

(Observera att alla data i exemplet är fullkomligt påhittade och modellen helt kan sakna 

verklighetsanknytning).

Om vi fortsätter med föregående exempel, anta att vi vill veta hur stor sannolikheten att 

ett barn får en julklapp givet hur snällt det har varit, utan att vi har kurvan i Figur 2.2.1 

att avläsa. Här kunde vi då tala om oddsen att barnet fick en julklapp. Oddset  för ett 

visst utfall  beräknas med formeln
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Anta vidare att sannolikheten för att ett barn får en julklapp vid ett visst antal gjorda 

läxor är 0,75, vilket insatt i formeln ger . Oddsen för detta utfall skulle alltså bli 3 

mot 1, det vill säga att barnet fick en julklapp i 3 av 4 prövningar. Oddsen för att 

utfallet inte skulle ske blev då , dvs i 1 av 4 prövningar fick barnet ingen 

julklapp. Odds av denna typ är asymmetriska, oddsen för ett utfalls motsats är inversen 

av utfallets odds. Oddsen för det mest sannolika utfallet löper mellan 1 och  och 

oddsen för det motsatta utfallet löper mellan 0 och 1. Skulle båda utfall vara lika 

sannolika skulle oddsen för båda utfall vara 1. Om vi däremot logaritmerar oddsen i 

vårt exempel, kom vi att få talen  respektive  . Det 

logaritmerade oddset för det mest sannolika utfallet löper här mellan 0 och  och det 

minst sannolika mellan -  och 0 och är 0 om båda utfallen är har samma sannolikhet. 

Dessa tal är mycket enklare att modellera efter, då log oddsen för det ena utfallet var 

log-oddset för det andra utfallet multiplicerat med -1. Detta eftersom vi då helt enkelt 

kunde sätta positiva koefficienter framför faktorer som påverkar sannolikheten för 

utfallet positivt och negativa koefficienter framför faktorer som påverkade 

sannolikheten för utfallet negativt. Följaktligen lät vi ekvationen för vår modell få 

utseendet

Här är  sannolikheten att variabelns utfall blir 1,  en konstant,  

koefficienterna till de förklarande ingående variablerna . Löser vi ut  ur denna 

ekvation får vi

Genom att sedan sätta in de gällande värdena för  får vi ut sannolikheten  att 

utfallet blir en 1:a i det gällande fallet. Värt att tänka på är att i vårt arbete är nästan alla 

10



Växjö Universitet 2008
Examensarbete på kandidatnivå MA1303

ingångsvariabler 1 eller 0, vilket innebär att en variabel och dess koefficient antingen 

kommer med eller utesluts helt. Konstanten  är till för att fånga upp all inverkan av 

variabler med värde 0, samt sätta sannolikheten för ett utfall då ingen av variablerna har 

ett positivt värde (1:a). Koefficienterna   kan vara både positiva och negativa 

där, som vi tidigare förklarade, en positiv koefficient innebär att variabelns värde ökar 

sannolikheten för ett utfall, och en negativ koefficient att variabelns värde minskar 

sannolikheten för ett utfall.

Exempel 2.2.2.

Statistiker har utvecklat modellen om sannolikheten för att barn ska kunna få 

julklappar och kommit fram till följande modell:

där  är antalet läxor barnet gjort under året,  antalet grönsaker de ätit och  

antalet snöbollar de kastat på folk under året. De två första koefficienterna är 

positiva, vilket innebär att de påverkar sannolikheten positivt, medan den sista 

är negativ och påverkar sannolikheten negativt. Egon har gjort 50 läxor, ätit 400 

grönsaker och kastat 15 snöbollar under årets lopp. Sannolikheten att Egon får 

en viss julklapp han önskar sig är då

Hur kommer vi då fram till -värdena i vår modell? Vi behöver här använda oss av 

maximum likelihood-metoden, som arbetar för att ge oss de parametrar som med störst 

sannolikhet givit oss de observerade värdena. Vi skriver om vår tidigare funktion av  

till 

Här är  en -vektor med våra koefficienter , som vi ska uppskatta, och  
är en -vektor med de värden för faktorerna vi matar in. Varje individ i 
undersökningen får sannolikhetsfunktionen
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Där  är radvektorn  i matrisen , som är en -matris innehållande alla våra 
observerade data där  antalet faktorer man undersökt och  antalet prövningar 
man gjort, eller i vårt fall antalet individer man frågat.. Likelihood-funktionen för vår 
funktion  blir

där  är det :te elementet i vektorn  som innehåller alla värden av den beroende 

variabeln som vi vill undersöka. Funktionen efter produkttecknet beskriver hur stor 

sannolikhet det var att prövning  fick det utfall som observerades, givet -värdena i 

funktionen . Alltså, om prövning  hade ett positivt utfall (  läggs värdet 

(sannolikheten för prövningen att lyckas givet värdena på dess faktorer) till produkten 

för likelihood-funktionen. Har prövningen ett negativt utfall (  läggs 

sannolikheten för att prövningen inte fick positivt utfall till produkten för likelihood-

funktionen. På detta vis blir likelihoodens faktor alltid störst då man har så korrekta 

värden till -värden som möjligt. Idén är att välja dessa värden så att man maximerar 

likelihood-funktionen.

Vidare logaritmerar vi vår likelihood-funktion för att enklare kunna arbeta med den, 

och får då loglikelihood-funktionen, 

Nu behöver vi en iterativ metod för att leta oss fram till en vektor med -värden som 

passar vår modell. Vi kommer här att göra det med hjälp av Newtons metod [7] [8] 

(med steglängd 1) på formen

Där  är Hessianen och  är gradienten för vår log likelihood-funktion 

och bestäms enligt
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där  är transponatet till den i:te raden i matrisen  och (som beror på ) är den 

i:te individens sannolikhet för ett utfall i den k:te iterationen, som blir en -vektor 

samt

som blir en -matris där -matrisen  består av diagonalelementen

Observera här att vår vektor  ersätter  i Newtons iterationsmetod som den beskrivs 

ovan. Allt detta ger oss iterationsformeln

Genom att stoppa in en lämplig startvektor  kommer nu Newtons iterationsmetod att 

med hjälp av sökriktningen  leta fram den -vektor med koefficienter 

som passar vår modell bäst. Ju närmare vi kommer den optimala vektorn kommer  

mer och mer att likna , och här får man avgöra hur noggranna värden man vill ha 

innan man är nöjd.

I Exempel 2.2.3 visas ett genomgående exempel på hur man från ett datamaterial 

plockar fram en modell för logistisk regression.

Exempel 2.2.3

Vi har fått följande datamaterial:

Individ Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4
Jöns 1 1 0 1
Eva 0 0 0 0
Bertil 0 0 1 0
Stina 0 1 0 1
Selma 1 0 1 0

Vår uppgift är att sammanställa en modell som beskriver hur stor sannolikheten 

att en individ svarat en 1:a på fråga 4, givet vad de svarat på frågorna 1, 2 och 3. 
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Fråga 4 är här alltså vår beroende variabel och de övriga frågorna våra 

oberoende variabler. Stoppar vi in våra beroende variablers värden i en -

matris  får den följande utseende:

De tre sista kolonnerna känns lätt igen från tabellen ovan, medan den första 

kolonnen inkluderas för att bestämma konstanten  i formeln. Denna 

inkluderas som en fråga som alla individer svarat en 1:a på, och ska representera 

sannolikheten för ett positivt utfall även om alla andra frågor besvarats med en 

0:a. Dessutom får vi en vektor med vår beroende variabels värden med följande 

utseende:

För att utföra iterationsstegen beskrivna ovan behöver vi en startvektor , och 

vi låter den för enkelhets skull vara

För att kunna gå vidare måste vi sedan plocka fram våra  som med vår data 

ovan blir
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Dessa  är alltså sannolikheten för att individ  har svarat en 1:a på den 

beroende variabeln fråga 4 givet individens svar och vår vektor .

Nästa steg är att plocka fram Hessianen  och då först vektorn  med 

diagonalelementen

som blir

Vidare blir då inversen av Hessianen
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Efter det måste vi finna vår gradient

som i vårt exempel består av termerna

Sätter vi ihop vad vi räknat fram kan vi nu gå ett steg i iterationen;
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Trots att vi bara itererat ett steg kan man ändå se att redan dessa -värden inte verkar 
helt intetsägande. Konstanten  (-2.7037) är negativ, vilket är att vänta då de flesta i 
undersökningen har värdet 0 i den beroende variabeln. Vidare är koefficienten  för 
fråga 2 starkt positiv, vilket är att vänta då vi i tabellen ser att alla som svarat en 1:a på 
denna fråga även har svarat en 1:a på fråga 4. Av motsvarande anledning är det 
förståeligt att koefficienten  är starkt negativ. Efter ytterligare ett par iterationer 
(utförda m.h.a MatLab) ser lösningen ut att stabilisera sig vid 

Viktigt att tänka på är att datamaterialet i exemplet är extremt litet, och att en modell 
framtagen av endast detta material skulle bli högst approximativt.

Den iterativa metoden vi använder här är bara en i raden av metoder som kan användas 

för att finna -koefficienterna till vår formel. Trots metodens relativa simplicitet är den 

och modifikationerna av den en av de mest effektiva vad det gäller tidsåtgång i 

datorprogram.

2.3 Wald 

Genom att utföra Wald-metoden kan man få ut de faktorer som har statistisk signifikans 

mot den beroende variabeln man valt. Man testar β-värdet för enda faktor i taget och 

Wald-metoden reducerar bort de faktorer som inte påverkar modellen. Det man vill 

undersöka är om nollhypotesen, H0, kan förkastas enligt:
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Det vill säga att om H0 är sant har den förklarande faktorn inte tillräckligt stor påverkan 

på modellen. Wald-metoden använder det skattade β-värdet, ̂ , och dess skattade 

medelfel (S.E=standard error) man fått ut till respektive förklarande faktor genom att 

först ha genomfört logistisk regression. För förklaring av de statistiska begreppen tag en 

godtycklig lärobok i statistik, till exempel [3]. Man dividerar ̂ - respektive S.E– värde. 

Efter att man tagit kvadraten av dem båda så att man får fram följande uttryck

 .

Under H0 är t2 approximativt  2 – fördelad med 1-frihetsgrad. Om t2, som är Waldvärdet 

i vår modell, är stor så kan vi förkasta H0. Det vill säga att vi tror inte på nollhypotesen, 

β0. För att lättare se hur ett sådant test kan gå till ger vi ett exempel nedan. 

Exempel 2.3.1

Frågan om man tränar minst två gånger i veckan gav ̂ -värdet –0,708 och S.E 

0,292, som uträknades med logistisk regression mot den beroende faktorn 

’Tycker du att din hälsa är dålig?’, vilket kan utläsas i Tabell 2 under avsnittet 

Resultat. För att kontrollera om frågan ’tränar du minst två gånger i veckan’ 

påverkade modellen sattes följande test upp:

H0: β0, faktorn har inte tillräckligt stark statistisk signifikans på modellen. 

H1: β 0, faktorn har en statistisk signifikant påverkan på modellen.

Waldmetoden börjar med att räkna ut kvoten av ̂ -värdet respektive S.E i 

kvadrat enligt följande

I tabell 2, kolumn 3, kan man avläsa värdet t2= 5,894. Det är det så kallade Wald 

värdet som under H0 är ett approximativt utfall från en -fördelning med 

frihetsgraden 1. För -fördelningen ger t2 -värdet 5,894 arean till höger enligt 

Bild 2.3.1.
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Bild 2.3.1

I Tabell 4.1 under avsnittet Resultat, kolumn sex, kan signifikansvärdet avläsas 

och fås i detta fall till 0,015. Det innebär att arean av -fördelningen för värdet 

5,894 är 1,5 %. Eftersom sannolikheten, under H0, att få ett så stort värde på 

Waldvärdet som 5,894 bara är 1,5% så tror vi inte på H0. Det vill säga: det 

standardiserade ̂ -värdet, Waldvärdet, är så stort att vi inte tror på att β0, 

därför kan vi förkasta hypotesen H0 på nivån 1,5%. 

Om signifikansnivån (Sig.) för Waldtestet är   0,1 förkastas H0. Vi valde att sätta Sig. 

till 0,1 efter rekommendation från statistikern Anna Lindgren. På motsvarande sätt kan 

vi kontrollera alla de förklarande faktorer som testas mot den beroende variabeln 

’Tycker du att din hälsa är dålig’ så att vi bara får med de faktorer som signifikant 

påverkar modellen.  

Det finns olika varianter på metoden Wald, vi har valt att använda ’Backward-Wald’ 

som från början tar med alla faktorer och sedan testar hypotesen för de förklarande 

faktorernas signifikans som tas bort en i taget beroende på om de påverkar modellen 

eller inte.

2.4 Faktorinteraktion

När man använder metoden faktorinteraktion vill man undersöka hur samspelet mellan 

faktorer påverkar utfallet. Principen förklaras i Exempel 2.4.1.
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Exempel 2.4.1.

Anta att Olle har sannolikheten p för att må dåligt. Om Olle har huvudvärk ofta 

så ökar troligtvis sannolikheten p att han mår dåligt. Men har Olle både ont i 

huvudet ofta och ryggont ofta kan man tycka att sannolikheten att han mår 

dåligt borde öka. För att kunna kontrollera faktorernas samspel undersöks 

kombinationen av dem med hjälp av metoden faktorinteraktion. 

Faktorinteraktionen kan undersökas med logistisk regression där man har 

faktorerna för sig och produkten mellan faktorerna som förklarande faktorer och 

kör mot den beroende faktorn som i detta exempel skulle kunna vara’ Mår du 

dåligt?’. 

I Exempel 2.4.1 betecknas faktorerna huvudvärk respektive ryggont med  1 och  2 

samt med tillhörande -värden. Modellen kan ses i följande ekvation:









 p

p

1
log 0 + 1 1+ 2 2 +  3 1 2.  

Det är inte alltid man får ett positivt  3 hörande till faktorprodukten utan många gånger 

ges ett negativt  3. Negativt  3  kan motverka dubbelexponering för de förklarande 

variablerna. Olle kanske redan mår väldigt dåligt utav att ha huvudvärk ofta och inte 

mår så mycket sämre ifall han skulle få ryggont också. Men om faktorinteraktionen ger 

ett positivt värde kan det betyda att Olle kanske mår mycket sämre om han har båda 

besvären. 

 

2.5 Kategorisering

Då vi har en förklarande variabel som kan bestå av ett flertal diskreta värden kan det 

ibland vara av intresse att undersöka hur mycket var och en av de olika värdena 

påverkar en beroende variabel.  På detta vis får vi en mer exakt modell över vilken 

påverkan de olika värdena för variabeln har på den beroende variabeln. Vår modell får 

då utseendet
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där  är en konstant och   är koefficienter och  står för var och ett av 

värdena som variabeln vi undersöker kan anta. Att modellera på det här viset kallas att 

kategorisera variabeln. Givetvis kan man ha med fler kategoriserade variabler i 

modellen, eller t o m ickekategoriserade, som då behandlas som en enda variabel , 

som tidigare. Metoden beskrivs i Exempel 2.5.1.

Exempel 2.5.1

En grupp individer ska ingå i ett experiment som behandlar smörgåsätning och 

mättnad. Varje individ erbjuds att äta ett visst antal smörgåsar, mellan 1 och 5. 

Hur många smörgåsar man har tillgång till är fördelad jämt, så det är lika många 

som erbjuds äta 1 smörgås som erbjuds äta 2, 3, 4 eller 5 smörgåsar. Sedan ska 

en modell tas fram för hur stor sannolikheten är att man blir mätt, beroende på 

hur många smörgåsar man tillåtits äta. Efter att ha kategoriserat upp värdena för 

antal smörgåsar och sökt fram deras -värden får modellen utseendet

där  står för tillgång till 1 smörgås,  tillgång till 2 smörgåsar, osv. För att 

beräkna sannolikheten för att en individ har blivit mätt beroende på hur många 

smörgåsar den fått tillgång till stoppar vi nu in det antalet i den gällande 

variabeln, och sätter de övriga variablerna till 0. Eva, exempelvis, fick tillgång 

till 3 smörgåsar, och sätter då  och  till 0 och  till 3. 

Här får man alltså tänka på att varje koefficient multipliceras med variabelns värde, och 

inte bara en 1:a som i tidigare exempel. Vill man ha en bättre överblick över hur mycket 

de olika värdena inverkar kan man från början multiplicera koefficienten med dess 

tillhörande värde. Gör vi det blir Exempel 2.5.1 modell 

En intressant notis är här att koefficienternas ökning avtar efter koefficienten till . 

Det kan bero på att sannolikheten att bli mätt når en maxgräns för de flesta individer 
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efter ett visst antal smörgåsar. Skulle experimentet ha erbjudit upp till exempelvis upp 

till 50 smörgåsar hade antagligen skillnaden efter de, låt säga 10 första smörgåsarna, 

nästan varit obefintlig, då nästan alla hade varit mätta efter 10 smörgåsar. Detta är en 

aspekt man kan fånga upp med kategorisering, som inte fångas upp då man bara 

använder ett värde och en koefficient till varje variabel. Som sagt tidigare går det att 

bygga ut modellen så den både tar ännu fler kategoriserade variabler, eller bara vanliga 

variabler. 

3. Bearbetning

För att kunna applicera våra metoder så måste vi börja med att dikotomisera data med 

tillvägagångssättet beskrivet i avsnittet Metoder. Frågorna omformuleras så de kunde 

besvaras med ja eller nej och svaren delas sedan upp i dessa två kategorier, kodade med 

1: or för jakande och 0:or för nekande svar. Exempelvis fick vi formulera om 

Fråga 11:

Hur tycker du din familjs ekonomi är?

 Mycket bra.

 Bra.

 Varken bra eller dålig.

 Inte så bra.

 Inte bra alls.

Fråga 11 delades upp enligt följande:

Fråga 11:

Hur tycker du din familjs ekonomi är?

1 Mycket bra.

1 Bra.
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1 Varken bra eller dålig.

0 Inte så bra.

0 Inte bra alls.

Nu fick de tre första svars alternativen värdet 1 och de två sista svarsalternativen en 0: 

a.  Frågan behövdes därför omformuleras till

Fråga 11, omformulerad och dikotomiserad:

Tycker du att din familjs ekonomi är bra?

 Ja.

 Nej.

I programmet SPSS dikotomiserade vi frågan genom att först gå in i Transform  

Recode  Into same variables enligt Bild 3.1.

Bild 3.1: I Bild 3.1 visas var man ska gå in för att kunna

dikotomisera om datan.
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Bild 3.2: I Bild 3.2 illustreras hur man väljer den variabel man vill omkoda.

I Bild 3.2 markerar vi och flyttar med hjälp av pilen i mitten över de variabler vi vill 

koda om till den högra rutan. Genom att sedan klicka på knappen ’Old and New 

Values…’ öppnas ett nytt fönster där vi kan välja hur vi vill koda om värdena i 

variabeln som kan ses i Bild 3.3.

Bild 3.3: De gamla värdena får nya värden genom manuell inmatning.

Till vänster i Bild 3.3, fyller vi i de gamla värdena vi vill koda om. Frågan ’Hur tycker 

du att din familjs ekonomi är?’ hade tidigare fått motsvarande värde i datamaterialet 

som kan ses i Exempel 3.1.

Exempel 3.1:

Fråga 11: Hur tycker du din familjs ekonomi är?
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1 Mycket bra.

2 Bra.

3 Varken bra eller dålig.

4 Inte så bra.

            5 Inte bra alls.

I Bild 3.3 har vi kodat om värdena 1-3 till 1:or det vill säga ja-svar och värdena 4-5 till 

0:or som nu blev nej-svar. På motsvarande sätt dikotomiserade vi de övriga frågorna.

En del frågor hade inte fyllts i och vi var därför tvungna att fylla i dem så som vi 

beskrivit i avsnittet Metoder. Omkodningen där bara ett värde skulle fyllas i gjordes på 

samma sätt som proceduren ovan. Värdena vi skulle koda om då var antingen värden 

som låg utanför svarsalternativens intervall eller saknades helt, och fångas då upp med 

hjälp av alternativet ’System- or user-missing’. För att fylla i värdena som skulle ifyllas 

med en binomialfördelad slumpvariabel börjar vi med att koda om alla felaktiga eller 

saknade värden till 9: or för att kunna fånga upp dem i funktionen nedan. Vi går in i 

Transform  Compute och får då upp fönstret som visas i Bild 3.4.

Bild 3.4: Målvariabeln har angivits under fältet ’Target Variable’ och den fördelning 

man önskar att använda kan väljas under fältet ’Functions:’.
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I fältet ’Target Variable’ skriver vi in vår målvariabel, dit vi vill infoga värdena vi vill 

skapa. I ’Numeric Expression’ beskriver vi uttrycket vi vill att variabelfälten ska fyllas i 

med. I vårt fall ville vi lägga in en binomialfördelad slumpvariabel med n=1 och 

p=andelen av de svarande som svarat ja. p har vi fyllt i manuellt. Detta vill vi dock bara 

applicera på fälten som saknar svar, och för att kunna utföra detta behöver vi en If-sats. 

Genom att klicka på If…-knappen får vi upp fönstret i Bild 3.5.

Bild 3.5: Tidigare hade de saknade svaren tilldelats en 9 och genom att markera 

’Include if case satisfies condition:’ kan man manuellt fylla i att programmet SPSS ska 

hitta de värden som ska fyllas i. 

Genom att bocka för ’Include if case satisfies condition:’ kan vi sedan i fylla i våra 

villkor i fältet nedan. Då vi tidigare tilldelade alla saknade värden en 9: a kan 

programmet nu enkelt fånga upp dessa med hjälp av villkoret i bilden. När vi är klara 

här klickar vi på ’Continue’ och sedan ’OK’ i föregående fönster. Nu kommer SPSS att 

fylla i alla variabelns saknade värden med en 1:a eller 0:a fördelat på samma sätt som 

de svarande har gjort.

Tillsammans med folkhälsovetaren Ingrid Edvardsson valdes frågan om allmän hälsa 

som beroende variabel eftersom vi valt att studera gymnasieelevers psykiska ohälsa. 

Från början såg Fråga 62 ut på följande sätt:

Fråga 62:
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Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet?

 Mycket bra.

 Bra.

 Mindre bra.

 Dålig.

Vi ville att vår modell skulle fånga upp de individer som mådde dåligt på grund av 

påverkande faktorer. Därför behövdes Fråga 62 omformuleras så att de som svarade ja 

på denna, det vill säga fick en 1: a, fångades upp. Fråga 62 omkodades enligt:

Fråga 62:

Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet?

0 Mycket bra.

0 Bra.

1 Mindre bra.

      1 Dålig.

Fråga 62 grupperade om med de tidigare svaren ’Mycket bra’ och ’bra’ som ’Nej’ samt 

’Mindre bra’ och ’Dålig’ som ’Ja’. Efter att vi transformerat om frågan såg den ut på 

följande sätt:

Fråga 62, omformulerad och dikotomiserad:

Tycker du att din hälsa är dålig?

 Ja.

 Nej.

För att få fram de faktorer som påverkade den beroende variabeln matchades frågan 

mot de tio olika frågeblocken. Anledningen till att vi matchade frågorna blockvis och 

inte alla på en gång var att datorn inte klararde av att analysera alla frågor i en enda 

procedur på rimlig tid. Blocken var uppdelade i kategorierna 
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 Du och din omgivning.

 Vad tror du om din framtid.

 Levnadsvanor.

 Alkohol, narkotika och tobak.

 Spelvanor.

 Sex och samlevnad.

 Allmän hälsa.

 Fritidsvanor.

 Mobbning.

Den beroende variabeln ’Tycker du att din hälsa är dålig?’ användes i metoden logistisk 

regression med eliminerings metoden Backward Wald, som finns under avsnittet 

Metoder, för att testas ett block i taget. De faktorer inom varje kategori som påverkade 

mest kunde därmed tas fram. I programmet SPSS kan man utföra detta genom att gå in i 

Analyze  Regression  Binary logistic… vilket illustreras i Bild 3.6.

Bild 3.6: Den beroende variabeln välja och läggs i fältet ’Dependent:’.

De faktorer som vill testas mot den beroende variabeln lägger man in i fältet 

’Covariates’. I Bild 3.6 har elimineringsmetoden ’Backward Wald’ valts.
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I fältet ’Dependent:’ lägger vi in den beroende variabeln och i fältet ’Covariates:’ har vi 

lagt  in  frågorna  som  ingår  i  det  aktuella  blocket.  I  fältet  ’Method’  väljer  vi 

’Backward:Wald’ då metoden plockar fram blockets relevanta faktorer. Vi kör denna 

procedur för de tio frågeblocken så att  vi kan få fram de frågor som påverkar den 

beroende variabeln mest i varje block. Alla de faktorer som påverkade från varje block 

togs sedan med för att testas en gång till mot den beroende variabeln, med metoden 

logistisk regression, på samma sätt som tidigare. Utskrift från den slutliga modellen 

med de påverkande faktorerna från respektive block kan ses i Tabell 4.1 under avsnittet 

Resultat. Faktorerna i Tabell 4.1 kan sedan sättas in i funktionen









 p

p

1
log 0 + 1 1+ 2 2 +… + n n.

Den skattade sannolikheten för att må dåligt eller att ha en dålig psykisk hälsa kan 

sedan räknas fram genom insättning i formeln

Man kunde läsa i rapporten ’Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län’, som 

Landstinget i Kronobergs län hade sammanställt, att en viktig förändring under 

perioden 2003-2006 var att fler ungdomar drack sig berusade. Vi ville därför undersöka 

hur alkohol och psykisk ohälsa samspelade. I underlaget hade vi ganska många frågor 

rörande alkohol och vi ville försöka slå ihop dem alla till en ny variabel. Den nya 

variabeln skulle vi sedan använda som beroende variabel i vår logistiska regression. 

Frågorna vi tittade på var:

Fråga 42:

Hur ofta under det senaste året har du druckit alkohol?

 Aldrig.

 En gång under året.

 2-4 gånger under året.
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 5-12 gånger under året.

 1-3 gånger i månaden.

 En gång i veckan eller mer.

Fråga 43:

Har du någonsin druckit så mycket alkohol att du blivit full?

 Nej, aldrig.

 Ja, en gång.

 Ja, 2-3 gånger.

 Ja, 4-10 gånger.

 Ja, mer än 10 gånger.

och

Fråga 46: 

Hur många ’glas’ dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 

 1-2 glas

 3-4 glas

 5-6 glas

 7-9 glas

 10 eller fler glas

Då vi dikotimiserade frågorna första gången satte vi de två första svarsalternativen till 

en 0: a och de tre sista svarsalternativen till en 1:a. Dock ville vi nu dra gränsen hårdare 

för att  få fram de individer som hade en mycket hög alkoholkonsumtion, varpå vi 

skapade nya variabler  för de tre frågorna, där vi  slog ihop svarsalternativen så  de 

passade vår undersökning bättre. Eftersom vi ville arbeta med alkohol som beroende 

variabel behövde vi nu slå ihop dessa tre till en enda variabel. 
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Bild  3.7: Varje  svar  för  respektive fråga  multiplicerades  ihop  i  fältet  ’Numeric 

Expression:’  som sedan sparades i variabeln ’Hög alkoholkonsumtion’ i fältet ’Target 

Variable’. 

Vi valde att multiplicera ihop varje svar för respektive frågor med hjälp av Transform  

Compute  och  sedan  spara  resultatet  i  en  ny  variabel  som  döptes  till  ’Hög 

alkoholkonsumtion’, som kan ses i Bild 3.7. I den nya variabeln hade vi nu en 1: a då 

individen haft en 1:a på både första, andra och tredje frågan samt en 0:a då de bara haft 

en 1:a på någon, men inte alla, av frågorna. Logistisk regression utfördes sedan med vår 

nya variabel ’Hög alkoholkonsumtion’ mot alla faktorer i blocken 

 Allmän hälsa 

 Trivsel i skolan

 Mobbning

som alla innehöll frågor som starkt berörde psykisk hälsa. Resultatet beskrivs i Tabell 

4.2 under avsnittet Resultat. Vi var även intresserade av att se hur alkoholkonsumtionen 

skiljde sig mellan könen. Det gjordes genom att vi delade upp variabeln ’Kön’ i två 

olika filer med tjejer i den ena och killar i den andra. I programmet SPSS gjordes detta 

genom att gå in i Data  Split file… vilket gav oss fönstret i Bild 3.8.
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Bild 3.8: Variabeln ’Kön’ väljs och ’Organize output by groups’ markeras

 för att dela upp tjejer för sig och killar för sig. 

Här bockar vi i alternativet ’Organize output by groups’ och väljer sedan i listan till 

vänster vilken variabel vi vill dela upp datamaterialet med. Av detta skapar vi sedan två 

nya filer, en med bara tjejer och en med bara killar. På dessa filer gör vi nu en ny 

logistisk regression för alkoholvanor och dess påverkande faktorer för respektive kön. 

Resultatet finns i Tabell 4.3 och Tabell 4.4 under avsnittet Resultat.

En ytterligare intressant undersökning  var att  titta  på Fråga 64 och Fråga 68  som 

innehöll frågorna om hur många fysiska besvär en gymnasieelev hade respektive för 

hur många saker en gymnasieelev oroade sig över. Vi ville se om det  fanns något 

samband med den allmänna hälsan och Frågorna 64 respektive Fråga 68. Fråga 64 och 

Fråga 68 hade ställts på följande sätt: 

Fråga 64:
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Hur ofta har du under den senaste månaden haft följande besvär?

I  stort 

sätt 

varje 

dag

Mer  än  en 

gång  i 

veckan

Ungefär 

en  gång  i 

veckan

Ungefär 

en gång i 

månaden

Sällan 

eller 

aldrig

Huvudvärk     

Ont i magen     

Ont i ryggen     

Känt mig nere/ledsen     

Känt mig irriterad el på dåligt humör     

Känt mig orolig/nervös     

Svårt att somna/sova     

Känt mig stressad för något     

Fråga 68:

Har du själv den senaste tiden känt dig orolig för något av följande? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Orolig för familjens ekonomi     

Orolig  för  att  pappa  eller  mamma  ska bli 

arbetslös eller är arbetslös

    

Orolig för att dina föräldrar har flyttat eller 

ska flytta ifrån varandra

    

Orolig  för  att  du  ska  drabbas  av  någon 

olycka eller bli allvarligt sjuk

    

Orolig för att någon i familjen ska drabbas 

av någon olycka eller bli allvarligt sjuk

    

Orolig för att Du ska bli utsatt för mobbing 

eller misshandel

    

Orolig för att du ska drabbas av sjukdomen 

AIDS

    

Orolig för att ett krig ska bryta ut i Sverige     

Orolig för att miljöförstöringen ska ta död på 

naturen

    

För  att  kunna  undersöka sambanden började vi  med att  summera ihop de  fysiska 

symtomen och orosymtomen i två nya variabler som vi kallade ’Symtomsumma’ och 

’Orosumma’. Detta gjorde vi genom att klicka på Transform  Compute då vi kom fram 

till fönstret som visas i Bild 3.9.
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Bild 3.9: Den nya variabeln väljs och läggs under ’Target Variable:’ och tilldelas  

summan av de svar som adderas ihop i fältet ’Numeric Expression:’. 

I  Bild 3.9 lägger vi  in den nya variabeln Symtomsumma som kommer att  tilldelas 

summan av antalet symtom. Om gymnasieeleven till exempel har angivit att den ofta 

har ont i huvudet, ofta har ont i ryggen och ofta känner sig ledsen tilldelas individen en 

trea. På motsvarande sätt tilldelas variabeln Orosumma. 

På de två summorna vill vi utföra en kategoriserad logistisk regression för att kunna se 

hur olika antal symtom relaterar till psykisk ohälsa. I SPSS utförs detta i Analyze  

Regression  Binary Logistic… som illustreras i Bild 3.10.
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Bild 3.10: Den önskade beroende variabeln och de förklarande variablerna väljs.

När den beroende och de förklarande variablerna valts går man in i Categorical… och 

väljer de förklarande variabler man önskar att kategorisera i vårt fall Symtomsumma. 

Utrskriften av den kategoriserade regressionen finns i tabell 4.5 i avsnittet Resultat. Vi 

var även intresserade av att se hur fyskiska symtom och oro samspelade med varandra 

mot psykisk ohälsa. För att göra detta på ett enkelt sätt valde vi att dikotomisera 

symtom- och orosummorna för att sedan lätt kunna göra en faktorinteraktion mellan 

dem. Vi valde att skapa och koda variablerna ’Symtom’, med en 1:a för alla som hade 

fler än två fysiska symtom, och ’Oro’, med en 1:a för alla som hade mer än en sak de 

regelbundet oroade sig för. Vidare hade vi fått veta att det var stor skillnad mellan killar 

och tjejer inom detta område. Därför gjorde vi två separata regressioner för respektive 

kön, där vi hade med faktorerna ’Symtom’ , ’ Oro’ samt produkten ’Symtom’ * ’Oro’. 

Utskriften av dessa finns i tabellerna 4.6 och 4.7 i avsnittet Resultat.

4. Resultat
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Då vi valt att undersöka gymnasieelevers psykiska hälsa ville vi få fram de förklarande 

faktorer som hade en signifikant påverkan på modellen. Som beroende faktor valdes 

Fråga 62 som kan ses nedan

Fråga 62, omformulerad och dikotomiserad:

Tycker du att din hälsa är dålig?

 Ja.

 Nej.

Den beroende faktorn testades med hjälp utav logistisk regression blockvis mot de 

förklarande faktorerna som vi beskrivit i avsnittet Bearbetning. När de faktorer som 

hade en signifikant påverkan på den beroende variabeln tagits fram för varje block 

gjordes ett motsvarande test med logistisk regression en gång till. De faktorer som hade 

en statistisk signifikans på nivån 0,1 att påverka gymnasieelevers psykiska hälsa blev 

kvar och kan ses i Tabell 4.1.   

Tabell 4.1: I Tabell 4.1 visas en utskrift från programmet SPSS på de faktorer som har 

en statistisk signifikans till den beroende variabeln ’Tycker du att din hälsa är dålig?’. 

 B S.E. Wald df Sig.
      

Tränar du minst två gånger i 

veckan? -,708 ,292 5,894 1 ,015

 Tränar du minst två timmar i 

veckan? -,677 ,294 5,292 1 ,021

 Äter du skolmat minst fem 

gånger i veckan?
-,370 ,221 2,814 1 ,093

 Har du lagat några hål? ,588 ,262 5,024 1 ,025

 Bantar du just nu? -,700 ,239 8,568 1 ,003

 Känner någon av dina föräldrar 

till att du röker?
,584 ,262 4,963 1 ,026

 Röker din storebror? ,548 ,312 3,079 1 ,079

 Snusar din storasyster? -,146 ,081 3,225 1 ,073

 Tycker du att tobaksreklam ska 

förbjudas överallt?
,561 ,231 5,881 1 ,015

 Hard et hänt att någon vuxen 

köpt hem alkohol till dig?
,620 ,223 7,716 1 ,005

 Har du någonsin använt 

läkemedel tillsammans med 

alkohol I berusningssyfte?

1,597 ,525 9,244 1 ,002

 Tycker du att du är frisk? -3,851 ,380 102,831 1 ,000
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 Har du ofta huvudvärk? ,469 ,243 3,731 1 ,053

 Har du ont I magen ofta? ,411 ,240 2,937 1 ,087

 Känner du dig ofta irriterad eller 

på dåligt humör?
,593 ,306 3,751 1 ,053

 Har du ofta svårt att 

somna/sova?
,495 ,240 4,247 1 ,039

 Är du rörelsehindrad? 1,258 ,596 4,462 1 ,035

 Har du några riktiga vänner? 1,137 ,638 3,176 1 ,075

 Upplever du att pojkar och 

flickor behandlas olika?
,488 ,222 4,830 1 ,028

 Känner du dig ofta ensam? ,513 ,282 3,315 1 ,069

 Trivs du med livet? -,831 ,277 8,998 1 ,003

 Tittar du mycket på tv eller 

video?
,540 ,312 3,005 1 ,083

 Är du stressed inför skolarbetet? ,549 ,229 5,748 1 ,017

 Känner du dig trygg I skolan? -,684 ,346 3,909 1 ,048

 Använder du cykel hjälm? -1,288 ,748 2,962 1 ,085

 Constant -,504 ,885 ,324 1 ,569

Waldvärdena som kan avläsas i fjärde kolumnen ur Tabell 4.1 bestämmer signifikansen 

för de förklarande variablerna. Den mest inflytelserika variabeln på den psykiska 

ohälsan, utläst ifrån Waldvärdena är framförallt ’Tycker du att du är frisk?’. β-värdena 

som kan läsas av i kolumn två visar hur mycket respektive faktor påverkar 

gymnasieelevernas psykiska ohälsa. β-värdena kan vara positiva eller negativa, för att 

få en förståelse om vad det innebär ger vi Exempel 4.1 och Exempel 4.2, för positiva 

respektive negativa β-värden ur Tabell 4.1. Konstanten med β-värdet -0,504 ger 

sannolikheten, att ha en dålig psykisk hälsa,0, 377 om man inte skulle ha angivit en 1: 

a på någon av de signifikanta faktorerna i Tabell 4.1. 

Exempel 4.1: Positiva β-värden.

För att få fram en ungefärlig sannolikhet för en gymnasieelevs psykiska ohälsa 

används frågan ’Tycker du att din hälsa är dålig?’ som beroende variabel i den 

logistiska regressionen. I Tabell 4.1 fick vi fram de faktorer som hade en 

signifikant påverkan mot den beroende variabeln. Om gymnasieeleven fyllt i att 

han eller hon känner sig ensam kan man utläsa, ur Tabell 2 i kolumn två, att β-

värdet då fås till 0,513. På samma sätt kan man läsa ut β-värdet för om 

gymnasieeleven fyller i att han eller hon ofta känner sig irriterad eller på dåligt 

humör som blev 0,593. Sannolikheten att individen svarat ja på de frågorna, det 

vill säga att de fyllt i en 1: a, ger följande utseende insatt i ekvationen nedan: 
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 p

p

1
log -0,504 +0,513+0,593        

Sannolikheten p räknas ut till 0, 646. Sannolikheten för en gymnasieelev att 

må dåligt ökar alltså då man har ett positivt β-värde.

Exempel 4.2: Negativa β-värden.

På samma sätt som i Exempel 4.1 väljs två β-värden ut. Men nu har vi valt att 

räkna ut sannolikheten för att må dåligt om man tränar minst två gånger i 

veckan och om man trivs med livet, som har uppskattats till β-värdena –0,708 

respektive –0,831. Då man satt en 1: a på dessa frågor och satts in i formel ovan 

ger det följande utseende:









 p

p

1
log -0, 504 –0, 708-0, 831

Sannolikheten p räknas ut till 0, 115. Sannolikheten för en gymnasieelev att 

må dåligt minskar då man har negativa β-värden.

Det man kan se från Exempel 4.1 och Exempel 4.2 är att sannolikheten ökar och 

minskar beroende på vilka frågor man svarat jakande till.

Som man kunde läsa i rapporten ’Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län’, som 

gjorts av landstinget i Kronobergs län, visade det sig att ungdomars alkoholvanor hade 

ökat år 2006 jämfört med undersökningen år 2003. Vi tyckte därför att det var intressant 

att undersöka om alkoholkonsumtionen påverkade den psykiska hälsan hos 

gymnasieeleverna. Vi skapade en ny variabel ’Hög alkoholkonsumtion’, som beskrivs i 

avsnittet Bearbetning. Variabeln ’Hög alkoholkonsumtion’ sattes som beroende 

variabel och kördes mot faktorerna i blocken 

 Allmän hälsa.

 Trivsel i skolan.

 Mobbning.
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Blocken innehöll frågor som starkt berörde den psykiska hälsan och de faktorer från 

respektive block som hade en statistisk signifikans mot den beroende variabeln,’Hög 

alkoholkonsumtion’, kan ses i Tabell 4.2.

 

Tabell 4.2: I Tabell 4.2 syns en utskrift från SPSS där den beroende variabeln’Hög 

alkoholkonsumtion’ kördes mot de förklarande faktorerna i blocken ’Allmän hälsa’, 

’Trivsel i skolan’ och ’Mobbning’.  

 B S.E. Wald df Sig.
Har du ofta huvudvärk? -,242 ,122 3,945 1 ,047

 Känner du dig ofta irriterad 

eller på dåligt humör?
,299 ,127 5,581 1 ,018

 Har du ofta svårt att 

somna/sova?
,356 ,122 8,455 1 ,004

 Känner du dig ofta stressad? -,412 ,127 10,530 1 ,001
 Har du ofta under ht besökt en 

läkare?
,354 ,195 3,318 1 ,069

 Har du synnedsättning som 

kräver glasögon?
-,249 ,134 3,452 1 ,063

 Är du rörelsehindrad? ,935 ,360 6,751 1 ,009
 Har du tinnitus? ,456 ,155 8,637 1 ,003
 Är du orolig för att 

miljöförstöringen ska ta död 

på naturen?

-,319 ,163 3,854 1 ,050

 Har någon någon gång 

uttryckt sig positivt om dig 

som person?

-,302 ,179 2,849 1 ,091

 Har någon behandlat dig på ett 

nedvärderande sätt?
-,289 ,157 3,402 1 ,065

 Har någon vuxen behandlat 

dig fysiskt illa?
1,091 ,264 17,095 1 ,000

 Känner du dig säker på dig 

själv?
,418 ,125 11,119 1 ,001

 Känner du dig ensam? -,396 ,208 3,622 1 ,057
 Skolkar du? ,740 ,201 13,494 1 ,000
 Tycker du om skolan? -,510 ,156 10,719 1 ,001
 Har du mobbat andra i skolan? 1,276 ,262 23,645 1 ,000
 Känner du dig utanför bland 

klasskamraterna i skolan?
-,598 ,286 4,368 1 ,037

 Känner du dig trygg i skolan? -,399 ,235 2,884 1 ,089
 Constant -,334 ,304 1,213 1 ,271

Två intressanta förklarande faktorer som påverkade den höga alkoholkonsumtionen var 

’Har någon vuxen behandlat dig fysiskt illa?’ och ’Har du mobbat andra i skolan?’, som 
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kan avläsas i Tabell 4.2 på rad 13 respektive rad 18. Båda faktorerna hade stark 

statistisk signifikant påverkan vilket vi också kan se från Waldvärdena. Det innebär att 

en gymnasieelev som svarat ja på respektive frågor ökar sin sannolikhet att konsumera 

mycket alkohol. Men om man tycker om skolan och känner sig trygg i skolan minskar 

istället sannolikheten att en gymnasieelev konsumerar mycket alkohol, som kan avläsas 

på rad 17 samt på rad 20.

En ytterligare intressant undersökning var att kolla killar och tjejers alkoholkonsumtion 

mot den psykiska hälsan separat. I Tabell 4.3 och Tabell 4.4 kan de faktorer som hade 

statistisk signifikans mot alkoholkonsumtionen för killar respektive tjejer ses. 

Tabell 4.3: I Tabell 4.3 syns en utskrift från SPSS där enbart vi undersökt killars 
alkoholkonsumtion mot den psykiska ohälsan.
 B S.E. Wald df Sig.

Skolkar du? ,628 ,266 5,585 1 ,018
 Tycker du om skolan? -,536 ,193 7,691 1 ,006
 Har du mobbat andra i 

skolan?
1,190 ,296 16,204 1 ,000

 Känner du dig utanför bland 

klasskamraterna i skolan?
-,620 ,368 2,836 1 ,092

 Känner du dig ofta irriterad 

eller på dåligt humör?
,255 ,144 3,161 1 ,075

 Har du ofta svårt att 

somna/sova?
,250 ,147 2,885 1 ,089

 Synnedsättning som kräver 

glasögon?
-,306 ,179 2,921 1 ,087

 Har du tinnitus? ,336 ,191 3,102 1 ,078
 Har du allergi? -,317 ,162 3,852 1 ,050
 Har någon behandlat dig på 

ett nedvärderande sätt?
-,396 ,205 3,737 1 ,053

 Har någon vuxen behandlat 

dig fysiskt illa?
,995 ,342 8,459 1 ,004

 Constant -,368 ,217 2,892 1 ,089

Tabell 4.4: I Tabell 4.4 syns en utskrift från SPSS där enbart vi undersökt tjejers 

alkoholkonsumtion mot den psykiska ohälsan.

 B S.E. Wald df Sig.
Skolkar du? ,931 ,320 8,452 1 ,004

 Har du ont i magen? ,375 ,211 3,166 1 ,075
 Känner du dig ofta irriterad 

eller på dåligt humör?
,444 ,241 3,389 1 ,066

 Känner du dig ofta stressad? -,640 ,228 7,873 1 ,005
 Har du ofta under ht besökt 

en läkare?
,638 ,278 5,255 1 ,022
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 Är du rörelsehindrad? 1,527 ,514 8,816 1 ,003
 Har du astma? ,988 ,264 14,041 1 ,000
 Orolig för att du ska drabbas 

av en olycka eller bli 

allvarligt sjuk?

-,771 ,394 3,829 1 ,050

 Orolig för att någon i 

familjen ska drabbas av en 

olycka eller bli allvarligt 

sjuk?

,572 ,272 4,405 1 ,036

 Har du riktiga vänner? -1,078 ,464 5,391 1 ,020
 Har någon vuxen behandlat 

dig fysiskt illa?
1,293 ,426 9,220 1 ,002

 Känner du dig ensam? -,558 ,319 3,069 1 ,080
 Constant -1,078 ,492 4,804 1 ,028

I Tabell 4.3 kan man avläsa de faktorer som påverkade killarnas alkoholkonsumtion 

mot den psykiska ohälsan och man kunde se att en inflytelserik variabel var ’Har du 

mobbat andra i skolan?’, avläst ifrån Waldvärdet i kolumn fyra på rad fyra. Man kan 

tänka sig att om man mobbar folk i skolan så kanske man gör det för att man inte mår så 

bra själv och det leder till att man konsumerar mycket alkohol. En annan starkt 

signifikant faktor ur Tabell 4.3 var’Har någon vuxen behandlat dig fysiskt illa?’, som 

kan avläsas ifrån Waldvärdet i kolumn 4 på rad 12. Det kan vara så att om en vuxen 

behandlat en illa mår man inte bra och konsumerar därför mycket alkohol. 

I Tabell 4.4 kan man avläsa de faktorer som påverkade tjejernas alkoholkonsumtion 

mot den psykiska ohälsan och två intressanta faktorer var ’Orolig för att du ska drabbas 

av en olycka eller bli allvarligt sjuk?’ samt ’Orolig för att någon i familjen ska drabbas 

av en olycka eller bli allvarligt sjuk?’. Båda är inflytelserika variabler på 

alkoholkonsumtionen utläst ifrån Waldvärdena. Man kan också se att  -värdet för om 

man är orolig att själv drabbas av en olycka eller en allvarlig sjukdom är negativt och 

bidrar därför till att sannolikheten minskar att dricka mycket alkohol. Men om man är 

orolig för att någon i familjen ska drabbas av en olycka eller bli allvarligt sjuk så är  -

värdet positivt.     

De gemensamma signifikanta faktorerna för både killar och tjejer var ’Skolkar du?’, 

’Känner du dig ofta irriterad eller på dåligt humör?’ och ’Har någon vuxen behandlat 

dig fysiskt illa?’, som kan avläsas i Tabell 4.3 och 4.4. Samtliga tre faktorer bidrar till 

en ökad sannolikhet för att konsumera mycket alkohol.
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Tabell 4.5: I Tabell 4.5 syns en utskrift från SPSS för den kategoriserade variabeln 
Symtomsumma 

 B S.E. Wald df Sig.
Step 1(a) Symtomsumma   162,883 8 ,000
 Symtomsumma (1) -4,145 ,742 31,233 1 ,000
 Symtomsumma (2) -2,564 ,402 40,728 1 ,000
 Symtomsumma (3) -2,708 ,440 37,864 1 ,000
 Symtomsumma (4) -3,048 ,501 37,059 1 ,000
 Symtomsumma (5) -1,938 ,336 33,242 1 ,000
 Symtomsumma (6) -1,589 ,333 22,803 1 ,000
 Symtomsumma (7) -,645 ,290 4,956 1 ,026
 Symtomsumma (8) ,046 ,274 ,028 1 ,867
 Constant -,815 ,216 14,254 1 ,000

Om man har två symtom är Waldvärdet störst för den kategoriserade variabeln 

Symtomsumma. Det innebär att om man har två symtom är det mest inflytelserikt på 

den psykiska ohälsan och kan avläsas ur Tabell 4.5 i kolumn fyra på rad fyra.

 Tabell 4.6: I Tabell 4.6 syns en utskrift från SPSS för variablerna Oro, Symtom samt 
deras faktorinteraktion för killar. 

Variabeln Symtom är mest inflytelserik för killarna som kan ses i Tabell 4.6 utläst ifrån 

Waldvärdet. Variabeln Oro hade inte tillräcklig signifikant påverkan på den psykiska 

ohälsan i den första iterationen och förkastades därför, som kan ses i Tabell 4.6.   

B S.E. Wald df Sig.
Step 1(a) Oro by Symtom

18,503 10048,241 ,000 1 ,999

 Symtom 1,068 ,331 10,448 1 ,001
 Oro -17,582 10048,241 ,000 1 ,999
 Constant -3,621 ,271 178,730 1 ,000
Step 2(a) Oro by Symtom

,921 ,411 5,022 1 ,025

 Symtom 1,099 ,330 11,051 1 ,001
 Constant -3,651 ,271 181,859 1 ,000
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Tabell 4.7: I Tabell 4.7 syns en utskrift från SPSS för variablerna Oro, Symtom samt 
deras faktorinteraktion för tjejer.
 B S.E. Wald df Sig.
Step 1(a) Oro by Symtom

-,988 1,220 ,657 1 ,418

 Symtom 2,477 ,595 17,348 1 ,000
 Oro 2,067 1,199 2,972 1 ,085
 Constant -4,369 ,581 56,560 1 ,000
Step 2(a) Symtom 2,305 ,517 19,841 1 ,000
 Oro 1,105 ,221 25,074 1 ,000
 Constant -4,206 ,505 69,295 1 ,000

Utläst ifrån Waldvärdena var Symtom och Oro inflytelserika variabler som kan ses i 

Tabell 4.7. 

Om man jämför Tabell 4.6 och 4.7 så kan man se att för killarna är variabeln Symtom 

signifikant men inte variablen Oro. För tjejerna är båda variablerna Symtom och Oro 

inflytelserika på den psykiska ohälsan.    
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