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Sammanfattning
År 1997 påbörjades ett världsunikt projekt, ABIS-studien (Alla Barn i Sydöstra
Sverige) på Hälsouniversitetet i Linköping (Linköpings Universitet). Av alla barn
som föddes under perioden 1 oktober 1997 till 1 oktober 1999 i Blekinge,
Småland, Öland och Östergötland har ca 17 000 följts med jämna mellanrum
över åren: barnets födelse, ettårsuppföljning, 2-3-årsuppföljning,
5-6-årsuppföljning samt åttaårsuppföljning.
Barnen/familjerna har inför varje moment i studien lämnat in
biologiska prover och svarat på frågeformulär. Frågeformulären innehåller frågor
av varierade typ och denna uppsats tar hänsyn till de sociodemografiska
variablerna samt de variabler som användes för att ”mäta” stress hos föräldrarna
och i vissa fall barnen.
Genom åren har antalet frågeformulär som fyllts i minskat kraftigt
från 16051 till 4030 i åttaårsuppföljningen. Med hjälp av den här uppsatsen vill
vi undersöka om bortfallgruppen har speciella kännetecken och om orsaken till
bortfall kan förklaras. Som underlag arbetar vi med de data som registreras
genom frågeformulären med startpunkt i födelseformuläret, där alla som svarat
antas vara populationen och de som därefter försvinner inför kommande
uppföljningar är bortfall.
För att kunna angripa problemet har multidimensionell skalning,
klusteranalys och logistisk regression använts. Ingen av metoderna resulterade i
att vi kunde särskilja observationer i två olika grupper som överensstämde med
grupperna svarande och bortfall. Därför kan vi inte heller beskriva eller förklara
bortfallet utifrån de variabler som valdes, mot sociodemografiska variabler och
stressvariabler.

Abstract
In 1997 began a unique project, the ABIS study (All Babies in Southeast Sweden)
at the Faculty of Health Sciences in Linköping (Linköping University). Of all
babies born during the period 1 October 1997-1 October 1999 in the counties
Blekinge, Småland, Öland and Östergötland have about 17 000 been followed-up
at regular intervals over the years: at birth, after one-year, after 2-3 years, after
5-6 years and after eight years.
Children/families have for each moment in the study submitted
biological samples and responded to questionnaires. The questionnaires contain
questions of varying types; this paper takes into account the socio-demographic
variables and the variables that were used to "measure" stress with the parents
and to some extent with the children.
Through the years the number of participants declined sharply from
16 051 filling out the first questionnaire to 4030 at the eight-year follow-up. With
this essay we will investigate if the nonresponse group has specific
characteristics and if the cause of the nonresponse can be explained. As a basis
we work with the data recorded by the questionnaires, with starting point at the
birth in which all who responded are assumed to be the population and then the
ones who leave the study into the next follow-ups constitute the nonresponse
group.
In order to tackle the problem, multidimensional scaling, cluster
analysis, and logistic regression have been used. None of the methods however
made it possible distinguish observations in two different groups that correspond
with the groups of respondents and dropouts. Therefore, we cannot describe or
explain the nonresponse from the variables that have been chosen, i.e. sociodemographic and stress variables.

Förord
Den här magisteruppsatsen är höjdpunkten av en lång tid av studier inte enbart
inom statistik och dataanalys utan även allt innan dess som sammanlagt har
format mig som blivande statistiker och framförallt som den människan jag
blivit.
Många har följt och hjälp mig under processen, speciellt min
handledare, Anders Nordgaard som guidat och stött mig vid varje lilla steg.
Likaså Maria Nygren (för ABIS-studien) som gav mig detta spännande uppdrag
och alltid var där när jag behövde få svar på mina frågor. Även måste jag nämna
minna lärare och klasskamrater som följde med alla dessa år på Linköpings
Universitet.
Stor tack till alla.

Victoria Fomichov
Linköping, juni 2010
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Inledning

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sverige är ett land som brukar ligga i världstoppen när det gäller positiva
aspekter. Tyvärr finns även Sverige med i topplistorna när det gäller antalet
barn som drabbas av diabetes, celiaki (glutenintolerans), allergi m.m. . Vilka
faktorer gör att så många drabbas? Kan man förutse vilka som insjuknar? Kan
man

lära

sig

hur

sjukdomar

som

till

exempel

cancer,

leukemi

och

ledgångsreumatism uppkommer?
Med alla dessa frågor och många fler att besvara påbörjades 1997 ett
unikt projekt som kallas ABIS-studien (Alla Barn i Sydöstra Sverige). Av de
21700 barn som föddes under perioden 1 oktober 1997 till 1 oktober 1999 i
Blekinge, Småland, Öland och Östergötland har ca. 17 000 följts med jämna
mellanrum över åren. Detta projekt initierades och drivs av professor Johnny
Ludvigsson på avdelningen för pediatrik vid Hälsouniversitetet i Linköping
(Linköpings Universitet).
Informationen har samlats med hjälp av olika provtagningar (t.ex.
blodprov) och frågeformulär. Dessa frågeformulär har varierat något under åren
men i stora drag är de lika. De innehåller frågor av varierade typ, det frågas om
saker såsom matvanor, hälsostillstånd, levnadsförhållanden samt om olika
sociodemografiska förhållanden. Det finns också med olika frågor som hjälper att
”mäta” stressnivån hos barnets föräldrar.

Frågeformulären har varit de följande:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

A vid födelsen, 117 frågor.
B vid ettårsuppföljningen, 150 frågor.
C vid 2-3-årsuppföljningen, 196 frågor.
E vid 5-6-årsuppföljningen, 180 frågor.
F vid åttaårsuppföljningen för föräldrarna, 141 frågor.
FG vid åttaårsuppföljningen för barnen, 35 frågor.
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Just nu 1 pågår 10-12-årsuppföljningen som är en del av den andra
etappen av studien. Den här etappen planeras pågå fram till 2017.
Studien har redan börjat ge frukt. Experterna ”har funnit flera

faktorer som är förknippade med utveckling av så kallade autoantikroppar (som
oftast föregår utveckling av diabetes): virusinfektioner tidigt i livet, introduktion
av komjölk och gluten under en viss tidsperiod under spädbarnsåret, samt vissa
faktorer som normalt förknippas med åldersdiabetes (t.ex. svår stress).”
(ABIS-studien.se, 2010).

1.2 Problembeskrivning
Som man kan förvänta sig så har en sådan här övergripande studie vissa
problem som är enkla att förutse men svåra att undvika. Det största problemet
som självklart även ABIS har drabbats av är bortfallet. Med detta menas att vid
varje tidpunkt av studien har ett betydelsefullt antal familjer inte svarat på
frågeformulären eller lämnat de prover som studien krävt. Med detta följer
troligen en förlust av information.
För denna rapport kommer problemet att begränsas till bortfallet i
frågeformulären. Studien hade 16051 svarande i sin första fas när frågeformulär
A delades ut i samband med barnets födelse. Antal deltagande har minskat vid
varje nytt moment, se Tabell 1.1. Dock finns det vissa barn/familjer som varit
med vid flera tillfällen och några som varit med konsekutivt vid alla tillfällen.
Tabell 1.1 - Antal observationer i ursprungliga data

Antal deltagande per moment
Födelsen
16051
Ettårsuppföljningen
11095
2-3-årsuppföljningen
8895
5-6-årsuppföljningen
7445
Åttaårsuppföljningen
4030

1 År 2009-2010
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Det här betydande bortfallet kan ha påverkan på resultaten och
slutsatserna som forskarna får ur studien om det är så att det finns ett visst
mönster. Med mönster menas att bortfallsgruppen kanske har egenskaper som
skiljer sig från de som finns kvar i studien och då går man miste om möjligheten
att studera just barn med sådana egenskaper.

Sedan finns det andra mer

oförutsägbara konsekvenser som bortfallet kan ge, kanhända att populationen
verkar förändras med tiden när det egentligen det är en biverkning av
minskningen av respondenter med specifika kännetecken.
Orsakerna till bortfallet kan vara många. Ett antal olika faktorer
kan bidra till det, många går inte att förutse och inte ens studera. Sådana fall
kan t.ex. vara att en familj aldrig fick frågeformuläret eller det blev besvarat
men försvann i posthanteringen.
Då vi har att göra med ett stort datamaterial som innehåller många
frågor (variabler) är det nödvändigt att använda statistiska metoder som på ett
sytematiskt sätt kan hitta speciella egenskaper i gruppen av de som inte svarat
frågeformulären.

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att utreda om det successiva bortfallet i ABIS-studien
kan förklaras utifrån de karaktäristiska hos respondenterna som har mätts via
det sista frågeformuläret som de fyllde i.

1.4 Syftesavgränsning
De frågeformulär som använts i ABIS-studien innehåller, som vi sagt tidigare, en
mängd olika frågor som täcker olika aspekter av barnen/familjen. Inför de
kommande

analyserna

ska

vi

begränsa

oss

till

frågor

som

beskriver

sociodemografiska drag. Dessutom ska frågor som ABIS-studiens forskare
använt för att mätta stress hos föräldrarna och i vissa moment även barnen,
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undersökas. Vi anser att stress direkt eller indirekt kan ha att göra med
sociodemografisk status och därför även bortfallet.

1.5 Frågeställningar
♦

Skiljer sig grupperna av de som stannade kvar i studien och de som inte
längre deltar?

♦

Finns det skillnader i egenskaper mellan bortfallsgrupperna i olika
moment av studien?

♦

Kan man hitta någon förklaring till bortfallet utifrån de sociodemografiska
aspekterna av barnen/familjen?

♦

Förloras det specifik information på grund av minskningen i antalet
deltagare?

4
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2. Materialbeskrivning
2.1 Förberedelser av datamaterialet
När man via en undersökning samlar in data så finns alltid behovet att göra en
”städning” av materialet innan man kan börja med analyserna. Detta antyder
inte på något sätt att man ska manipulera fakta, utan förbereda data så att den
är lämplig för att kunna göra statistik analys av den.
Vi började med att ta bort information om de barn som inte föddes
enligt det inklusions-kriterium som sattes upp från början av studien, mot barn
som föddes utanför tidsramen från oktober 1997 till oktober 1999 ska inte finnas
med i analyserna.
I det ursprungliga datamaterialet var det 16427 barn som varit med i
alla eller några av studiens moment och av dessa var det 167 som inte föddes
under den rätta tidpunkten. Vi kommer därför i denna studie att använda de
resterande 16260 barnen som vår kohort 2. I Tabell 2.1 kan vi se hur antalet barn
blev per moment efter eliminering utifrån inklusions-kriteriet.
Tabell 2.1- Antal deltagande efter eliminering
utifrån inklusions-kriteriet

Antal deltagande per moment
Födelsen
15948
Ettårsuppföljningen
11016
2-3-årsuppföljningen
8812
5-6-årsuppföljningen
7401
Åttaårsuppföljningen
4009
Skillnaden

mellan

ett

moment

och

det

kommande

är

inte

nödvändigtvis antalet som kommer att betraktas som bortfall, detta eftersom det
finns vissa som var med i ett moment men inte var det i det föregående
momentet.
2

”I demografin (befolkningsläran), en grupp som har sitt ursprung i en viss period eller som då

hade en viss egenskap gemensamt […] När en kohort väl definieras följs den upp statistiks”
(Vejde & Leander, 2000, sida 127).
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Den nya variabeln grupp markerar de som anses vara i gruppen

”bortfall” med en etta och resten med en nolla. I Tabell 2.2 kan vi se antal
barn/familjer i varje uppföljning som inte svarande på nästkommande formulär.
Tabell 2.2 - Antal (och andel) barn/familjer i
bortfalls gruppen

Antal (och andel) i gruppen "bortfall"
Födelsen
5132 32.18%
Ettårsuppföljningen
3505 31.82%
2-3-årsuppföljningen
2671 30.31%
5-6-årsuppföljningen
4442 60.02%
Åttaårsuppföljningen
*
*
Som vi kan se ovan så är antalet som inte svarar från tillfällen till tillfälle
avsevärt och de 4442 som svarade vid 5-6-årsuppföljningen men inte svarade vid
nästa, utgör drygt 60 %. Notera att vid åttaårsuppföljningen så kan vi inte
markera något bortfall, eftersom vi inte har information om hur många som inte
kommer att svara vid nästa tidpunkt.

2.1 Variablerna
2.2.1 Sociodemografiska variablerna
Som sagts tidigare så kommer vi att begränsa oss till de frågor som kan
användas för att registrera data för olika sociodemografiska variabler. Dessa
beskriver olika aspekter av barnen, föräldrarna och följaktligen familjerna. I alla
ABIS enkäter förekommer inte alltid exakt samma frågor eftersom dessa
frågeformulär har utvecklats och förändrats över tiden. Emellertid så frågas det
ungefär om samma fakta.
Följande är en hjälplig sammanfattning av frågorna:
♦

Hur och var barnet/föräldrarna bor.

♦

Föräldrarnas utbildningsnivå, sysselsättning och födelseland,
(Sverige eller ej).
6
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♦

Familjesituation och storlek.

♦

När tiden är inne så frågas även om barnet har tillgång till barnomsorg.

♦

Barnets och föräldrarnas födelse år och mån.

Eftersom det finns flera frågor av typen: ”Om ja, svara på fråga X, om nej svara
på fråga Y”, så skapas ett antal tomma celler i datamaterialet som inte kan
betraktas som saknade värden. För att undvika detta (vilket kan påverka
analysernas resultat på ett negativt sätt) har vi valt att sammanfoga variabler av
den här typen. Om analyserna skulle göras på svaren på de ursprungliga
frågorna uppstår ofta för få observationer för att några tillförlitliga resultat skall
kunna erhållas.
Genom omkodning har t.ex. de tre följande frågorna bara resulterat i
en variabel (mot en kolumn i datamaterialet i stället för tre)3:
Yrkesarbetar du? (med svarsalternativ Ja eller Nej).
Om du inte yrkesarbetar vad är orsaken? (med flera svarsalternativ).
Arbetar du heltid, deltid? (med tre svarsalternativ).
Informationen komprimerades på följande sätt:
Om svaren är ja på den första frågan så blir svaret på den tredje
frågan giltigt, men om istället svaret är nej så blir svaret på den
andra frågan giltigt.
När det gäller just sysselsättning så har man låtit svara med fritext vad
föräldern har för typ av arbete. Detta skapar tyvärr ett problem, eftersom vi inte
på ett enkelt sätt kan kategorisera all sysselsättning i rätt yrkesgrupp. Därför
kan den här informationen inte tas med i våra analyser och vi kan enbart räkna
med

informationen

om

föräldrarna

arbetar

eller

inte,

arbetstider

och

sysselsättningsgrad samt olika orsaker till att han/hon inte arbetar.
För att undvika ”överflödig” information tar vi endast med
föräldrarnas födelseår och inte födelsemånad.

3

För närmare detaljer se Bilaga 2.
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Vi funderade även på vilka andra faktorer som kan påverka att
frågorna blir besvarade. Förutom föräldrarnas födelseår kan även deras ålder vid
den aktuella svarstidpunkten spela roll. Den här informationen efterfrågas inte
direkt men kan tas fram med hjälp av det vi redan har. Vi skapade därför de nya
variablerna mammans ålder och pappans ålder där vi beräknade deras ålder med
hjälp av barnets ålder vid tidpunkten och deras eget födelsedatum.
När det gäller barnets ålder så visade det sig att denna information
inte alltid är korrekt, och tillräckligt ofta för att inte bara kunna bortse fall.
Orsaken är förmodligen endera att ålder lästs in fel eller att frågan har
misstolkats. Exempelvis vid 2-3-årsuppföljningen har vissa registrerade värden
för barnets ålder i månader blivit så här: 95 och 2.
Utifrån några antaganden så som att om barnet registrerats som att
hon/han är 3 mån, så är det egentligen 3 år som ska stå, gjorde vi korrigeringar 4 i
datamaterialet. När så var fallet att vi inte kunde förtydliga problemet så valde
vi istället att skapa ett saknat värde med medvetande om alla risker som detta
medför.
Som vi sagt innan så förekom inte alltid samma frågor vid alla
tillfällen som frågeformulären delades ut. Detta förorsakade att viktig
information inte finns samlad vid varje tidpunkt, men det finns också fakta som
inte förändras med tiden eller som inte antas förändras betydelsefullt över en
kort tidsperiod. Därför kan vi kopiera dessa variabler från en föregående
tidpunkt till den kommande. Några av dessa variabler är föräldrarnas
födelseland och födelsedatum samt utbildningsnivå.

2.2.2 Stressvariabler
Vid ABIS:s alla moment har den psykoligiska stressen hos föräldrarna
registrerats med hjälp av ett flertal variabler. Dock har inte alla förekommit i
varje frågeformulär, i vissa har det enbart frågats om en aspekt och i andra fall

4

För att se alla förändringar titta närmare på SAS koden i Bilaga 2.
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har en mer uttömmande utfrågning gjorts. En beskrivning av de stressmått som
betraktas i denna uppsats följer nedan.
Föräldrar stress (Self-rated parenting stress):
Föräldrastress har mätts med Swedish Parenting Stress Questioannarie (SPSQ;
Östberg, Hagekull et al. 1997), vilket är en översättning och anpassning av

Parenting Stress Index (Abidin 1990) till svenska förhållanden.(Nygren, 2010)
Anknytningsstil (Self-rated attachment style) 5:
Anknytningsstil har mätts genom en svensk översättning av de 18 frågorna i
Relationship Scale Questionnarie, (RSQ) som utvecklats av Griffin och
Bartholomew (1994). RSQ var ursprungligen konstruerat för att mäta de två
dimensionerna

"modell

av

själv"

och

"modell

av

andra"

samt

fyra

anknytningsstilar. På grund av otillräcklig goodness-of-fit (Kurdek 2002;
Roisman, Holland et al. 2007) för Griffin och Bartholomews modell har en
rekonstruktion

gjorts

av

RSQs

dimensionalitet

som

resulterade

i

dimensioner.
(Nygren, 2010)

Svåra livshändelser:
Sådana har registrerats via följande fråga: Har du själv utsatts för något

som du uppfattar som en svår livshändelse sen (specifik tidsperiod)? Vilken
tidsperiod som gäller är beroende förstås av frågeformuläret (Nygren, 2010).
I femårsuppföljningens formulär har även samma sak frågats om barnet.
Svaren som kommer att tas hänsyn till i denna uppsats är enbart ja och nej.

5

Stressvariabeln registreras i tre variabler som är beräknade med hjälp av komponentanalys.

9
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Föräldrarnas oro (Parental worries):
Med

hjälp

av

ett

antal

punkter

har

det

skattats

hur

orolig

föräldern/föräldrarna var av att deras barn skulle drabbas av saker som
t.ex. sjukdom, skada och/eller övergrepp (Nygren, 2010).
Barnets temperament:
Temperament

har

bedömts

med

en

validerad

justering

av

Child

Characteristics Questionnarie (Lee och Bates 1985 se Nygren 2010, sida 3).
Ålders-adaptation har gjorts för förskolebarn och har använts i
2-3-års-formuläret.
Socialt stöd:
Med hjälp av en fråga har det mätts om förälder/föräldrarna känner att de har
tillräckligt stöd från omgivningen för dem själva och deras barn (Nygren 2010).
Svaren på frågan räknas med i SPSQ variabeln för alla tidpunkter där denna
registreras utom vid femårsformuläret när detta registreras separat.
I Tabell 2.3 ges en överblick av vilka stressvariabler som registrerats
i de olika frågeformulären.
Tabell 2.3 Parametrar som mäter psykologiks stress vid varje tidpunkt.

Frågeformulär
Variabler

Födelse

Föräldrar stress - SPSQ

1 år

2-3 år

5-6 år

X

X

X

Anknytningsstil - RSQ
Svåra livshändelser, (föräldrar)

X
X

X

X

Svåra livshändelser, (barn)

X
X

Föräldrarnas oro

X

Barnets temperament

X

Socialstöd

i SPSQ
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i SPSQ

X
X

Materialbeskrivning

2.3 Datamaterialets kvalitet
Efter att datamaterialet har genomgått de ovannämnda omformningarna har vi
förbättrat dess kvalitet, dock kan det finnas vissa faktorer som gör att analysen
ändå inte görs på bäst sätt.
Ett

av

de

största

problemen

är

förekomsten

av

”outliers”

(extremvärden), mot observationer som helt enkelt sticker ut ur mängden.
Orsakerna kan vara många därför måste vi titta närmare på dem. Det kan vara
att de extrema värdena stämmer men det kan också vara att svaren har blivit fel
inmatade.
Vi kommer att ta hand om outliers inför regressionsanalysen, se
vidare metoddelen, avsnitt 3.2, där vi förklarar när och hur analysen ska
genomföras.
När vi beskrev variablerna ovan nämnde vi problemet med variabeln

barnets ålder i månader, mot att uppenbart felaktiga värden observerats. Tyvärr
är denna inte den enda variabel som uppvisat problem i det avseendet. I de flesta
frågeformulär när det frågades om bostad, fanns variabeln bostadens antal

kvadratmeter. Den finns inte med i våra analyser då svaren tenderade att inte
spegla verkligheten. Sambandet mellan antal rum och kvadratmeter verkade i de
flesta fall inte stämma, eftersom väldigt många kvadratmeter hade angivits. Vi
misstänkte en misstolkning av frågan och tog därför bort den.
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3. Metod
Ett sätt att följa upp bortfallet i en studie är att göra en så kallad
dubbelsampling (Lohr, 1999). Med ett lyckosamt sådant förfarande kan de
slutsatser man drar från insamlade data sägas vara giltiga för hela populationen
och man behöver egentligen inte studera bortfallet närmare. Dock kan de svar
man

får

in

från

den

grupp

som

initialt

utgjorde

bortfall

(fas

1

i

dubbelsamplingen) användas för att dra slutsatser om just denna grupp, t.ex. för
att ge kunskap inför kommande liknande undersökningar.
Någon sådan bortfallsuppföljning har inte gjorts i ABIS-studien,
vilket förstås föranleder att denna uppsats skrivs. Karaktäristika om bortfallet
måste därför uppskattas från den information som trots allt finns om de
barn/familjer som successivt försvinner ur undersökningen. Vi antar därför att de
som svarade på födelseformuläret är hela studiens population och att vid det
tillfället inget bortfall fanns. Vi antar även att barnen/familjerna som så
småningom blev bortfall hade redan sista gången de svarade något speciell
kännetecken.
Kartläggningen av barnen/familjerna som tillhör bortfallet kommer
därför att göras i flera etapper. För varje moment i ABIS-studien undersöker vi
om de som besvarade frågeformuläret var med vid nästa moment. På det sättet
kommer varje deltagande att identifieras som hörande till grupp 0 (om svarande
vid nästa moment) eller grupp 1 (om bortfall vid nästa moment). Utifrån den
grupperingen studerar vi om grupperna skiljer sig åt, mot om bortfallsgruppen
har speciella kännetecken.
Vi har tidigare nämnt att det även finns de som haft ett ”hackigt”
deltagande, varit med vid något tillfälle för att sedan vara borta och därnäst
komma tillbaka. Som ett försök att få en mer övergripande beskrivning av dessa
kommer vi även att göra en gruppering vid födelseformuläret där vi ska försöka
fånga olika mönster av deltagandet. På så sätt kan vi kanske redan vid första
12
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utfrågningen hitta något kännetecken som utmärker hur deras deltagande
kommer att vara.
För det sista momentet av studien, mot åttaårsformuläret kan vi inte
göra en sådan analys, då nästkommande uppföljningen ännu inte är avslutad.
Stressvariablerna som nämnts tidigare kommer inte att ingå i början
av studien. Våra analyser kommer att börja med de variabler som är strikt
sociodemografiska. När vi nått sista steget i analysen och (kanske) har fått en
gruppering kommer vi att plocka fram stressvariablerna för att se om de kan
tillföra något till de resultat vi fått.
Alla etapper kommer då att mer eller mindre gå igenom samma steg
därför att vi vill åt samma typ av information varje gång. I Tabell 3.1 redovisas
alla etapper.
Tabell 3.1 - Etappens nummer och formuläret som analyseras

Etapper
Etapp 1

Födelseformuläret

Etapp 2

Ettårsformuläret

Etapp 3

2-3årsformuläret

Etapp 4

5-6årsformuläret

Etapp 5

Födelseformuläret

Nu och framöver kommer ”etapp” användas som en benämning av de olika steg
som används i denna uppsats och ”moment” är de olika formulär, mot tidpunkter
som ABIS-studien delas i.
För att nå uppsatsens syfte kommer en antal olika metoder att
användas,

med

den

bakomliggande

tanken

att

alla

kan

ge

svar

på

frågeställningarna men inte nödvändigtvis identiska svar.
Det första vi vill göra med datamaterialet är att visualisera
observationerna och då studera om en naturlig gruppering sker och om den
grupperingen stämmer med den vi skapat, mot bortfall och svarande.
Vi arbetar då med ett multidimensionellt rum, där varje dimension
representeras av en variabel. Att visualisera högdimensionell data och tolka det
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vi ser är som regel förenat med stora svårigheter. För att minska antalet
dimensioner kommer Multidimensionell skalning att appliceras.
Analysen fortsätter med Hierarkisk klusteranalys, för att ta fram
grupperingen genom en annan väg och därmed klassindela data i två grupper.
Denna typ an klusteranalys har valts för att den kan hantera både kluster med
olika tätheter och kluster med olika former.
För att undersöka vilka variabler som kan vara mer relevanta för
vårt syfte än andra kommer vi att använda oss av regressionsanalys. Tanken
bakom detta är att de variabler som blir signifikanta i modellen kan vara
relevanta för att beskriva bortfallet.
Vidare

kommer

de

variabler

som

blir

signifikanta

i

regressionsanalysen att var och en jämföras med sedvanlig hypotesprövning
mellan de svarande och bortfallet.

3.1 Multidimensionell skalning (MDS)
Metoden består av tre steg. Den utgår från en olikhetsmatris (dissimilarities = d)
eller en avståndsmatris som bygger på avstånden mellan alla observationer
sinsemellan. Sedan anpassas en regressionsmodell där dij (avstånd mellan objekt

i och j för den resulterande konfigurationen) skattas med δij som är i sin tur
avståndet mellan i och j men i indata. Modellen kan vara linjär, polynomial eller
monoton. Grunden är då:

f δ

ε
(Formel 1)

Antalet termer som funktionen i Formel 1 har bestämmer antal dimensioner som
representationen av data kommer att resultera i (Manly, 2005).
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Kruskal nämner att i stället för att mätta hur bra skattningar
anpassas ska vi mätta hur dåligt detta görs, genom att mätta badness of fit,
(Kruskal & Wish, 1978) Diskrepansens mått kallas då STRESS och definieras
som:

Σ
Σ
(Formel 2)

Vilket blir ett värde mellan 0 och 1.
För att hitta den optimala modellen för ett visst antal dimensioner, ändras de
ursprungliga punkternas koordinater vid varje iteration till dess att STRESS värdet inte går att minska ytterligare. Resultatet blir då de nya koordinaterna i
en matris med respektive antal dimensioner.
För att genomföra MDS i en mer hanterbart storlek gjordes ett
slumpmässigt urval av 500 observationer från datamaterialet. Då variablerna är
på olika skalor kan inte det vanliga Euklidiska avståndsmåttet användas, utan
för distansmatrisen används istället måttet DGOWER.

,

1

,

, ä s x, y är

6.

5F

(Formel 3)
Vi vill kunna hitta den lågdimensionella representation som bäst anpassas till
data, därför har vi valt att genomföra MDS för mellan två och nio dimensioner
och sedan välja den mest passande.
För att jämföra resultaten för de olika valen av dimensioner används

STRESS - måttet. Vi strävar efter att minimera STRESS men eftersom detta
mått minskar i takt att dimensionerna ökar, så vi måste bestämma när dessa är
balanserade. Vi kommer då att följa Kruskal rekommendationer. Dessa är att
först plotta STRESS mot antal dimensioner. Om ett ”hopp” finns vid ett visst
antal dimensioner är detta antal det lämpligaste. Annars utgår vi istället från

6 Hur beräkningarna av Gower likhetskoefficienten går till hänvisas
till SAS OnlineDoc 9.1.3, 2010 .
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själva STRESS 7-värdet. För att hitta den optimala representationen följs vissa
tumregler som hjälper till att hitta balansen mellan litet STRESS-värde och
antal dimensioner. Dessa är: att antalet dimensioner inte ska minskas så att

STRESS blir högre än 10 % och inte heller ska dimensionerna ökas när värdet
redan är 5 %, (Kruskal & Wish, 1978).
Vi kommer att visualisera resultatet av MDS med hjälp av
programvaran Ggobi, för att se om en naturlig gruppering sker,(Ggobi, 2010).

3.2 Klusteranalys
Datamaterialet som ska klustras är det vi fick som resultat av MDS, mot
matrisen med koordinaterna för de olika dimensionerna. Härmed är alla
”observationer” på intervallskala och därför kan vi använda Euklidiskta

distansmått. Vi vill inte förvränga observationerna mer, då vi redan applicerat
DGOWER distansen. Den Euklidiska distansen särpräglas att vara den ”riktiga”
distansen mellan två punkter. Denna distans beräknas på följande sätt:

,
(Formel 4)
Vi

kommer

att

testa

tre

olika

länkningsmetoder 8:

enkellänkning,

fullständiglänkning och Ward’s metod för att se vilken som ger bäst resultat.
Resultatet av att ha separerat observationerna i kluster ska ännu än
gång visualiseras för att se hur klustren stämmer överens med vår intressanta
gruppering.

7

Från och med nu ska vi alltid referera till STRESS-värdet i procent, mot värdet av Formel 2

multipliceras med 100.
8 Fullständig förklaring om hur varje länkningsmetod går till hänvisas till
SAS OnlineDoc 9.1.3, 2010.
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3.3 Logistiskregression
Analyserna kommer att göras för det ursprungliga datamaterialet där vi har alla
observationer och förstås alla variabler, det är ju de vi vill åt. Vår modell ser ut
på följande sätt; alla variabler som är uttagna ur frågeformulären blir
förklarande variabler och den intressanta grupperingen blir responsvariabeln.
Etapp 1 till 4 har då en binär responsvariabel då den delas i två
grupper bortfall och inte bortfall. För Etapp 5 måste vi vid rätt tidpunkt
analysera hur många grupper som är logiskt att forma 9. Dessa kommer att vara i
alla fall fler är två vilket resulterar i en kategorisk variabel med fler än två
nivåer som responsvariabel
För sådana typer av responsvariabler är logistisk regression den
lämpligaste regressionsmetoden; binär logistisk regression för de fall där vi har
binär responsvariabel och multinomial (polytom) logistisk regression när vi har
fler än två kategorier.
Innan vi genomför analysen måste avvikande observationer som kan
ha störa modelleringen tas bort. En lämplig metod att hitta möjliga outliers är
att göra en matris plott 10 där kan vi se alla variabler plottade mot varandra. I en
sådan plott identifieras som regel avvikande observationer .
Eftersom datamaterialet är så pass stort blir dock inte en sådan
matris plott överskådlig och vi får lov att begränsa oss till att studera lämpliga
val av spridningsdiagram mellan två variabler i taget.
Den båkomliggande idén i logistiskregression är att beräkna
sannolikheten för respektive kategori i responsvariabeln att förekomma. Denna
sannolikhet betecknas vanligen π, och med s.k. logit-länk modelleras sambandet
mellan π och en förklarande variabel x som, (Agresti, 1990):

, ä
(Formel 5)

9

Hur antalet grupper ska bestämmas för Etapp 5 tas upp i avsnitt 8.

10

En matris plott är flera spridningsdiagram sammanställda i en matris.
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Koefficienternas skattas med maximum-likelihood metoden. Tolkningen av
skattade koefficienter görs vanligen med hjälp av s.k. oddskvoter, genom vilka
man mäter förändringen av oddset för en viss kategori i responsvariabeln i
jämförelse med referenskategorin när motsvarande förklarande variabel ökar en
enhet När logit-länk används förenklas beräkningen av oddskvoten till e bi , där bi
är den skattade lutningsparametern för förklaringsvariabeln xi i modellen.
De kategoriska variablerna transformeras till flera dummyvariabler,
en för varje nivå. När vi har en multinomial respons variabel blir proceduren
likartad med skillnaden att för varje kategori så skapas en binär respons
variabel. En av kategorierna välj som referenskategori för att resten ska
jämföras mot denna, (Kutner et al, 2005).
För att kunna välja ut vilka variabler som är signifikanta ska vi
använda

tre

olika

Framåtvalsprincipen,

automatiska

modell

vals

Bakåtelimineringsprincipen

metoder.

och

Dessa

Fullständig

är:

stegvis

regression. Signifikansnivån väljs genomgående till 5 %.
Framåtvalsprincipen anpassar enkla regressionsmodeller med var
och en av de förklarings variabler som finns med, för att sedan välja den variabel
som har högst värde på teststatistikan för det signifikanstest som görs för
motsvarande lutningsparameter (Wald’s test, se vidare Agresti (1990)). Om
motsvarande test är signifikant tas variabeln med i modellen. Successivt adderas
sedan en ny variabel enligt samma kriterium till dess att inga fler
signifikantavariabler kan fås med.

Bakåtelimineringsprincipen fungerar ungefär som föregående metod
fast viceversa. Alla variabler är med från början och vid varje steg tas den som
har lägst värde på teststatistikan och dessutom inte är signifikant bort till dess
att alla kvarvarande variabler i modellen är signifikanta.

Fullständig stegvis regression liknar framåtvalsprincipen med den
skillnaden att en variabel som tas med i modellen inte fixeras utan kan tas bort i
ett senare steg. Metoden påbörjas på samma sätt som vid framåtvalsprincipen,
men i varje steg tillämpas även bakåtelimineringsprincipen som tar bort
variabler som inte är signifikanta.
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Alla dessa metoder kan modellera både med och utan intercept. Trots
att interceptet är svårt att tolka i en anpassad logistisk regressionsmodell ska vi
pröva att modellera både med och utan, då detta kan ge oss olika modeller att
välja emellan. Detta resulterar att vi kommer att ha sex modeller, två för varje
modellvalsmetod från vilka vi sedan väljer ut den bästa.
Bland de sex modeller som de stegvisa procedurerna resulterat i
väljer vi ”bästa” modell utifrån måtten -2log L, AIC och SC. Vi söker efter
modellen som ger de minsta värde för dessa mått, (Kutner et al , 2005).
Resultatet blir inte då att en och samma modell får de minsta värden för alla
dessa jämförelsemått, vilket tvingar oss att välja den som har mest antal små
mått.
Här följer en förklaring av måtten 11:
♦

-2 Log Likelihood,(-2Log L):
2

log

2

, ä

ä
(Formel 6)

♦

Akaikes Information Kriterium (AIC):
2

♦

2

, ä

ä

(Formel 7)

Schwarz’ Bayesianka Kriterium (SBC eller SC):

2

log
(Formel 8)

Vi ska dessutom använda antalet variabler i modellen som ett jämförelsetal och
även här är den modell som har lägst antal variabler att föredra.
Efter att en modell blivit vald kan modellens anpassning till
datamaterialet analyseras. För att göra en sådan modelldiagnostik finns det
11

SAS Institute, 2010, (http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp).
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många mått och analyser som kan genomföras, men vi ska använda det mest
enkla för att se om modellen uppfyller våra krav på kvalitet.
Vi ska vi studera hur många av våra observationer som hamnar i rätt
grupp, bortfall eller ej, med hjälp av modellen. Eftersom logistiskregression
beräknar sannolikheten att en observation tillhör en viss kategori måste vi sätta
en gräns i detta sannolikhetsvärde som avgör till vilken grupp en barn/familj
tillhör. Gränsen vi väljer vi i denna studie till på 0,5.

3.4 Jämförelser per variabel
Från regressionsanalysen skall vi normalt ha fått ett mindre antal variabler att
arbeta med. Om det skulle vara så att den resulterande modellen inte är
tillräckligt bra skall vi genom variabeljämförelser mellan grupperna se om någon
variabel kan tas bort.
Tanken är att för varje variabel i modellen göra en lämpligt test för
att se om en skillnad i medelvärde (eller median) mellan grupperna är
signifikant eller ej. Om den inte är det kan variabeln övervägas att väljas bort
inför en ny regressionsanalys. För att förtydliga så menar vi alltså att även om
variabeln ifråga har blivit signifikant i den modell som resulterat efter
modellvalsproceduren, så vill vi ändå bedöma hur väl den skiljer sig mellan
grupperna. En alltför liten skillnad i medel/medianvärdesmening anser vi vara
argument för att inte inkludera den i en regressionsmodell.
Vilka tester det blir bestäms av skalan hos respektive variabel . De
test som kan bli aktuella är tecken test, chi-två test och t-test.
Tecken test

Nollhypotesen är att medianen är lika med µ0.

Test statistiska:

2

där n+ och n- är antal värde som är större respektive mindre än µ0.
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P-värde:

Pr |

|

| |

0.5

∑

,

(Formel 10)

där nt är antalet observationer skilda från µ0.
OBS! Om n+ och n- är lika då är P-värdet lika med 1.
Chi-två test
Med testet prövas om observationerna strider mot nollhypotesen om oberoende
mellan två variabler, (Vejde & Leander, 2000).

Test statistiska:

∑

(Formel 11)

där O och E står för observerad respektive förväntad frekvens.
T-test
Med testet prövas om differensen av två medelvärde är lika med ett postulerade
värde under nollhypotesen, (Tamhane & Dunlop, 2000).

Test statistiska:
där
och

⁄

(Formel 12)

⁄

är det observerade urvalsmedelvärdet, s observerade standaravvikelsen
är det postulerade värdet av medelvärdet under nollhypotesen.

Frihetsgrader:

2

(Formel 14)

3.5 Program
Följande program kommer att användas för att utföra de statistiska analyserna:
♦

SAS 9.1, SAS Institute Inc.

♦

Minitab 16 Statistical Software, Minitab.

♦

PASW Statistics 18, (f.d. SPSS), Microsoft.

♦

Ggobi
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4. Etapp 1 – Födelseformuläret
Kommentar: Av den orsaken att alla etapper kommer mer eller mindre att följa
samma steg kommer de mest fördjupande förklaringarna och resonemangen att
göras bara i detta avsnitt.

4.1 Frågor och variabler
Ur

frågeformuläret 12

valdes

ut

totalt

20

frågor

som

efter

lämpliga

transformationer resulterade i 16 variabler 13. Från visa frågor skapades fler än
en variabel men det var även så att flera frågor sammanställdes i en variabel.
Många av de valda frågorna hör till tiden då mamman var gravid.
Sådana frågor är nödvändiga om vi vill komma så nära barnets och familjens
situation

som

möjligt.

Detta

gäller

frågorna

som

har

att

göra

med

sysselsättningen för båda föräldrarna samt hur och var mamman bodde. Dessa
frågor bedöms som viktiga utifrån en allmän uppfattning om att en barnafödelse
är en vändpunkt för många där livsförhållandena ändras.
Mamman fick tillfället att svara på dessa frågor strax efter födelsen. I
detta läge är det inte alla som upplevt vändpunkten vilket gör att det är svårt att
fråga om den aktuella situation, som t.ex. arbete, bostad etc. Då det skulle det
finnas risk att frågorna (och svaren) blev för diffusa, valde man att fråga hur
dessa sociodemografiska aspekter var under själva graviditeten.
När det gäller pappans arbete hittade vi ett fel i frågeformuläret, som
gjorde att de svarande bör ha missförstått frågan. Nedan i Figur 4.1 kan man se
exakt hur frågorna kring pappans arbete var formulerade.

12 För hela frågeformuläret, se Bilaga 1, där det även finns markerat vilka frågor som valdes.
13 Variablernas namn och förklaring finns i Bilaga 3.
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Figur 4.1 - stycke ur födelseformuläret

Som vi kan se så ska pappan i fråga nr 64 ange information om sin
sysselsättning året innan graviditeten. I den nästkommande frågan (nr 65) vill
man veta orsaken till att han inte yrkesarbetade men då är det under
graviditeten. På det sätt som frågorna har blivit formulerade så är det nära till
hands att man som respondent svarar på orsaken till varför man inte arbetade
året innan.
Detta missförstånd kunde vi klart och tydligt se i de svar vi fick, de
som hade svarat nej i fråga nr 64, var de som gav orsaken i fråga nr 65. När
pappan senare skulle svara på fråga nr 66 så skrev de flesta samma sak som de
hade svarat i textfältet för fråga nr 64. Detta missförstånd hade undvikits om
frågorna hade varit väl formulerade och separerade från varandra.
Som en konsekvens av detta kan vi inte heller lita på svaren på fråga nr 66a eller
de föregående frågorna.
Trots det så tyckte vi att sysselsättningen beskriver en mycket viktig
aspekt av en människa och dess familj, speciellt om man vill analysera ur en
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sociodemografisk synvinkel. Detta gör det svårt för oss att kasta bort den
information vi har ”bara” för att den inte är tillförlitlig.
För att lösa dilemmat valde vi att i variabeln pappas sysselsättning
redovisa dennes sysselsättning året innan graviditeten och under graviditeten.
De svar som vi kommer att använda oss av är de vi fick på frågorna 64, 65 och
66a och då täcker vi de som svarade rätt och de som förstod frågorna på fel sätt.
Med detta gör vi då antagandet att under den tidsperioden borde inte svaren ha
ändrats till någon betydande del. Den här delen av analysen kommer då att ha
följande variabler 14:


Mammans födelseår



Mammans ålder vid barnets födelse



Mammans utbildningsnivå



Mammans födelseland



Familjesituation



Hur mamman bodde under graviditeten



Mammans sysselsättning under graviditeten



Pappans födelseår



Pappans ålder vid barnets födelse



Pappans utbildningsnivå



Pappans födelseland



Pappans sysselsättning före graviditeten



Pappans sysselsättning under graviditeten



Antal syskon som barnet har



Antal personer som bor i den nuvarande bostaden



Antal rum i den nuvarande bostaden

Variabeln som anger om ett barn/familj vid ABIS-studiens nästa
tillfälle blir bortfall eller ej finns dessutom med, den kallas grupp och är lika med
0 om ej bortfall och lika med 1 om familjen tillhör bortfallet.
14 För mer omfattande information om variablerna och deras svarsalternativ se
Bilaga 3.
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4.2 Resultat och analys
Som vi har beskrivit i metoddelen så vill vi se om data grupperas på ett naturligt
sätt och därefter om den grupperingen stämmer överens med den gruppering vi
är intresserade av, mot om barn/familj blir bortfall eller ej vid studiens
nästkommande tidpunkt.

4.2.1 Multidimensionell skalning (MDS)
Vi har 16 variabler där varje variabel bidrar med en dimension till vårt
datamaterial. Att hantera ett så högdimensionellt rum blir då som vi tidigare
sagt svårt. Det är därför nödvändigt att applicera en procedur på materialet där
vi försöker minska antalet dimensioner, och detta är vad en sådan metod som
multidimensionell skalning gör. Metodiken appliceras på vårt urval av 500
observationer.
Vi börjar med att försöka avgöra lämpligt antal dimensioner för
tillämpning av MDS. Underförstått är att antalet dimensioner skall väljas så
litet som möjligt utan större förlust av god anpassning till data. Vi prövar därför
metoden på dimensionstal mellan två och nio för att empiriskt kunna bestämma
vad som verkar bli bäst.
Nedan i Figur 4.2 har resultatet plottats, den horisontella axeln visar
antal dimensioner medan i den vertikala axeln är STRESS-värdet 15 redovisat.

15 För en utökad förklaring av STRESS-värdet, se metoddelen, avsnitt 3.1.1
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Figur 4.2 – Stress-värde mot tillhörande antal dimensioner

Om vi i Figur 4.2 hade fått en markerad brytning i linjen kunde vi tydligt ha
kunnat se hur många dimensioner som gett en bra representation, men så är inte
fallet. Kurvan minskar i nivå men på ett ganska jämt sätt, och därför måste vi
titta närmare på STRESS - värdena.
I Tabell 4.1 kan vi se hur bra eller dåligt varje lågdimensionell
representation anpassas till de verkliga data.
Att STRESS-värdet är så pass högt när vi återger datamaterialet i
ett tvådimensionellt rum är inte någon överraskning, eftersom vårt ursprungliga
antal dimensioner är så högt som det är. Vi kan inte vara för optimistiska i våra
förväntningar på resultatet från en multidimensionell skalning, den kommer att
ge oss en representation med färre dimensioner men den kommer inte att vara
den optimala inför den grafiska framställningen.
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Tabell 4.1- Resultat av MDS för olika antal dimensioner

Antal
Dimensioner

Badness of fit*

Stress

2

0.24464

24.46%

3

0.17386

17.39%

4

0.13616

13.62%

5

0.10866

10.87%

6

0.08932

8.93%

7

0.07750

7.75%

8

0.06764

6.76%

9

0.05916

5.92%

*Konvergenskriterierna är uppfyllda för alla dimensioner och maximalt
antal iterationer var satt till 50.

Enligt Kruskals rekommendationer 16 är det optimala antalet dimensioner sex,
detta efter att ha bekräftat att för just det antalet är konvergenskriterierna
uppfyllda innan iterationerna tagit slut.
När vi nu har fått en representation av vårt datamaterial i ett mer
hanterbart antal dimensioner skall vi visualisera för att se om någon gruppering
sker på ett naturligt sätt.

MDS visualisering
För att ge en bättre överskådlighet visar vi i figur 4.3 samma graf ur tre olika
vinklar, eftersom den omfattar alla sex dimensioner.

16 Kruskals rekommendationer gås igenom i avsnitt 3.1.
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Figur 4.3- MDS - Sexdimensionell helikoptervy från tre olika vinklar där grupperna är särskilda

Som vi kan se så delas observationerna i två ganska separerade grupper, men
när vi sedan har markerat vilka som hör till vilken grupp, kan vi tydligt se att
den eftersökta grupperingen (i bortfall resp. ej bortfall) inte stämmer överens
med denna separation.
Även om vi inte kan hitta den gruppering vi önskar i Figur 4.3 ska vi
inte vid det här stadiet påstå att grupperingen inte finns. Som vi påpekat i
början av denna uppsats är visualisering av högdimensionell data svår att tolka.
Även om vi kraftigt minskat antalet dimensioner, kan vi inte bortse från att sex
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dimensioner fortfarande är högt. Vi går därför vidare med materialet med hjälp
av klusteranalys.

4.2.2 Hierarkisk klusteranalys
En av de problem som vi hade från början var de typer av variabler vi har att
göra med. De flesta var på nominalskala, men vi har även variabler på intervalloch på ordinalskala. Detta medför att vi har mixade typer av variabler. Men efter
att

ha

applicerat

multidimensionell

skalning

på

våra

data

har

den

sexdimensionella representationen bara kontinuerliga variabler. Med dessa är
det möjligt att göra klusteranalys för att se om någon gruppering sker utöver det
vi såg innan.
Figur 4.4 till 4.6 visar resulterande dendrogram efter att klustring
gjorts med de tre valda länkningsmetoderna 17.

Figur 4.4 – Dendrogram med enkel länkning

Enkellänknig mellan observationerna ger inte några grupperingar, detta kan vi
se i Figur 4.4 då barn/familjer inte verkar kunna separeras i två grupper.

17 Utökad förklaring av länkningsmetoder finns i metoddelen avsnitt 3.1.2 .
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Vid fullständig länkning (Figur 4.5) kan vi se att två grupper kan
tydas ut (markerat med den vågräta linjen).

Figur 4.5 – Dendrogram med fullständiglänkning

Dock är det inte större avståndsskillnad än för de andra sammanlagningarna.
Det är lite tveksamt om dessa är de bästa kluster vi kan få.
När vi gjort klusteranalys med hjälp av Ward’s metod (Figur 4.6) kan
vi högst tillförlitligt säga att två kluster kan identifieras, de är markerade med
den horisontella linjen. Analysen hittar alltså två grupper av observationer,
vilket är just vad vi sökte efter.
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Figur 4.6 – Dendrogram med Ward’s minsta-varians metoden

Vi måste komma ihåg att vi redan hade sett att detta hände när vi visualiserade
den sexdimensionella representationen. Målet med klusteranalysen var att hitta
någon annan gruppering, en gruppering som var lik den gruppering vi är
intresserade av, nämligen om barnet/familjen är bortfall eller inte.
Eftersom Ward’s minsta-varians-metod ger de två mest distinkta
klustren fortsätter vi med den metoden. Nästa steg är att ännu en gång
visualisera resultatet.

Kluster visualisering
Alla dimensioner behöver inte gås igenom, det räcker med en graf av två
dimensioner

för

att

kunna

se

hur

klustringsproceduren

grupperar

observationerna. Därefter kan denna gruppering jämföras med den vi har i form
av bortfall/ej bortfall.
I Figur 4.7 har vi plottat de två första dimensionerna från den
multidimensionella skalningen mot varandra. Plotten visar en tydlig uppdelning
i de två kluster som är resultatet av länkningen med Ward’s metod.
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Figur 4.7 Dimension1 vs Dimension 2 där klustren har markerats

Av de 500 observationerna i urvalet har 189 hamnat i kluster 2. Diagrammet i
Figur 4.8 visar hur klustren fördelar sig över bortfallen och svarande, varje färg
markerar ett kluster.

Figur 4.8 Grupper mot kluster

Tydligt noteras att klusteranalysen inte heller förmår att skapa en gruppering av
observationerna som är samstämmig med den intressanta grupperingen.
Orsaken till detta kan vara att kanske inte alla de variabler som valdes ut från
början är relevanta.
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Vi kommer fortsättningsvis att modellera datamaterialet med hjälp
av regressionsanalys. Om vi hittar en bra modell kan vi med hjälp av den
identifiera vilka variabler som är relevanta för att särskilja bortfallen från de
svarande.

4.2.3 Modellering
Regressionsanalysen kan vi göra för alla observationer, mot ingen begränsning i
form av ett urval behövs Dock kan vår modell påverkas av förekomsten av

outliers 18 och därför måste vi först och främst försöka identifiera sådana
observationer.

Outliers
De två graferna i Figur 4.9 och 4.10 visar vilka kombinationer av variabler som
markerade möjliga outliers.
I Figur 4.9 plottar vi antal personer i bostaden mot antal rum i

bostaden och där kan vi se att för 20 barn/familjer har det blivit registrerat att
ett högt antal personer bor i en liten lägenhet.

18 Vad en outlier är förklaras i avsnitt 2.3.
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Obs! För båda variablerna anges värdet noll för observationer med saknade
värden.

Figur 4.9 Antal rum i bostaden mot Antal personer i bostaden, med markerade outliers

Trångboddhet 19 kan naturligtvis inte bortses från, men vi har ändå valt att sätta
en rimlighetsgräns, och därför har vi valt att betrakta observationer där fyra
eller fler personer bor i en etta eller tvåa som outliers var för dessa tas bort.
Vi måste även komma ihåg att eftersom det här formuläret var ifyllt
vid barnets födelse så är inte det nyfödda barnet medräknat i antalet personer
som bor i bostaden.
Föräldrarnas utbildningsnivåer är plottade mot varandra i Figur 4.10.
Utbildningsnivåerna är sex till antalet och svarsalternativen går från 9-årig
19

”Definition av trångboddhet enligt norm 3: Fler än två boende per rum, kök och ett rum

oräknade, samt enpersonshushåll i ett rum och kök eller mindre. Finns samboende i hushållet
reduceras rumskravet med ett rum.” (Boverket, 2010).
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grundskola till högskole/universitetsutbildning, 3,5 år eller mer. Obs! För båda
variablerna anges värdet -1 för observationer med saknade värden.

Figur 4.10 Mammans utbildningsnivå mot Pappans utbildningsnivå, med markerade outliers

Vi kan se att fyra observationer inte stämmer överens med de svarsalternativ
som fanns med i formuläret. De värden det handlar om är 0 och 8, som inget av
dem är möjliga svar. Därför tas inte dessa med i de kommande analyserna.
Att bara fyra variabler redovisas betyder inte att det i andra
variabler inte hade kunnat finnas outliers. En extensiv analys gjordes för
samtliga variabler och deras möjliga kombinationer men enbart de rapporterade
kombinationerna gav utslag 20.

20

En fullständig lista av de borttagna barnens/familjens id-nummer finns i en konfidentiell kopia

hos Maria Nygren – ABIS – studien.
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4.2.4 Regressionsanalys
Med samtliga observationer (utom de som blev borttagna pga. att de var outliers)
och med de 16 variabler, som vi har valt som möjliga förklaringsvariabler till
förekomsten av bortfall, gör vi en logistisk regressionsanalys, med selektion av
variabler via olika metoder 21, Vi antar då att de variabler som blir kvar i
modellen är de som avgör huruvida en familj tillhör gruppen av de svarande eller
icke svarande.
Innan vi börjar med regressionsanalysen måste vi ta hänsyn till om
variablerna är korrelerade med varandra eller inte. Högkorrelerade variabler bör
undvikas då de tillför modellen samma typ av information, och riskerar att
influera parameterskattningarna och deras eventuella signifikanser.

Korrelations studie
Vi studerar här korrelationer mellan par av variabler på intervallskala (andra
skalor är inte förenliga med korrelationsmåttet).
Vi utgår från att en korrelation är hög när den överstiger det
absoluta värdet av 0,8 och i Tabell 4.2 kan vi se vilka par av variabler som enligt
denna definition är högkorrelerade. Hela korrelationsmatrisen finns i Bilaga 4
Tabell 4.2 Variabelpar som är högkorrelerade med varandra

Högkorrelerade variabler
Pearson korrelationskoefficient
syskon

antal personer i bostaden

0.863

mammans ålder mammans födelseår

-0.989

pappans ålder

-0.992

pappans födelseår

Trots att tre variabelpar är högkorrelerade kommer dock inte en variable i varje
par att tas bort. För just variablerna i dessa par finns möjligheter att de kanske i
alla fall bidrar med olika typer av information till våra framtida analyser.

21 Selektionsmetoderna förklaras i metod delen ,avsnitt 3.3.
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Vi kan inte göra sådana bedömningar i ett så tidigt stadium av vår
studie, och vi utgår från att när vi gör regressionsanalysen och väljer modellen
med hjälp av olika selektionsmetoder, så kommer dessa metoder att per
automatik välja bort överflödiga variabler.

Modellval
I metoddelen, avsnitt 3.3 finns det redovisat vilka selektionsmetoder som
används,

men

för

att

påminna

så

är

de:

Framåtvalsprincipen,

Bakåtelimineringsprincipen och Fullständig stegvis regression.
Datamaterialet har partiellt bortfall och det verkar inte ligga någon
systematik bakom det, mot det är inte så att en speciell typ av barn/familj står
för dessa.

Därför kan vi ignorera dessa observationer och fortsätta med

regressionsanalysen, (Lohr, 1999) och det återstår då 1867 observationer att
tillgå för regressionsanalysen
I Tabell 4.3 kan vi se vilka variabler som kom med i de resulterande
modellerna. Regressionsanalysen har gjorts med hjälp av de tre ovannämnda
selektionsmetoderna och har även innefattat test att både att ha och inte ha med
intercept i modellerna.
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Tabell 4.3 Variabler som valdes som signifikanta för alla byggda modeller

Regressionsmodeller
Selektions
metod

Framåtvalsprincipen

Variabler

Intercept

Modell nummer

Bakåteliminerings
principen

Ja
ant_per_bo
ant_rum
fam_sit
ma_arb
ma_fod_ar
ma_typbo
pa_fsve
syskon

Nej
ant_per_bo
ant_rum
fam_sit
ma_alder
ma_arb
ma_typbo
pa_fsve
syskon

Ja
ant_per_bo
ant_rum
fam_sit
ma_alder
ma_arb
ma_fod_ar
ma_typbo
ma_utb
pa_fsve
pa_utb
syskon

1

2

3

Nej
ant_per_bo
ant_rum
fam_sit
ma_alder
ma_arb
ma_fod_ar
ma_typbo
ma_utb
pa_fod_ar
pa_fsve
pa_utb
syskon
4

Fullständig stegvis
regression

Ja
ant_per_bo
ant_rum
fam_sit
ma_alder
ma_arb
ma_typbo
pa_fsve
syskon

Nej
ant_per_bo
ant_rum
fam_sit
ma_alder
ma_arb
ma_typbo
pa_fsve
syskon

5

6

Vi kan se att för alla modeller kom ungefär samma variabler med, dock är
antalet variabler högre för modellerna skapade med bakåteliminering.
I alla modeller kom både antal personer i bostaden och antal syskon
med, trots att variablerna är högkorrelerade. Då både framåtvalsprincipen och
fullständigt stegvis regression är kapabla att sålla ut korrelerade variabler,
stärker detta vårt tidigare beslut att inte rensa bland de högkorrelerade
variablerna.
I Tabell 4.3 angavs till varje modell ett nummer, och i de följande
kommentarerna används dessa nummer för att referera till modellerna . De
måtten för varje modell som vi ska använda för att välja fram den bästa
redovisas i Tabell 4.4. Förklaring av dessa mått finns i avsnitt 3.3, Metod delen.
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Tabell 4.4 Jämförelsetal för de byggda modeller

Modell selektion
Modell

1

2

3

4

5

6

AIC

17168.778 17172.609 17163.257 17169.867 17172.609 17172.609

SC

17297.149 17293.429 17374.691 17381.302 17293.429 17293.429

-2LogL

17134.778 17140.609 17107.257 17113.867 17140.609 17140.609

Antal variabler

8

8

11

12

8

8

Notera att modell 2, 5 och 6 har exakt lika stora värden för alla mått och
dessutom är deras värden på SC vart och ett det lägsta. Om vi ska välja modell
efter kriteriet att den modell som har lägst värde i flera mått är bäst, kan ingen
modell

väljas

då

dessa

egentligen

är

samma

modell

eftersom

selektionsmetoderna valde lika. Mer detaljerade redovisningar av den valda
modellen finns i Bilaga 5.

Modelldiagnostik
Från de 14062 observationer som användes för att göra regressionsanalysen så
var 9692 (68,9 %) från de svarande och 4370 (31,1 %) från bortfallet. Tabell 4.5
visar hur många i varje grupp som klassificerades rätt och hur många som inte
gjorde det. Observera att vi har satt klassifikationsgränsen vid 0,5.
Tabell 4.5 Klassifikations-tabell

Klassifikations-tabell

Korrekt
Inkorrekt

Korrekt

Frekvenser
Svarande Bortfall Totalt
9582
103 9685
110
4267 4377
Procent
98.9%

2.4% 68.9%

Barn/familjer från gruppen ej bortfall klassificerades rätt i en väldigt hög
utsträckning, nästan 99 % av observationerna hamnade i rätt klass. Däremot så

39

Etapp 1 - Födelseformuläret

blev bara ett fåtal barn/familjer i bortfallsgruppen korrekt klassificerade, endast
2,4 %.
Eftersom den slutliga modellen visar på dålig förmåga att klassificera
korrekt till bortfallsgruppen, är den inte acceptabel utifrån det mål vi har med
denna studie. Vägen fram till denna modell har dock medfört ett inringande av
de förklaringsvariabler som trots allt verkar bäst förklara att ett barn/familj
tillhör bortfallsgruppen. För att undersöka om vi kan reducera antalet
förklaringsvariabler ytterligare kommer vi fortsättningsvis att söka signifikanta
skillnader mellan svarandegrupp och bortfallsgrupp med avseende på lägesmått
för de utvalda variablerna.

4.2.5 Jämförelser per variabel
Antalet förklaringsvariabler har halverats som resultat av selektionsmetoderna,
i början var det 16 variabler och nu är det 8 som kvarstår. Dessa är: Antal

personer i bostaden, Antal rum i bostaden, Familjesituation, Mammans ålder,
Mammans sysselsättning under graviditeten, Mammans typ av boende under
graviditeten, Pappans födelseland (Sverige eller ej) samt Antal syskon.
Några av dessa variabler kan jämföras med avseende på läge
(medelvärde eller median) mellan de två grupperna svarande och bortfall. För
andra variabler kan oberoendetest göras mellan variabeln och huruvida
barnet/familjen tillhör svarandegruppen eller ej. Avsikten med detta är att söka
minska mängden förklarande variabler ytterligare för att på nytt göra en
regressionsmodell.

Antal personer i bostaden
Det finns ett antal olika tester som kan göras för att undersöka om grupperna
skiljer sig från varandra när det gäller antalet personer i familjens bostad. Dock
måste några antaganden göras. För regressionsanalysen antogs att den här
variabeln är på intervallskala.
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I den jämförelse som görs nedan utgår vi dock inte från detta
antagande utan behandlar variabeln som vore den på ordinalskala, detta medför
att vi testar för medianen. I Figur 4.11 kan vi se hur observationerna fördelas.

Figur 4.11 Fördelning av barn/familjer genom antal personer i bostaden separerad per grupp

Medianen för båda grupperna är lika med 3 och båda har samma intervall av
värden, (minimum 1 och maximum 9).
H0:

Medianen för bortfallet är lika med 3

Ha:

Medianen för bortfallet är inte lika med 3

Tecken test:
M
P-värde

-361.5
<0.0001

Med en signifikansnivå av 5 % förkastar vi H0, eftersom P-värdet för tecken
testet är mindre än 0,05.

Antal rum i bostaden
De antaganden vi gjort inför regressionsanalyserna är de samma som gjordes för
föregående variabel. Även nu gör vi tecken test, medianerna för båda gruppen är
lika med värdet 4 likaså intervallet, fördelningen kan ses i Figur 4.12.
41

Etapp 1 - Födelseformuläret

Figur 4.12 Fördelning av barn/familjer genom antal rum i bostaden separerad per grupp

H0:

Medianen för bortfallet är lika med 4

Ha:

Medianen för bortfallet är inte lika med 4

Tecken test:
M
P-värde

70.5
0.024

Förkastar H0 då P-värdet är lägre än konfidensgränsen av 0,05. Vi kan inte anta
att gruppernas median är lika.

Familjesituation
För variabeln familjesituation använder vi ett oberoendetest då denna variabel
är kategorisk. Figur 4.13 visar hur observationernas fördelas.
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Figur 4.13 Fördelning av barn/familjer genom familjesituation separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i familjesituation är oberoende
av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i familjesituation är beroende
av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

2

χ2

49.7939

P-värde

<0.0001

Hypotesen om oberoende förkastas då P-värdet är mindre än 0.5 (5 %
signifikansnivå). I vilken grupp en barn/familj befinner sig påverkar också hur
familjesituationen ser ut och vice versa.

Mammans ålder
Mammans ålder har i de tidigare analyserna antagits vara en kontinuerlig
variabel och detta kvarstår. Figur 4.14 visar hur observationerna fördelas i varje
grupp.
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Figur 4.14 Fördelning av barn/familjer genom mammans ålder separerad per grupp 22

En jämförelse mellan mammornas medelåldrar i de två grupperna kan då göras
med ett vanligt t-test.
H0:

Medelvärdet är lika för båda grupper

Ha:

Medelvärdet är inte lika för båda grupper

T-test:
t
P-värde
t
P-värde

6.96

antagande om lika
<.0001 varianser
6.80
antagande om olika
<.0001 varianser

Vi förkastar nollhypotesen då P-värdet är mindre än 0,05.

22

Mean, StDev och N, står för medelvärde, standaravvikelse respektive antal observationer.
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Mammans sysselsättning under graviditeten
För denna variabel använder vi ett oberoendetest. Tabell 4.6 visar hur svaren
fördelas.
Tabell 4.6 Fördelning av barn/familjer genom mammans sysselsättning separerad per grupp

Mammans sysselsättning
Svarande
Arbetar heltid
Arbetar deltid 0-50%
Arbetar deltid 51-90%
Pågående utbildning
Sjukskriven
Arbetslös
Annat skäl

Total

H0:
Ha:

Bortfall

Total

4646
44.05%
783
7.42%
3249
30.80%
625
5.93%
254
2.41%

1874
38.00%
410
8.31%
1410
28.59%
405
8.21%
205
4.16%

6520
42.12%
1193
7.71%
4659
30.10%
1030
6.65%
459
2.97%

548
5.20%
442
4.19%

388
7.87%
239
4.85%

936
6.05%
681
4.40%

10547
100.00%

4931
100.00%

15478
100.00%

Fördelningen mellan de olika alternativen i mammans sysselsättning
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i mammans sysselsättning
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

6

χ2

142.137

P-värde

<0.0001

Testets P-värde är lägre är vår signifikansnivå därför förkastas även här
nollhypotesen och vi antar att hur moderns sysselsättning fördelas påverkas av
om barnet/familjen är i den icke-svarande gruppen.
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Mammans typ av boende under graviditeten
Figur 4.15 visar hur observationerna fördelas mellan de olika kategorierna av de
båda variablerna.

Figur 4.15 Fördelning av barn/familjer genom mammans typ av boende under graviditeten separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i mammans typ av boende under graviditeten
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i mammans typ av boende under graviditeten
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

2

χ2

95.7788

P-värde

<0.0001

Testets P-värde är lägre är vår signifikansnivå därför förkastas även här
nollhypotesen och vi antar att hur mammans typ av boende fördelas påverkas av
om barnet/familjen är i den icke-svarande gruppen.
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Pappan född i Sverige eller ej
I Figur 4.16 redovisas hur svaren fördelas bland de två variablerna, pappans
födelseland och grupp. För svarsalternativen ”vet ej” är andelen så liten att den
inte syns i grafen. För de svarande är andelen lika med 0.02% och för bortfallet
lika med 0.10 %.

Figur 4.16 Fördelning av barn/familjer genom pappans födelseland separerad per grupp

På grund av det totala antalet svar i kategorin ”vet ej” för variabeln födelseland
är så pass litet kan vi inte använda oberoende testet för tre kategorier hos denna
variabel. Istället slår vi ihop kategori 2 och 3 mot, att fadern inte är född i
Sverige samt att han inte vet om han är det. Detta gör det möjligt att utföra
testet, (Tamhane & Dunlop, 2000).

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i pappans födelseland
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i pappans födelseland
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

1

χ2

63.9034

P-värde

<0.0001
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Nollhypotesen förkastas och beroendet mellan variablerna antas.

Antal syskon
Även för variabeln antal syskon som ett barn har vid födelsen har det antagits i
de tidigare gjorda analyserna att den var intervallskala. Nu utgår vi stället från
att den är på ordinalskala och medianen testas. Den är lika med 1 för båda
grupper och även intervallet är lika. I Figur 4.17 redovisas observationernas
fördelning.

Figur 4.17 Fördelning av barn/familjer genom antal syskon separerad per grupp

H0:

Medianen i bortfallet är lika med 1

Ha:

Medianen i bortfallet är inte lika med 1

Tecken test:
M
P-värde

-223.5
<0.0001

Med en signifikans nivå av 0,05 förkastar vi hypotesen att båda medianen är
lika.
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Diskussion
Målet med att göra alla tester var att hitta vilka variabler stack ut. Detta gjorde
vi genom att testa om skillnader fanns mellan de olika förklarande variablerna i
vår regressionsmodell när vi separerade i de intressanta grupperna.
Eftersom alla tester har gett signifikanta resultat och därmed
signifikanta skillnader mellan grupperna blir slutsatsen att ingen variabel kan
tas bort.
Det var del av uppsatsens syfte att testa om stressvariablerna som
registrerats via frågeformuläret kan ha påverkan på om en barn/familj blir
bortfall. Därför ska vi ge regressionsmodellen en ny chans genom att tillägga
stressvariabeln som registrerades vid födelsen.

4.2.6 Regressionsanalys med stressvariabeln
I den föregående regressionsanalysen hade en modell resulterat som den bästa
trots att den fick kasseras för att den inte klassificerade bra observationerna
mellan grupperna. Nu lägger vi till stressvariabeln svåra livshändelser för att se
om det får någon positiv effekt över modellen 23.
I Tabell 4.7 ges de tre jämförelsetalen som hjälper oss att jämföra
modeller emellan.
Tabell 4.7 Jämförelsetal för modell med stressvariabel

Modell med stressvariablerna
AIC

18296.483

SC

18425.874

-2LogL

18262.483

Alla dessa mått är lägre för den ursprungliga modellen: AIC – 17172,6
SC – 17293,4 och –2LogL – 17140,6, vilket tyder på att den nya modellen inte blir
bättre en den föregånga.

23

Detaljer av modellen finns i Bilaga 5.
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I Tabell 4.8 kan vi även se, den nya variabeln (sle_b) inte är signifikant och bör
då tas bort. Detta betyder att denna variabel inte ger någon ny information till
modellen och därför kan den inte förbättras.
Tabell 4.8 Variablernas signifikans i modellen med stress variabeln

Variabler i den nya modellen
P-värde
pa_fsve

<0.0001

fam_sit

0.0011

ant_rum

0.0009

ma_typbo

<0.0001

ma_arb

<0.0001

ant_per_bo

0.0004

ma_alder

<0.0001

syskon

0.0294

sle_b

0.9555

Ytterligare ett bevis på att modellen inte blir bättre med den nya variabeln ses i
Tabell 4.9.
Tabell 4.9 Klassifikations-tabell

Klassifikations-tabell
Frekvenser
Svarande Bortfall Totalt
Korrekt
10093
139 10232
Inkorrekt
146
4553 4699

Korrekt

Procent
98.6%

3.0% 68.5%

Det är fortfarande väldigt höga siffror av observationer som missklassificeras.
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4.3 Etapp 1 – Sammanfattning
Ur det frågeformulär mamman fick fylla i när barnet föddes valdes det 20 frågor
som innefattade 16 variabler. Genom multidimensionell skalning och hierarkisk
klusteranalys försökte vi upptäcka om den valda variabel sammansättningen
förorsakade att barnen/familjerna kunde klassificeras i grupperna av de
svarande och de icke-svarande.
Trots att de ovannämnda analyserna gav en gruppering stämde den
inte med den intressanta grupperingen. Som en konsekvens av dessa resultat
fortsatte vi med en regressionsanalys vilket skapade en modell med ett mindre
antal variabler. Modellens klassificeringsförmåga var inte alls bra då den
tenderade att gruppera alla observationer som tillhörande till de svarande.
För

att

förbättra

modellens

klassificeringsförmåga

gjordes

hypotesprövningar för varje variabel i modellen separat. Det testades om
likheterna eller skillnaderna mellan grupperna var statistiskt signifikanta med
en signifikansnivå på 5 %. Då alla tester utföll i att skillnaderna mellan gruppen
var signifikanta kunde ingen variabel tas bort från modellen. Ännu en
regressionmodell byggdes där stressvariabeln, svåra livshändelser, las in men
denna variabel var inte signifikant.
Med hjälp av alla de steg som genomfördes har ett mindre
sammansättning av variabler än den ursprungliga valts ut. Även om alla
variabler är statistiskt signifikanta när det gäller att känna igen skillnader
mellan bortfall och inte bortfall är den slutgiltiga modellen inte kapabel att
klassindela en större del av observationerna på ett korrekt sätt.
Trots strävan att hitta vilka variabler som kan förklara bortfallet har
resultaten lett till en modell som egentligen är inte användbar för vårt syfte.
Detta på grund av att skillnaderna mellan grupperna bara känns igen genom
statistiska beräkningar.
Vi har alltså inte hittat sociodemografiska variabler ur födelse
formuläret som kan beskriva eller förklara bortfallet vid ettårsuppföljningen.
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5. Etapp 2 - Ettårsformuläret
5.1 Frågor och variabler
I frågeformuläret som föräldrarna fick besvara vid ettårskontrollen på BVC 24
fanns det frågor som gällde det gånga året och aktualiteten. Ur det valdes det 15
frågor 25, men inte alla aspekter som tycks vara intressanta från en
sociodemografisk synvinkel frågades ut, därför importerade vi vissa frågor från
födelseformuläret.
Totalt var det fyra sådana frågor som togs med: Föräldrarnas
födelseland (Sverige eller inte) och utbildningsnivå. De första ändras inte med
tiden därför är det valid att införa de från en tidspunkt till den andra. När det
gäller utbildningen så antar vi att den inte kan ändras dramatisk under en
årstid därför är det även här giltig att införa dem.
Efter att inmatning av nya variabler och transformationer av de
valda frågorna gjordes blev produkten en grupp av 15 variabler. Den här delen av
analysen kommer då att ha följande variabler 26:
En variabel som registrera om barnet fått syskon. Även hur och var
barnet/familjen bor. Mamman och pappans födelseland, utbildningsnivå,
sysselsättning, födelseår och ålder. Variabeln grupp finns förstås, hänvisar till
dess förklaring i etapp 1.

24 Frågeformuläret delas ut vid ettårskontrollen i Barnavårdcentralen, vissa fick svara den på
plats, andra fick göra det hemma, Det var upp till den enskilda barnsjuksköterska som delade ut
hur det blev gjort.
25 Exempel på hur ett frågeformulär ser ut finns i Bilaga 1, denna är födelseformuläret.
26 I Bilaga 3 finns detaljerad information hur variablerna ser ut för etapp 1. Detta kan användas
som guide i hur variablerna och dess kategorier blev tilldelad för etapp 2.
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5.2 Resultat och analys
5.2.1 Multidimensionell skalning (MDS)
Minskning av STRESS värdet framställas i Figur 5.1. Ingen markerad hopp syns
i nivån därför kan vi inte utgå från grafen när vi bestämmer antalet dimensioner
inför vidare analyser.
30%
25%

Stress

20%
15%
10%
5%
0%
0

2

4
6
8
Antal dimensioner
Figur 5.1 - Stress-värde mot tillhörande antal dimensioner

10

I Tabell 5.1 kan vi se att sju är det antalet dimensioner som best representerar
våra data i ett någorlunda lågdimensionell rum.
Tabell 5.1 - Resultat av MDS för olika antal dimensioner

Antal
Dimensioner

Badness of fit*

Stress

2

0.26095

26.09%

3

0.20083

20.08%

4

0.16319

16.32%

5

0.13633

13.63%

6

0.11517

11.52%

7

0.10007

10.01%

8

0.08829

8.83%

9

0.07849

7.85%

*Konvergenskriterierna är uppfyllda för alla dimensioner utom dimension
9 och maximalt antal iterationer var satt till 50.
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MDS visualisering
Figur 5.2 visar tre olika vinklar av de sju dimensionernas helikoptervy. Påtaglig
ses att den naturliga grupperingen som tyds i graferna inte stämmer överens
med den intressanta barn/familjernas separation mellan svarande och ickesvarande.

Figur 5.2 – Sjudimensionell helikoptervy från tre olika vinklar där grupperna är särskilda

54

Etapp 2 - Ettårsformuläret

5.2.2 Hierarkisk klusteranalys
Figur 5.3 och 5.4 visar enkellänkning respektive fullständigtläkning. När vi utför
en klusteranalys med enkelläkning kan vi inte tyda att metoden skulle hitta två
kluster.

Figur 5.3 – Dendrogram med enkel länkning

Vid fulständigtläkning så kan en viss gruppering anas dock är det inte så tydlig
hur många skulle det vara, speciellt när vi letar efter två distinkta grupper.

Figur 5.4 – Dendrogram med fullständiglänkning
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Resultatet vi fick med Ward’s metod, Figur 5.5, visar tydligt att observationerna
kan delas i två.

Figur 5.5 – Dendrogram Ward’s minsta-varians metoden

Kluster visualisering
Det var med Ward’s länknings metod vi såg tydlig klassindelning därför kommer
vi att visualisera dess resultat när vi gör två kluster.
Enligt Figur 5.6 så stämmer överens de två kluster med den
naturliga grupperingen vi redan sett. Däremot kan vi se i Figur 5.7 att klustren
inte följer vår indelning av observationerna.
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Figur 5.6 Dimension1 vs Dimension 2 där klustren har markerats

Figur 5.7 Grupper mot kluster
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5.2.3 Modellering
Outliers
När vi plottar i Figur 5.8 variablerna antal personer i bostaden mot antal rum i

bostaden differentieras några observationer som outliers. Obs! För båda
variablerna anges värdet noll för observationer med saknade värden.

Figur 5.8 Antal rum i bostaden mot Antal personer i bostaden, med markerade outliers
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Vi har redan pratat om trångboddhet och kommer därför inte att ta upp detta en
gång till, däremot har vi i den här etappen jämför med Etapp 1 27 lagt till att
barn/familjer där mer än sju personer bor i en trea ska också tas bort.
Figur 5.9 visar föräldrarna utbildningsnivå plottade mot varandra, vi
hittar då två observationer som har fått utbildningsnivå 0, svarsalternativ som
inte fanns med i frågeformuläret. Obs! För båda variablerna anges värdet -1 för
observationer med saknade värden.

Figur 5.9 Mammans utbildningsnivå mot Pappans utbildningsnivå, med markerade outliers

Total har 12 observationer tagits bort.

27

Se outliers i etapp 1 för bättre referens.
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5.2.4 Regressionsanalys
Korrelations studie
Tabell 5.2 visar vilka variabelpar som är högkorrelerade 28, som vi set innan så är
det föräldrarna ålder mot respektive födelseår vars korrelationskoefficient når
höga

nivåer.

Trots

hög

korrelation

blir

variablerna

kvar

inför

regressionsanalysen. Diskussion gällande detta har förts i Etapp 1.
Tabell 5.2 Variabelpar som är högkorrelerade med varandra

Högkorrelerade variabler
Pearson korrelationskoefficient
mammas ålder mammas födelseår

-0.988

pappas ålder

-0.991

pappas födelseår

Modellval
Efter att ha utfört regressionsanalys med hjälp av olika selektion metoder har vi
fått följande modeller att välja emellan, se Tabell 5.3.
Tabell 5.3 Variabler som valdes som signifikanta för alla byggda modeller

Regressionsmodeller
Selektions
metod
Intercept

Framåt elimination
Ja

Nej

Bakåt elimination
Ja

Nej

Stegvis regression
Ja

Nej

Variabler

ant_per_bo ant_per_bo ant_per_bo ant_per_bo ant_per_bo ant_per_bo

Modell nummer

28

bo_typ

bo_typ

bo_typ

bo_typ

bo_typ

bo_typ

ma_alder

ma_alder

ma_alder

ma_alder

ma_alder

ma_alder

ma_fsve

ma_fsve

ma_fsve

ma_fsve

ma_fsve

ma_fsve

pa_arb

pa_arb

ma_utb

ma_utb

pa_arb

pa_arb

var_bo

var_bo

pa_arb

pa_arb

var_bo

var_bo

pa_utb

pa_utb

var_bo

var_bo

3

4

5

6

1

2

Den kompletta korrelationsmatrisen finns i Bilaga 4.
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Alla modeller fick med samma variabler men modell 3 och 4 fick dessutom två
variabler mer. Vi måste se om dessa fyra modeller verkligen är de bästa och
därför tittar vi de olika parametrarna inför modell val, Tabell 5.4.
Tabell 5.4 Jämförelsetal för de byggda modeller

Modell

1

Modell selektion
3
4

2

5

6

AIC

11231.662 11230.567 11229.119 11227.908 11231.662 11230.567

SC

11352.859 11344.635 11421.608 11413.269 11352.859 11344.635

-2LogL

11197.662 11198.567 11175.119 11175.908 11197.662 11198.567

Antal variabler

6

6

8

8

6

6

Av de fyra parametrar vi jämför så är det modell 2 och 6 som har de längsta
värde i två av fyra möjliga. Vi kan konstatera att det är samma modell 29 i och
med det fortsätter vi med den här.

Modelldiagnostik
Regressionsanalysen utfördes med 9221 observationer av de ursprungliga 11002.
De som tog bort automatisk av proceduren hade saknade värde. Hur
klassificering blir med hjälp av modellen redovisas i Tabell 5.5.
Trots att nästa 70 % av barnen/familjerna blir korrekt klassificerade
så är det enbart de i den svarande gruppen som hamnar rätt. Inte ens 1 % av
bortfallsgruppen har hamnat i sin grupp, detta gör modellen oanvändbart för vår
intention att kunna särskilja de icke svarande från resten.
Tabell 5.5 Klassifikations-tabell

Klassifikations-tabell
Frekvenser
Svarande Bortfall Totalt
Korrekt
6413
9 6422
Inkorrekt
20
2779 2799

Korrekt

29

Procent
99.7%

0.3% 69.6%

För en redovisning av hela modellen se Bilaga 6.
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5.2.5 Jämförelser per variabel
Antal personer i bostaden
För variabeln antal personer i bostaden görs en tecken test. Medianen är lika för
båda grupper och likaså intervallen mellan minimum och maximum. Nedan i
Figur 5.10 kan vi se hur observationerna fördelas för de två gruppen.

Figur 5.10 Fördelning av barn/familjer genom antal personer i bostaden separerad per grupp

H0:

Medianen i bortfallet är lika med 3

Ha:

Medianen i bortfallet är inte lika med 3

Tecken test:
M
P-värde

-327.5
<0.0001

Vi kan förkasta nollhypotesen då testets P-värde är nära noll.
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Boende typ
Vi har utfört ett chi-två test för denna variabel för att se hur fördelningen mellan
gruppen ser ut se Figur 5.11.

Figur 5.11 Fördelning av barn/familjer genom typ av bostad separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i typ av bostad
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i typ av bostad
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

2

χ2

43.0765

P-värde

<0.0001

Nollhypotesen förkastas då testet P-värde är mindre än vår signifikansnivå
av 0,05.
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Mammans ålder
Vi kan se hur mammans ålder fördelas i Figur 5.12, vi utför en t-test.

Figur 6.12 Fördelning av barn/familjer genom mammans ålder separerad per grupp 30

H0:

Medelvärdet är lika för båda grupper

Ha:

Medelvärdet är inte lika för båda grupper

T-test:
t
P-värde
t
P-värde

5.09

antagande om lika
<.0001 varianser
5.04
antagande om olika
<.0001 varianser

Förkastar nollhypotesen att medelålder är lika för båda grupper då P-värdet är
liten.

30

Mean, StDev och N, står för medelvärde, standaravvikelse respektive antal observationer.
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Mamman föd i Sverige eller ej
Mammans födelseland fördelas enligt Figur 5.13.
Mamman föd i Sverige eller ej
Nej
Ja

100

Porcent

80

60

40

20

0

Svarande

Bortfall

Figur 5.13 Fördelning av barn/familjer genom mammans födelseland separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i typ av bostad
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i typ av bostad
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

1

χ2

20.2723

P-värde

<0.0001

Oberoende hypotesen förkastas eftersom P-värdet är mindre än 0.05.
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Pappans sysselsättning
Tabell 5.6 redovisar hur observationer fördelas mellan de olika kategorier och för
de olika grupperna.
Tabell 5.6 Fördelning av barn/familjer genom pappans sysselsättning separerad per grupp

Pappans sysselsättning
Svarande
Dagtidsarbete
Skiftarbete
Nattarbete
Arbete med oregelbundet
schema
Pappaledig
Arbetslös
Sjukskriven
Utbildning pågår
Annat skäl
Total

H0:
Ha:

Bortfall

Total

5011

2134

7145

68.74%

64.63%

67.46%

802

434

1236

11.00%

13.14%

11.67%

135

67

202

1.85%
602
8.26%
376
5.16%
113
1.55%
49
0.67%
183
2.51%
19
0.26%
7290
100.00%

2.03%
255
7.72%
191
5.78%
64
1.94%
44
1.33%
96
2.91%
17
0.51%
3302
100.00%

1.91%
857
8.09%
567
5.35%
177
1.67%
93
0.88%
279
2.63%
36
0.34%
10592
100.00%

Fördelningen mellan de olika alternativen i pappans sysselsättning
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i pappans sysselsättning
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

8

χ2

34.4931

P-värde

<0.0001

Oberoende hypotesen kan inte accepteras då P-värdet är liten.
66

Etapp 2 - Ettårsformuläret

Var har barnet bott
Med Figur 5.14 har vi utför en chi-två test där vi testat om variablernas
fördelning är oberoende från varandra.

Figur 5.14 Fördelning av barn/familjer genom var har barnet bott separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i var har barnet bott
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i var har barnet bott
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader
χ2
P-värde

3
16.6464
0.0008

Hypotesen att variablerna är oberoende från varandra förkastas eftersom
P-värdet är 0,0008 vilket är lägre än vår signifikansnivå.

Diskussion
Efter att ha utfört de adekvata tester för varje av de variabler som kom med i
den modellen som resulterades efter vår regressionsanalys kan vi inte ta bort
någon. Alla tester visar att skillnader mellan grupperna är statistik säkra.
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Vidare ska vi undersöka om dessa variabler tillsammans med de s.k.
stressvariabler kan resultera i en bättre modell.

5.2.6 Regressionsanalys med stressvariabeln
Inför regressionsanalysen har vi sex sociodemografiska variabler till vilka vi
tillägger tvåstressvariabler. Förklaring av vilka stressvariabler som gäller
hänvisas till avsnitt 2 där de presenterades och definierades.
För att göra modellen med dessa ovannämnda variabler användes det
9317 observationer av de 11002 som finns i etappen. De som togs bort hade
någon eller några saknade värde för dem förklarande variablerna.
Efter att ha gjort analysen kan vi se om varje variabel är signifikant
eller inte för modellen, detta visas nedan i Tabell 5.7.
Tabell 5.7 Variablernas signifikans i modellen med stress variabeln

Variabler i den nya modellen
P-värde
var_bo

0.0014

bo_typ

0.0003

ant_per_bo

<0.0001

ma_fsve

0.0010

ma_alder

<0.0001

pa_arb

0.0059

sleC_1

0.2392

spsqCom_1

0.437

Båda stressvariabler är inte signifikanta för modellen och därmed ska de bort.
Detta resulterar då i samma modell som vi hade från början vilket betyder att vi
inte har fått en bättre modell för att beskriva bortfallet.
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5.3 Etapp 2 - Sammanfattning
Vid denna etapp användes det 15 variabler som både kom från ettårsformuläret
och födelseformuläret. Efter att ha genomfört Multidimensionell skalning och
vidare Klusteranalys kan observationerna delas i två, dock stämmer inte denna
gruppering med vår, mot svarande och icke svarande.
Som fortsättning byggdes en modell genom Regressionsanalys som
efter att ha valt bort variabler som inte var signifikanta behöll den sex variabler.
Modellen kunde då klassificera på ett korrekt sätt nästa 70 % av
barnen/familjerna, däremot var det enbart de svarande som hamnade rätt, därför
är modellen inte bra när syftet är att beskriva bortfallet.
Efter att skillnaderna mellan gruppen testades separat för varje
variable har dessa testas som statistiks säkra med en konfidens av 95 %. Då las
till modellen två stressvariabler men båda valdes bort då de inte kunde bidra
med ny information.
Även om skillnaderna mellan gruppen kan tydas som statistiks
signifikanta blir det i alla fall inte en modell som kan förklara och/eller beskriva
bortfallet i 2-3-årsuppfölningen med hjälp av variablerna i födelsen och
ettårsformuläret.
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6. Etapp 3 – 2-3-årsformuläret
6.1 Frågor och variabler
Frågeformuläret som varje familj fick besvara när barnet var omkring 2 och 3 år
hade total 196 frågor, av dessa kan 24 konverteras till sociodemografiska
variabler. Som i föregående etapp fick vi addera från den preexisterade
datamaterial variabler som innehöll information om barnets och föräldrarnas
födelsedatum samt föräldrarnas födelseland.
Även nu så beräknades föräldrarna ålder med hjälp av barnets
angivna ålder, detta trots att en fråga om datum när formuläret blev besvarat
fanns med. Med hjälp av en sådan variabel, datum, hade ålders beräkning varit
mycket enklare och exakt. Men uppgifterna som samlades var väldig diffusa, så
mycket att det inte kundes tyda vilket datum det handlade. Det fanns från tre
till sex siffriga datum. Ett sådant fel kan bero på en misstolkning om hur datum
skulles noteras eller att nummer har blivit felinmatade.
Frågor gäller perioden sedan barnet var ett år och även frågor som
gäller nutiden 31. Efter alla nödvändiga transformationer blev 20 variabler klara
för vidare analys, där variabeln grupp (svarande = 0, icke-svarande = 1) finns
med. Den här delen av analysen kommer då att ha följande variabler 32:
Vem bor barnet hos, om hon/han har syskon, barnomsorg, plats i
syskonskaran. Om hela familjen finns det variabler om antal rum, personer som
bostaden har och även hur bostaden är och vad den ligger.
Föräldrarnas ålder och födelseår, födelseland, familjesituation,
utbildningsnivå och sysselsättning. Som sagt innan är alltid variabeln grupp
med.

31

För att se exakt hur frågorna var utformat se Bilaga 13 där frågeformuläret finns.

32 För mer omfattande information av variablerna och dess svarsalternativ se bilaga 14.
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6.2 Resultat och analys
6.2.1 Multidimensionell skalning (MDS)
STRESS värdet minskar i takt med att antal dimensioner ökar, detta kan vi
tydligt se i Figur 6.1. Däremot kan inget markerat hopp i nivån synas vilket gör
att genom STRESS värdet kan vi välja rätt antal dimensioner.
30%
25%

Stress

20%
15%
10%
5%
0%
0

2

4
6
8
Antal dimensioner
Figur 6.1 - Stress-värde mot tillhörande antal dimensioner

10

I Tabell 6.1 redovisas de olika STRESS nivåer för olika antal dimensioner. Som
vi kan se är sju dimensioner ett bra antal för att representera våra data och dess
kännetecken på det lämpligaste sätt.
Tabell 6.1 - Resultat av MDS för olika antal dimensioner

Antal
Dimensioner

Badness of fit*

Stress

2

0.28251

28.25%

3

0.21161

21.16%

4

0.16961

16.96%

5

0.13937

13.94%

6

0.11834

11.83%

7

0.10128

10.13%

8

0.08821

8.82%

9

0.07790

7.79%

*Konvergenskriterierna är uppfyllda för alla dimensioner och maximalt
antal iterationer var satt till 50.
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MDS visualisering
En helikoptervy med de sju dimensioner gjordes, vars tre olika synvinklar visas i
Figur 6.2.

Figur 6.2 – Sjudimensionell helikoptervy från tre olika vinklar där grupperna är särskilda

Trots att observationer verkar separeras i två olika grupper i ett naturligt sätt,
så stämmer inte dessa med våra två studerade grupper. Vi måste då fortsätta
med klusteranalysen.
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6.2.2 Hierarkisk klusteranalys
När vi gjort klusteranalys med enkellänkning, se Figur 6.3, kan vi inte se att
metoden skulle hjälpa oss att hitta två grupper.

Figur 6.3 – Dendrogram med enkel länkning

Med fulständigtlänknings metod (Figur 6.4) skulle två grupper kunna träda fram
dock känns det som att det skulle bli ett forcerat resultat.

Figur 6.4 – Dendrogram med fullständiglänkning
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Slutligen får vi ett passande resultat med hjälp av Ward’s metod, se Figur 6.5.
Påtaglig kan vi se att en klassindelning av barnen/familjen i två kan utan
problem göras.

Figur 6.5 – Dendrogram med Ward’s minsta-varians metoden

Ur följande resultat bestämmer vi att göra klusteranalysen med Ward’s
länkningsmetoden.

Kluster visualisering
Nedan i Figur 6.6 kan observationerna och klustren överskådas.

Figur 6.6 Dimension1 vs Dimension 2 där klustren har markerats
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Figur 6.7 Grupper mot kluster

Klusteranalysen har känt igenom de naturliga grupperingar vi hade sett från
början och därför stämmer inte detta med den klassindelning vi har av bortfall
och svarande, se Figur 6.7.

6.2.3 Modellering
Outliers
Avvikande observationer hittades när vi plottade mot varandra variablerna

nummer i syskonskaran mot antal syskon, se Figur 6.8. Obs! För båda
variablerna anges värdet noll för observationer med saknade värden.
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Figur 6.8 Antal syskon mot Barnets nr. i syskonskaran, med markerade outliers

När familjen anger vilket nummer i syskonskaran ett barn är måste det stämma
överens med hur många syskon barnet har. Därför har vi tagit bort de
observationer när detta inte stämde, t.ex. om barnet har 4 syskon kan hon/han
inte bara 6:e i skaran.
Emellertid har vi valt att lämna kvar observationer där det angivits
att barnet inte hade syskon och i skaran har barnet hamnat etta. Om barnet inte
har några syskon så finns det inte någon annan svarsalternativ, trots at det kan
kännas lite konstig då det inte finns en syskonskara vid ensambarn, med detta
har att göra med hur formuläret var uppbyggd.
Figur 6.9 visar de outliers som hittades när antal personer i bostaden
ställdes emot antal rum i bostaden.
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Obs! För variablerna anges värdet ett respektive noll för observationer med
saknade värden.

Figur 6.9 Antal rum i bostaden mot Antal personer i bostaden, med markerade outliers

Som vi sagt innan så har observationer där det förekommer för många personer i
bostaden tagits bort, i Etapp 1 hade vi satt gränsen vid fyra personer eller mer
som bor i en etta eller tvåa. I den här etappen tas bort även de som angivit att
det bor nio eller mer personer i en trea eller fyra. Total är det 32 observationer
som tas bort som följd av dessa riktlinjer.
Total var det 96 barn/familjer som togs bort och inte kommer med i
regressionsanalysen.
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6.2.4 Regressionsanalys
Korrelations studie
Korrelationen mellan variabelpar är hög för de redovisade i Tabell 6.2.
Tabell 6.2 Variabelpar som är högkorrelerade med varandra

Högkorrelerade variabler
Pearson korrelationskoefficient
syskon

nr. i syskonskaran

0.875

mammas ålder mammas födelseår

-0.986

pappas ålder

-0.990

pappas födelseår

Som vi sett innan så är det inget nytt att föräldrarnas födelseår är
högkorrelerade mot deras ålder. Vi har även innan diskuterat varför
högkorrelerade variabler inte tas bort, se avsnitt 4.2.3.

Modellval
Efter att ha gjort sex olika regressionsanalyser där tre olika selektionsmetoder
användes har följande variabler väljs som signifikanta när bortfallet ska
förklaras, Tabell 6.3.
Tabell 6.3 Variabler som valdes som signifikanta för alla byggda modeller

Regressionsmodeller
Selektions
metod

Framåtvalsprincipen

Ja
barnomsorg
ma_arb
ma_fsve
nr_sysskaran
pa_alder
pa_fod_ar
syskon
typ_bo
Modell nummer
1
Variabler

Intercept

Nej
barnomsorg
ma_alder
ma_arb
nr_sysskaran
pa_alder
syskon
typ_bo
2

Bakåteliminerings principen

Ja
barnomsorg
ma_arb
ma_fsve
nr_sysskaran
pa_alder
pa_fod_ar
syskon
typ_bo
3
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Nej
barnomsorg
ma_arb
nr_sysskaran
pa_alder
pa_fod_ar
pa_fsve
syskon
typ_bo
4

Fullständig stegvis
regression

Ja
barnomsorg
ma_arb
ma_fsve
nr_sysskaran
pa_alder
pa_fod_ar
syskon
typ_bo
5

Nej
barnomsorg
ma_arb
ma_fsve
nr_sysskaran
pa_alder
syskon
typ_bo
6
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Det finns sex variabler som förekommer i alla sex modeller men alla modeller har
minst en till variabel, vi måste se vilken sammansättning blivit best. Med avsikt
att välja den bästa modellen tittar vi i Tabell 6.4 för att jämföra de olika
parametrarna.
Tabell 6.4 Jämförelsetal för de byggda modeller

Modell

1

Modell selektion
3
4

2

5

6

AIC

7509.314

7547.421 7509.314 7509.088

7509.314 7544.229

SC

7637.571

7662.177 7637.571 7637.345

7637.571 7658.985

-2LogL

7471.314

7513.421 7471.314 7471.088

7471.314 7510.229

Antal variabler

8

7

8

8

8

7

Väljer modell 4 33 som den bästa trots att den inte är den som har minst antal
variabler. Den är den enda som är bäst i två av de fyra jämförelsetal. Vi har i alla
fall minskat antal variabler från 19 till 8.

Modell diagnostik
Inför regressionsanalysen blev nästa 28 % av observationer raderade då de
innehöll tomma celler, i gruppen av de svarande finns det nu 4488 observationer
och gruppen av de icke svarande har 1825.
Av alla barn/familjer i denna etapp har 71 % klassificerat korrekt,
dock har enbart 13 observation av bortfallsgruppen hamnat rätt, se Tabell 6.5.
Tabell 6.5 Klassifikations-tabell

Klassifikations-tabell
Frekvenser
Svarande Bortfall Totalt
Korrekt
4472
13 4485
Inkorrekt
16
1812 1828

Korrekt
33

Procent
99.6%

0.7% 71.0%

Redovisning av modellen finns i Bilaga 7.
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Vi måste då dra slutsatsen att modellen inte anpassas bra för vårt syfte.

6.2.5 Jämförelser per variabel
Barnomsorg
För att jämföra om andel som inte har barnomsorg är lika mellan svarande och
icke-svarande gjordes ett chi-två test till och för att se hur observationer fördelas
mellan variablerna se Figur 6.10.

Figur 6.10 Fördelning av barn/familjer genom barnomsorg separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i barnomsorg
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i barnomsorg
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

1

χ2

0.6549

P-värde

0.4184

Nollhypotesen accepteras, då sannolikheten att båda fördelningen är lika för
både grupper är mer än 41 %.
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Mammans sysselsättning
Variabeln har flera olika svarsalternativ och för varje grupp fördelas de enligt
Tabell 6.6. Ur denna ska en chi-två test göras för att se om fördelningen mellan
grupperna är lika eller inte.
Tabell 6.6 Fördelning av barn/familjer genom mammans sysselsättning separerad per grupp

Mammans sysselsättning
Heltid - dag
Heltid - natt
Heltid - oregelbundet
schema
Deltid - dag
Deltid - natt
Deltid - oregelbundet
schema
Mammaledig
Pågående utbildning
Annat skäl
Arbetslös
Sjukskriven

Total

Svarande
991
0.00%
14
0.24%
381
1.85%
2433
41.60%
163
2.79%
1225
1.55%
238
4.07%
195
3.33%
55
0.94%
48
0.82%
105
1.80%

Bortfall
463
64.63%
8
0.32%
151
2.03%
941
37.94%
56
2.26%
518
1.94%
100
4.03%
135
5.44%
27
1.09%
26
1.05%
55
2.22%

Total
1454
67.46%
22
0.26%
532
1.91%
3374
40.51%
219
2.63%
1743
1.67%
338
4.06%
330
3.96%
82
0.98%
74
0.89%
160
1.92%

5848
100.00%

2480
100.00%

8328
100.00%
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H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i mammans sysselsättning
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i mammans sysselsättning
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

10
34.1065

χ2
P-värde

0.0002

Oberoende hypotesen förkastas då P-värdet är lägre än signifikansnivån av 5 %.

Mamman föd i Sverige eller ej
Nedan i Figur 6.11 kan vi se hur fördelningen av mammans födelseland ser ut i
varje grupp.

Figur 6.11 Fördelning av barn/familjer genom mammans födelseland separerad per grupp
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H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i mamman föd i Sverige eller ej
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i mamman föd i Sverige eller ej
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

1

χ2

7.2106

P-värde

0.0072

Sannolikheten att nollhypotesen är sant visar sig vara enligt P-värdet mindre än
1 % därför förkasta denna hypotes.

Nummer i syskonskaran
Variabel hade vid regressionsanalysen behandlats som en intervall variabel,
trots det ska den nu hanteras som diskret variabel. Därför görs en tecken test. Se
Figur 6.12 för variabelns fördelning.
Nummer i syskonskaran
50

Porcent

40

30

20

10

0
nr_sysskaran

1

2

3

4 5 6 7
Svarande

8

9

1

2

3

4 5 6
Bortfall

7

9

Figur 6.12 Fördelning av barn/familjer genom nummer i syskonskaran separerad per grupp
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Båda grupper har samma median och samma intervall, medianen är då lika
med 2.
H0:

Medianen i bortfallet är lika med 2

Ha:

Medianen i bortfallet är inte lika med 2

Tecken test:
-109

M
P-värde

<0.0001

Testet resulterade i ett högt P-värde, därför förkasta inte nollhypotesen.

Pappans ålder
Figur 6.13 visar hur data fördelas därefter ska en t-test genomföras.

Figur 5.12 Fördelning av barn/familjer genom pappans ålder separerad per grupp 34

34

Mean, StDev och N, står för medelvärde, standaravvikelse respektive antal observationer.
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H0:

Medelvärdet är lika för båda grupper

Ha:

Medelvärdet är inte lika för båda grupper

T-test:
5.12

t
P-värde
t
P-värde

antagande om lika
<.0001 varianser
5.17
antagande om olika
<.0001 varianser

Nollhypotesen kan förkastas både med lika och olika varians antagelsen,
eftersom P-värdet av båda tester är väldig nära noll.

Syskon
Vi ska testa om någon signifikant skillnad finns mellan medianerna av gruppen,
trots att den är i nuläget lika för grupperna, medianen är 1. Figur 6.13 visar hur
observationernas fördelning ser ut.

Figur 6.13 Fördelning av barn/familjer genom antal syskon separerad per grupp
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H0:

Medianen i bortfallet är lika med 1

Ha:

Medianen i bortfallet är inte lika med 1

Tecken test:
40.5

M
P-värde

0.0253

P-värdet av testet för medianen är 2,5 % därmed kan vi med en 95 %-igt
konfidensnivå förkasta hypotesen om lika medianer.

Typ av bostad
Tabell 6.14 visar hur de olika svaren fördelas mellan bortfallsgruppen och
icke-bortfallsgruppen.

Tabell 6.14 Fördelning av barn/familjer genom mammans ålder separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i typ av boende
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i typ av boende
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader
χ2
P-värde

2
39.0719
<0.0001

Nollhypotesen förkastas eftersom P-värdet inte når signifikansgränsen.
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Diskussion
Vi började göra hypotesprövning av alla variabler som kom med i den
resulterande modellen med målet att se om någon gav ett ej signifikant resultat
och därmed ta bort den inför ett nytt försök att göra en modell. I två av
hypotesprövningarna

förkastades

inte

nollhypotesen,

och

därför

är

det

fortfarande ett statistiskts signifikanta likhet mellan grupperna för dessa
variabler. Variablerna i frågan är barnomsorg och nummer i syskonskaran, de
tas bort från modellen.
Så den här gången kommer vi att ha fem av de redan kända
förklarande

variabler

plus

de

nytillagda

stressvariablerna.

Den

nya

sammansättningen kan kanske resulterar i en bättre modell.

6.2.6 Regressionsanalys med stressvariabeln
Vi har nu totalt tio variabler att jobba med, det tycks vara många. Därför väljer
vi att göra den nya regressionsanalysen med hjälp av en selektionsmetod. Stegvis
eliminering med intercept 35 ska användas för att den gavs oss den längsta AIC
förut.
Regressionsanalysen använde sig av 7173 observationer, där 29 % är
icke-svarande. Den nya modellens jämförelsetal redovisas i Tabell 6.7. Notera att
alla utom antal variabler är mycket högre än i modellen vi hade i förra analysen.
Antal variable har nämligen minskat tills endast fyra kvarstod, se Tabell 6.8.
Tabell 6.7 Jämförelsetal för modell med stressvariabel

35

Tabell 6.8 Variablernas signifikans i modellen med stress variabeln

Framåt och bakåt eliminering båda med intercept gav samma modell.
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Utifrån den föregående tabellen är det svårt att fatta beslut om modellen, därför
vänder vi oss till Tabell 6.9. Drygt 71 % av barn/familjer har grupperats korrekt,
däremot enbart 2 av de icke svarande hamnade rätt.
Tabell 6.9 Klassifikations-tabell

Klassifikations-tabell
Frekvenser
Svarande Bortfall Totalt
Korrekt
5102
2 5104
Inkorrekt
6
2063 2069

Korrekt

Procent
99.9%

0.1% 71.2%

Vi måste konkludera att modellen inte är användbart för vårt syfte.
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6.3 Etapp 3 - Sammanfattning
Inför den tredje etappen fanns det 20 variabler att göra analyser med. Med dessa
variabler kunde två grupperingar tydas på ett naturligt sätt dock stämde dem
inte med grupperna bortfall och inte bortfall. Klassindelningen och jämförelsen
åstadkoms med Multidimensionell skalning och Klusteranalys.
Därefter användes alla variabler för Regressionsanalys där bara åtta
kvarstod som signifikanta ändå var den resulterande modellen något som inte
kunde användas med syftet att gruppera observationerna mellan svarande och
icke- svarande. Detta på grund av att modellen endast kunde gruppera mindre
än 1 % av de som tillhör bortfallet på ett korrekt sätt.
Sedan genomgick alla dessa variabler en hypotesprövning för att
testa om skillnaderna mellan gruppen var signifikanta för varje variabel för sig
själv. För två av variablerna var skillnaderna ej signifikanta vilket ledde till i att
båda två togs bort från modellen. Med de kvarstående variablerna plus fem
nytillagda stressvariabler gjordes ännu en gång en regressionsmodell. Denna
gång behöll modellen enbart fyra variabler som signifikanta, trots den nya
arrangemang kunde modellen ännu inte användas för att separera bortfallet från
icke-bortfallet.
Efter

att

den

ursprungliga

sammansättningen

av

variabler

genomgick den ovannämnda processen stod kvar fyra variabler som trots att
deras värde skiljer sig signifikant mellan svarande och inte svarande kan de i en
modell inte klassindela barnen/familjerna på ett korrekt sätt. Detta medför att
bortfallet i femårsuppföljningen inte kan förklaras och/eller beskrivas genom att
använda

svaren

som

lämnats

vid
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7. Etapp 4 – 5–6-årsformuläret
7.1 Frågor och variabler
När barnet var omkring femår skickades ännu en gång ett formulär, den här
gången blev 25 frågor valda. Dessutom adderas från tidigare etapper frågor som
föräldrarnas födelseland och information av hur barnen/familjen bor. Det sista
för att använda som underlag när i femårsformuläret frågades om du bodde lika
som de hade bott vid 2-3årsförmuläret.
Vid den här tidpunkten frågades separat antal biologiska syskon och
antal halv syskon. Vi har gjort alla våra tidigare analyser baserade på variabeln

antal syskon och därför valde vi att summera ihop dessa två frågor så att de blev
en variabel.
När det gäller frågor om föräldrarnas sysselsättning så gäller dessa
vid tidpunkten de svarade. Det fanns flera frågor som beskrev hur
sysselsättningen såg ut och alla dess information har samlas i bara en variabel.
Till slut blev det 18 variabler plus grupp variabeln som vi skappar
inför vårt syftemål. Den här delen av analysen kommer då att ha följande
variabler:
Det finns et antal variabler som har att göra direkt med barnets
tillvaro, dessa gäller antal syskon, med vem bor barnet och tillgång till
barnomsorg. Sedan finns det frågor som rör hela familjen som beskriver deras
bostad och familjesituation.
Föräldrarna

ålder,

födelseår,

utbildningsnivå,

sysselsättning även variabeln grupp finns som alltid med.
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7.2 Resultat och analys
7.2.1 Multidimensionell skalning (MDS)
Figur 7.1 visar hur förloppet sker när STRESS värdet minskar i takt med
dimensionerna ökningen. Vi kan notera att i början är det en kraftig minskning
för att sedan bli slätare, vi kan då inte bestämma utifrån grafen det optimala
antalet dimensioner vi behöver för att representera datamaterialet.
30%
25%

Stress

20%
15%
10%
5%
0%
0

2

4
6
8
Antal dimensioner
Figur 7.1 - Stress-värde mot tillhörande antal dimensioner

10

Om vi följer Kruskals rekommendationer så ser vi i Tabell 7.1 att åtta
dimensioner är det antalet vi kan jobba vidare med.
Tabell 7.1 - Resultat av MDS för olika antal dimensioner

Antal
Dimensioner

Badness of fit*

Stress

2

0.29006

29.01%

3

0.21710

21.71%

4

0.17568

17.57%

5

0.14644

14.64%

6

0.12462

12.46%

7

0.10784

10.78%

8

0.09327

9.33%

9

0.08219

8.22%

*Konvergenskriterierna är uppfyllda för alla dimensioner och maximalt
antal iterationer var satt till 50.
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MDS visualisering
Tre olika vinklar ur en helikopertvy med alla åtta dimensioner, finns i Figur 7.2.
Tydligt observeras att observationer separeras i två delar, vi ser även att det inte
stämmer med grupperna som vi är intresserad i, bortfall och inte bortfall.

Figur 7.2 – Sjudimensionell helikoptervy från tre olika vinklar där grupperna är särskilda
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7.2.2 Hierarkisk klusteranalys
När vi använder okta-dimensionells tranformerade data för att utföra
klusteranalys, får vi följande resultat. För enkelläkning kan vi se Figur 7.3, den
typ av länkning skulle inte hitta två kluster som vi behöver.

Figur 7.3 – Dendrogram med enkel länkning

Fullständiglänknings metod i Figur 7.4 ger lite bättre resultat, vi kan se att två
grupper kan identifieras.

Figur 7.4 – Dendrogram med fullständiglänkning
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Figur 7.5 redovisar resultatet när Ward’s metod användes, nu kan två grupper
tydlig varsnas där den horisontella linjen finns.

Figur 7.5 – Dendrogram med Ward’s minsta-varians metoden

Kluster visualisering
Ännu är gång ser vi hur observationer naturlig separeras, detta är vad
klusteranalysen har känt igen och inte vår gruppering, se Figur 7.6 och 7.7.

Figur 7.6 Dimension1 vs Dimension 3 där klusterna har markerats
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Figur 7.7 Grupper mot kluster

7.2.3 Modellering
Outliers
Figur 7.8 har använts för att hitta avvikande observationer. Enligt de
riktlinjerna som vi har haft genom tidigare etapper har vi hittat några
barn/familjer som ska tas bort, dessa markerats i grafen. Obs! För variablerna
anges värdet ett respektive noll för observationer med saknade värden.
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Figur 7.8 Antal rum i bostaden mot Antal personer i bostaden, med markerade outliers

När vi plottat i Figur 7.9 variablerna antal personer i bostaden mot antal syskon
hittar vi observationer som kategoriseras som outliers. Att många personer bor
tillsammans i en och samma bostad är inget fel men ändå måste det finnas någon
logik i antal medlemmar i familjen och antal syskon.
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Figur 7.9 Antal syskon mot Barnets nr. i syskonskaran, med markerade outliers

Barn/familjer som angivit att de är åtta eller mer men barnet har tre eller
mindre antal syskon antas som outliers och tas bort. Dessutom har vi en
observation som representerar ett barn som har 16 syskon, det behöver inte vara
fel med eftersom det avviker som mycket kan den störa modelleringen och därför
tas även den bort.
Totalt blev 37 observationer borttagna ur datamaterialet, med resten
modellerar vi.
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7.2.4 Regressionsanalys
Korrelations studie
Det finns två variabelpar som är som förväntat högkorrelerade, se Tabell 7.2.
Förutom de fanns det inga andra.
Tabell 7.2 Variabelpar som är högkorrelerade med varandra

Högkorrelerade variabler
Pearson korrelationskoefficient
mammas ålder

mammas födelseår

-0.998

pappas ålder

pappas födelseår

-0.991

Modellval
Regressionsanalysen gjordes i sex olika varianter som finns redovisade i Tabell
7.3. Det finns tre modeller som alla har samma sju variabler, dessutom
förekommer dessa även i de andra modellerna med mer variabler.
Tabell 7.3 Variabler som valdes som signifikanta för alla byggda modeller

Regressionsmodeller
Selektions metod

Variabler

Intercept

Framåt elimination
Ja

Nej

Bakåt elimination
Ja

Nej

Stegvis regression
Ja

Nej

ant_rum

ant_rum

ant_rum

ant_rum

ant_rum

ant_rum

famsit

famsit

famsit

famsit

famsit

famsit

ma_alder

ma_alder

ma_alder

ma_alder

ma_alder

ma_alder

ma_fod_ar ma_fod_ar ma_fod_ar ma_fod_ar ma_fod_ar ma_fod_ar
ma_utb

ma_utb

ma_utb

ma_utb

ma_utb

ma_utb

pa_fsve

pa_fsve

pa_fsve

pa_alder

pa_fsve

pa_fsve

var_bor

pa_utb

var_bor

pa_fod_ar

var_bor

pa_utb

var_bor

pa_fsve

var_bor

var_bor
Modell nummer

1

2

3

4

98

5

6

Etapp 4- 5-6-årsformuläret

För att bestämma vilken modell vi ska fortsätta analysen med, tittar vi i Tabell
7.4 där kan vi tydlig se att modell 1, 3 och 5 är de bästa.
Tabell 7.4 Jämförelsetal för de byggda modeller

Modell selektion
Modell

1

2

3

4

5

6

AIC

6893.394

6922.048

6893.394

6919.137

6893.394

6922.048

SC

6991.475

7046.285

6991.475

7023.757

6991.475

7046.285

-2LogL

6863.394

6884.048

6863.394

6887.137

6863.394

6884.048

7

8

7

9

7

8

Antal variabler

Bekräftar även att dessa modeller är exakt lika 36.

Modell diagnostik
Inför regressionsanalysen togs bort alla observationer som hade partiellt bortfall.
Det blev 5102 barn/familjer av de 7364 som fanns från början. Bortfallsgruppen
omfattar 56 % av observationerna.
Tabell 7.5 visar hur modellen klassificerar varje barn/familj. Drygt
58 % hamnat rätt och modellen tenderar att fungera bättre för observationer ur
grupp 1 (bortfall) än 0. I alla fall så har hamnat nästan 33 % av barnen/familjer i
de svarandes grupp korrekt.
Tabell 7.5 Klassifikations-tabell

Klassifikations-tabell
Frekvenser
Svarande Bortfall Totalt
Korrekt
744
2225 2969
Inkorrekt
1522
618 2140

Korrekt

Procent
32.8% 78.3% 58.1%

Trots att modellen gör det omvända än modellerna i de föregående etapper och
tenderar att klassificera bortfallet bra, är det för många av de svarande som
36

Redovisning av modellen finns i Bilaga 22.
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hamnat fel. Detta medför att modellen inte är bra för att gruppera
observationerna i datamaterialet. Nästa steg blir då att göra hypotesprövning
med de sju variabler i modellen.

7.2.5 Jämförelser per variabel
Antal rum i bostaden
I Figur 7.10 redovisas fördelningen av barnen/familjerna för variabeln antal rum

i bostaden. För båda gruppen är medianen lika med 5 och intervallet mellan 2
och 8.

Figur 7.10 Fördelning av barn/familjer genom antal rum i bostaden separerad per grupp

H0:
Ha:

Medianen i bortfallet är lika med 5
Medianen i bortfallet är inte lika med 5

Tecken test:
M
P-värde

8.5
0.7548

Sannolikheten att båda medianer är lika är av drygt 75 % och därmed förkasta
inte nollhypotesen.
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Familjesituation
För familjesituation är fördelningen enligt Figur 7.11.

Figur 7.11 Fördelning av barn/familjer genom familjesituation separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i familjesituation
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i familjesituation
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

2

χ2

47.4607

P-värde

<0.0001

Efter att ha gjort chi-två testet kan vi förkasta nollhypotesen då dess P-värde är
nära noll.
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Mammans ålder
Figur 7.12 visar hur barnen/familjerna fördelas för svarande och bortfall.

Figur 7.12 Fördelning av barn/familjer genom mammans ålder separerad per grupp 37

H0:
Ha:

Medelvärdet är lika för båda grupper
Medelvärdet är inte lika för båda grupper

T-test:
t
P-värde
t
P-värde

5.62

antagande om lika
<.0001 varianser
5.64
antagande om olika
<.0001 varianser

Hypotesen av lika medelvärde för båda grupper kan förkastas.

Mammans födelseår
Fördelningen för mammans födelseår är inte nödvändigt att se då som vi sett
innan så är danna variabel och mammans ålder positiv högkorrelerade vilket
förstås till att observationerna fördelas på liknade sätt. Någon test behövs inte
göras då den kommer att resultera i samma.

37

Mean, StDev och N, står för medelvärde, standaravvikelse respektive antal observationer.
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Mammans utbildningsnivå
Variabeln mammans utbildningsnivå fördelas för grupperna enligt Figur 7.13.

Figur 7.13 Fördelning av barn/familjer genom mammans utbildningsnivå separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i mammans utbildningsnivå
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i mammans utbildningsnivå
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

5

χ2

71.9915

P-värde

<0.0001

Därmed förkastas oberoende hypotesen då testet P-värde är nära noll.

Pappan föd i Sverige eller ej
För variabeln pappans födelseland finns en svarsalternativ som står för ”vet ej”,
men det finns bara en fader som står i denna kategori, därför läggs den i
kategorin ”Nej”. Följande Figur 7.14 redovisar variabeln.
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Figur 7.14 Fördelning av barn/familjer genom pappan för i Sverige eller ej separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i pappans födelseland
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i pappans födelseland
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader

1

χ2

6.6627

P-värde

0.0098

Sannolikheten att variablernas fördelning är oberoende av varandra är mindre
än 1 % därför förkastas nollhypotesen.

Var har barnen bott
Figur 7.15 visar hur observationerna fördelas mellan grupperna och de olika
svarsalternativen.
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Figur 7.14 Fördelning av barn/familjer genom var har barnet bott separerad per grupp

H0:
Ha:

Fördelningen mellan de olika alternativen i var har barnet bott
är oberoende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.
Fördelningen mellan de olika alternativen i var har barnet bott
är beroende av vilken grupp barnet/familjen tillhör.

Test:
Frihetsgrader
χ2
P-värde

3
12.0845
0.0071

Nollhypotesen förkastas med ett P-värde lägre än signifikansnivån.

Diskussion
Av alla variabler som hade kommit i modellen och till vilka gjordes
hypotesprövning har vi bara förkastat en, nämligen antal rum i bostaden. Vi ska
i alla fall att fortsätta vidare med att göra om en regressionsanalys med
femårsformulärets stressvariabler tillagda. Detta för att studera om de kan bidra
så att modellen blir ännu bättre.
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7.2.6 Regressionsanalys med stressvariabeln
Vi har då sex variabler från den första modellen och nu ska fem till adderas som
beskriver stressen i familjen. Eftersom vi efter summeringen får ett stort antal
variabel, kommer via att använda en selektions metod för att se vilka variabler
som blir kvar.
I den föregående regressionen hade vi testat med tre olika metoder
och alla metoder resulterade i samma modell, så vi väljer stegvis selektion
metoden, då den har gett oss under de andra etapper bra modell kandidater.
När vi adderat de nya variablerna så görs regressionsanalysen med
5089 observationer. Det blir då 56 % av dessa som tillhör bortfallsgruppen.
Regressionsmodellen har nu sex variabler av de elva som fanns från
början. Både sociodemografiska och stress variabler har tagits bort genom
selektionen. Variablerna som finns kvar är följande, se Tabell 7.6.
Tabell 7.6 Variablernas signifikans i modellen med stress variabeln

Variabler i den nya modellen
P-värde
famsit

<0.0001

pa_fsve

0.0406

ma_fod_ar

<0.0001

ma_alder

<0.0001

spsqPar_5

0.0052

woall_5

0.0397

Modellen klassificerar observationerna enlig tabell 7.7.
Tabell 7.7 Klassifikations-tabell

Klassifikations-tabell
Frekvenser
Svarande Bortfall Totalt
Korrekt
589
2323 2912
Inkorrekt
1662
515 2177

Korrekt

Procent
26.2% 81.9% 57.2%

Modellen har inte förbättras trots att vi introducerade de nya variablerna.
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7.3 Etapp 4 - Sammanfattning - Etapp 4
När multidimensionell skalning och klusteranalys gjordes för etapp 4 var det 18
sociodemografiska variabler som användes. Visualiseringen gav utslag att en
naturlig indelning av observationerna fanns dock stämde den inte men
grupperna bortfall och icke-bortfall.
Därefter gjordes

regressionsanalys

som

efter selektion bland

variablerna behöll sju. Modellen klassificerade på ett korrekt sätt drygt hälften
av barnen/familjerna och betraktades inte som en bra modell.
Genom hypotesprövning kunde variabeln antal rum i bostaden tas
bort. De resterande variablernas tester gav utslag av signifikanta skillnader
mellan gruppen. Dessa tillsammans med fem stressvariabler genomgick ännu en
regressionsanalys där den slutgiltiga modellen hade sex variabler. Dessa var
både sociodemografiska- och stressvariabler. Ändock blev det ingen bättring i
modellens förmåga att klassindela observationerna.
Sex variabler och en modell kvarstod efter att alla analyser utfördes
men den slutliga sammansättningen kan inte förklara och/eller beskriva varför
vissa

barn/familjer

kommer

att

inte

åttaårsuppföljningen.
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8. Etapp 5 - Födelseformuläret
Etapp fem har som avsikt att använda frågorna, därmed variablerna ur
födelseformuläret för att analysera utifrån en annan gruppering. Som sagt i
avsnitt 3 har vi sett att olika mönster i bortfallet har skett. Det är inte bara
successivt att barn/familjer har lämnat ABIS-studien, utan det finns de som varit
borta vid något tillfälle för att sedan komma tillbaka.

För att fånga sådana

mönster måste vi gruppera observationer i flera olika grupper.
Vilka variabler som ska användas har fått sin introduktion när vi
beskrev födelseformuläret se avsnitt 1.1.

8.1 Resultat och analys
För att kunna bestämma hur många grupper som data skulle kunna separeras i
stödjer vi oss i de redan gjorda analyserna i Etapp 1, se avsnitt 4.

8.1.1 Hierarkisk klusteranalys
I Figur 8.1 redovisas resultatet av klusteranalysen med Ward’s metoden 38 , vi
kan notera att länkningsmetoden skulle kunna känna igen fyra olika kluster,
markerat med den horisontella linjen.

38

Se avsnitt 3.2 där de olika länkningsmetoderna har redovisats. Ward’s metoden är den ända

som kan användas som underlag för vidare klustring.
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Figur 8.1 – Dendrogram med Ward’s minsta-varians metoden

Vilka observationer som hamnar i vilken grupp bestämmer vi på följande sätt:
♦
♦
♦
♦

Grupp 0 Æ Barn/familj som varit med vid alla tillfälle.
Grupp 1 Æ Barn/familj som enbart svarat födelseformuläret.
Grupp 2 Æ Barn/familj som svarat födelseformuläret, ettårsformuläret
och 2-3 årsformuläret.
Grupp 3 Æ Andra svarsmönster.

Tabell 8.1 redovisar hur observationernas fördelas mellan grupperna.
Gruppindelning inför Etapp 5
Grupp
Frekvens
Porcent
0
2348
14.75%
1
3329
20.91%
2
2207
13.86%
3
8040
50.49%
Total
15924
100.00%
Tabell 8.1 Gruppindelning

Kluster visualisering
Efter att ha separerat observationerna i fyra kluster ska vi se om dessa stämmer
överens med den grupperingen som gjorts, se Figur 8.2. Notera att klustren inte
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stämmer överens med den intressanta grupperingen, alla grupper har
observationer i alla kluster.

.

Figur 8.2 Kluster vs grupper
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8.1.2 Regressionsanalys
Med hjälp av regressionsanalysen ska vi ännu en gång försöka hitta om någon
sammansättning av variabler kanske förklarar bättre grupperna.

Modellval
I Tabell 8.2 nedan har resultaten av de olika selektionsmetoderna redovisats. Det
finns fyra av de sex modeller som alla har samma grupp av variabler, nämligen
förekommer även dessa i de modellerna med fler antal variabler.
Tabell 8.2 Variabler som valdes som signifikanta för alla byggda modeller

Selektions metod

Variabler

Intercept

Regressionsmodeller
Bakåt elimination

Framåt elimination
Ja

Nej

Ja

Stegvis regression

Nej

Ja

Nej

ma_arb

ma_arb

ma_alder

ma_alder

ma_arb

ma_arb

ma_typbo

ma_typbo

ma_arb

ma_arb

ma_typbo

ma_typbo

pa_alder

pa_alder

ma_fod_ar

ma_fod_ar

pa_alder

pa_alder

pa_fod_ar

pa_fod_ar

ma_typbo

ma_typbo

pa_fod_ar

pa_fod_ar

pa_utb

pa_utb

pa_autb

pa_fod_ar

pa_utb

pa_utb

syskon

syskon

pa_fod_ar

pa_fsve

syskon

syskon

5

6

pa_utb
Modell nummer

1

2

3

4

För att jämföra modeller sinsemellan har vi i Tabell 8.3 de fyra jämförbara
parametrar för varje. Både modell 1 och 5 är bäst i två av de fyra, men det är inte
samma modell. Hur ska vi då bestämma den bästa av dessa två?
Tabell 8.3 Jämförelsetal för de byggda modeller

Modell selektion
Modell

1

2

3

4

5

6

AIC

34407.830 34414.171 34409.867 34409.178 34408.932 34414.171

SC

34551.304 34550.093 34553.340 34560.203 34507.098 34550.093

-2LogL

34369.830 34378.171 34371.867 34369.178 34382.932 34378.171

Antal variabler

6

6

6

111

7

6

6

Etapp 5 - födelseformuläret

Om vi jämför -2LogL så är den längst för modell 139 och därför ska vi använda de
inför vidare analyser.

Modell diagnostik
Det ursprungliga datamaterialet har 15924 observationer med eftersom vissa har
saknade värde tas de bort. Hur det blev efter denna rensning redovisas i
Tabell 8.4.
Tabell 8.4 observationernas fördelning

Fördelning av observationer
Grupp
Frekvens
Porcent
0
2161
15.37%
1
2795
19.88%
2
1928
13.71%
3
7178
51.05%
Total
14062
100.00%
Vi har sett då ovan hur de olika barn/familjer fördelades mellan grupperna. Med
den resulterande regressionsmodellen så klassificeras alla observationer till en
och samma grupp, närmare bestämt grupp 3 40.

Diskussion
Den modellen vi fick av de sociodemografiska variabler är inget som vi kan
använda för vårt syfte att hitta gruppernas olika kännetecken. Vi bestämmer då
att behålla alla dessa sex variabler och adderar då stressvariabler som
registrerades vid födseln, kanske denna ger oss mer information och modellen
blir bättre.

39

Redovisning av modellen finns i Bilaga 9.

40

Alla sex modeller grupperar likadant, i Bilaga 9 redovisas modellen.
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8.1.3 Regressionsanalys med stressvariabeln
Vi kan se i Tabell 8.5 att den ny tillagda variabel inte är signifikant för modellen,
då dess P-värde är 0,61. Detta resulterar i att vi har fortfarande samma modell
och att de inte kan förbättras med hjälp av stressvariabeln.
Tabell 8.5 Variablernas signifikans i modellen med stress variabeln

Variabler i den nya modellen
P-värde
ma_typbo

0.0029

pa_utb

0.0068

ma_arb

0.0252

pa_fod_ar

0.0049

pa_alder

0.0183

syskon

0.0147

sle_b

0.6149
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8.2 Etapp 5 - Sammanfattning
För att kunna fånga olika mönster i svarsdeltagandet genom ABIS-studiens alla
moment användes som stöd inför en ny gruppering resultatet av klusteranalysen
i avsnitt 4.2.2. Tolkningen av dendrogrammet gav att fyra kluster kunde kännas
igen och därmed bestämdes fyra möjliga grupper av de barnen/familjer som
svarade födelseformuläret. Klustren stämde inte överens med grupperna.
En regressionsmodell byggdes med 16 variabler där bara sex var
signifikanta. Sedan tillagdes stressvariabler som registrerade vid denna
tidpunkt. Den resulterande modellen behöll inte variablerna för stress och var
dessutom oanvändbart då den klassificerade alla observationer till gruppen

andra svarsmönster .
Barn/familjer som tillhör de olika grupper kunde inte kännas igen
med hjälp av modellen och därför kan de olika svarsmönstren inte förklaras och/
eller beskrivas med hjälp av den valda variable sammansättningen.
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9. Slutsatser och diskussion
Efter att ha gjort alla analyser för varje etapp kan vi dra den generella slutsatsen
att för den variabelsammansättning som valdes ur frågeformulären kan vi inte
hitta skillnader mellan svarande och icke-svarande.
Trots att vi genom multidimensionell skalning kunde tyda en
gruppering stämde inte denna med den intressanta. Inte heller med hjälp av
klusteranalys kunde vi hitta den rätta grupperingen.
Regressionsanalysen valde ut vilka variabler som var signifikanta
med målet att bygga upp en modell för att klassificera barnen/familjerna i ABISstudien. Trots att ett antal variabler valdes bort i varje etapp kunde de
resterande variablerna inte gruppera observationerna på ett tillfredställande
sätt. Med hjälp av hypotesprövningar för varje enskild variabel kunde vi i vissa
fall välja bort de som inte hade signifikanta skillnader mellan grupperna, men
för de flesta kunde vi påvisa signifikanta skillnader. Inte heller när vi la till de så
kallade

stress

variablerna

kunde

modellerna

förbättra

sin

klassificeringsförmåga.
Vi kan spekulera i att även om det fanns skillnader mellan
grupperna var de så omärkliga att modellen tenderade att gruppera fel för ofta.
Hur pass markerade skillnaderna är mellan bortfall och inte bortfall kan vi
enkelt se genom att studera de olika graferna där vi ser hur observationerna
fördelas för varje variabel. Även modellernas olika oddskvoter visar på problemet
med små skillnader när vi ser att alla är nära ett.
Då ingen skillnad hittas mellan svarande och bortfall kan vi inte
heller beskriva bortfallet och därmed jämföra bortfallsgrupperna med varandra.
Med de resultat vi fått kan en förklaring till varför bortfallet
uppkommer inte göras eftersom de variabler vi har inte tillfredsställande kan
skilja på barnen/familjerna.
Då inga påtagliga olikheter hittades kan vi dra slutsatsen att ur vårt
variabel-sammansättnings perspektiv så förloras ingen information.
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Detta kan förstås diskuteras då andra modeller kan tas fram genom
att införa ändringar i variablerna och i hur modellen byggs upp. Fler variabler
kan också tas med i modelleringsfasen och grupperingen i Etapp 5 kan göras
annorlunda.
Med ändringar menar vi till exempel att interaktionstermer kan
införas. Ändringar i variablerna kan också göras genom att gruppera
svarsalternativ på annorlunda sätt än som vi har gjort inför denna studie. Till
exempel kan föräldrarnas ålder indelas i kategorier, i stället för att använda
åldern direkt som en kontinuerlig variabel. Även andra selektionsmetoder utöver
de tre som användes 41 kan sättas i bruk som t.ex. best subset algorithm
Ändå måste vi ha i åtanke att det huvudsakliga målet med
modellering inte är själva modelleringen utan att kunna se om bortfallet har
speciella karaktäristika. En överarbetad modell är inte heller att föredra då den
kan bli svår att tolka.
Med syftet att besvara vår frågeställning användes ett antal olika
statistiska metoder, däremot finns det annorlunda angreppssätt där andra
metoder kan vara aktuella.
En sådant annorlunda utgångspunkt skulle kunna vara att inte
applicera multidimensionell skalning och börja direkt med klusteranalysen. För
att göra detta behövs en algoritm som löser problemet att datamaterialet är
högdimensionellt

och

har

mixade

variabeltyper.

Orthogonal partitioning

Clustering (O-Cluster) kan hantera båda problemen, (Milenova & Campos, 2003).
Algoritmen finns tillgänglig i programvara Oracle men detta har inte kunnat
prövas inom ramen för uppsatsarbetet.
Bortfallet kan även ha skett på ett slumpmässigt sätt: Detta är
förtstås inte rimligt att kunna påvisa, då man även i en uttömmande studie med
genomgång av alla variabler, deras olika kombinationer och transformationer,
har återstånede faktorer som inte finns registrerade. Men om fallet skulle vara
att bortfallet inte kan förklaras med någon/några variabler skulle vi ha ett så

41

Framåtvalsprincipen, Bakåtelimineringsprincipen och Fullständig stegvis regression.
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kallad helt slumpmässigt bortfall (Missing completely at random) och därmed
skulle vi kunna ignorera de ickesvarande eftersom de då inte kan antas påverka
resultaten, (Lorh, 1999).
Efter att ha utfört denna bortfallkartläggning har vissa tankar kring
möjliga orsaker till bortfallet dykt upp. En är förstås tiden. Den period som
ABIS-studien har funnits är lång och därför kan vissa barn/familjer tappa
intresse, känna att det är för mycket att under en sådan lång period fylla i så
många formulär. Familjerna kan även hamna utanför rampopulationen, genom
att t.ex. flytta ifrån regionen.
Själva utformningen av frågeformuläret kan ha påverkan på varför
bortfallet sker, framför allt för att det innehåller så många frågor om så många
olika områden. Vi har även sett att i speciellt de första momenten av ABISstudien har formulären varit krångliga att gå igenom, till och med felaktiga.
Sådana faktorer riskerar att trötta ut de svarande. En annana funderig av andra
faktorer som kan påverka att ett barn/familj fortsätter eller inte att delta i
studien utöver variablerna är hur och när frågeformulären delas ut.
.
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Bilaga 2. Etapp 1 – SAS kod med variabel-transformationer
libname prev 'XXX';
**-- vilka ska vara med enligt datum gränserna okt-97 och okt-99 --**;
data prev.idnr;
set prev.backgrund (keep = idnr barn_ar_man);
if barn_ar_man >= 199710
and barn_ar_man <= 199910
then output;
drop barn_ar_man;
run;
data prev.a;
merge prev.idnr (in = a)
prev.a_selec (in = b);
by idnr;
if a and b then output;
run;
data prev.b;
merge prev.idnr (in = a)
prev.b_selec (in = b);
by idnr;
if a and b then output;
run;
data prev.c;
merge prev.idnr (in = a)
prev.c_selec (in = b);
by idnr;
if a and b then output;
run;
data prev.e;
merge prev.idnr (in = a)
prev.e_selec (in = b);
by idnr;
if a and b then output;
run;
data prev.f;
merge prev.idnr (in = a)
prev.f_selec (in = b);
by idnr;
if a and b then output;
run;
**-- förberedelserna av data a-föddelsen förmuläret --**;
data prev.a_temp;
merge prev.a (in = a)
prev.b (keep = idnr alder_man in = b);
by idnr;
length grupp 3.;
if a and b then grupp = 0;
if a and not b then grupp = 1 /* 1 om bortfall i ettårsformulär*/;
if not a and b then delete;
run;

(fortsätter)
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data prev.a_var;
set prev.a_temp (drop = barnkon kvm);
length ma_fod_ar pa_fod_ar ma_alder pa_alder syskon2
ma_arb2 pa_arb2 3. datum 8.;
ma_fod_ar = int(ma_ar_man/100)/* mammas födelseår*/;
pa_fod_ar = int(pa_ar_man/100) /* pappas födelseår*/;
ma_alder = int((barn_ar_man - ma_ar_man)/100)
/* mammas ålder när
barnet föddes */;
pa_alder = int((barn_ar_man - pa_ar_man)/100)
/* pappas ålder när barnet föddes */;
if grupp = 0 then do;
if alder_man <= 9 then alder_man = alder_man + 10;
if alder_man >= 25 then alder_man =.;
ar = int (barn_ar_man / 100);
man = barn_ar_man - (ar * 100);
j = alder_man + man;
if j <= 12 then do;
man2 = j;
end;
else if j > 12 and j <= 24 then do;
man2 = j - 12;
end;
else if j > 24 then do;
man2 = j - 24;
end;
datum = man2;
end;
else if grupp = 1 then do;
datum = 0;
end;
**-- skapar variablen syskon2 som sammanfattar variablerna syskon och antsys --**;
if syskon = 1 then syskon2 = antsys;
if syskon = 2 then syskon2 = 0;
**-- skapar variablen ma_arb2 som sammanfattar variablerna ma_arb,
ma_arb_nej ma_arbtid --**;
if ma_arb = 2 then;
if ma_arb_nej = 2 or ma_arb_nej = 5
then ma_arb2 = 5;
else ma_arb2 = ma_arb_nej + 3;
if ma_arb = 1 then ma_arb2 = ma_arbtid;
**-- skapar variablen pa_arb2 som sammanfattar variablerna pa_arb,
pa_arb_nej pa_arbtid --**;
if pa_arb = 2 then;
if pa_arb_nej = 2 or pa_arb_nej = 5
then pa_arb2 = 5;
else pa_arb2 = pa_arb_nej + 3;
if pa_arb = 1 then pa_arb2 = pa_arbtid;
drop syskon antsys ma_arb pa_arb ma_arbtid
pa_arbtid ma_ar_man pa_ar_man ma_arb_nej alder_man
pa_arb_nej barn_ar_man ar man j man2;
run;
data prev.a_var;
set prev.a_var;
rename syskon2 = syskon;
rename ma_arb2 = ma_arb;
rename pa_arb2 = pa_arb;
run;

(fortsätter)
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**-- förberedelserna av data b-ettårs förmuläret--**;
data prev.b_temp;
merge prev.b (in = a)
prev.c (keep = idnr in = b);
by idnr;
length grupp 3.;
if a and b then grupp = 0;
if a and not b then grupp = 1 /* 1 om bortfall i treårsformulär*/;
if not a and b then delete;
run;
data prev.b_temp;
merge prev.b_temp (in = a)
prev.a_var (keep = idnr ma_utb pa_utb ma_fsve pa_fsve in = b);
by idnr;
if a and b then output;
if a and not b then output;
run;
data prev.b_var;
set prev.b_temp (drop = halv_sys hel_sys ado_sys);
length ma_fod_ar pa_fod_ar ma_alder pa_alder ma_arb2 pa_arb2 3.;
ma_fod_ar = int(ma_ar_man/100)/* mammas födelseår*/;
pa_fod_ar = int(pa_ar_man/100) /* pappas födelseår*/;
if alder_man <= 9 then alder_man = alder_man + 10;
if alder_man >= 25 then alder_man =.;
ar = int (barn_ar_man / 100);
man = barn_ar_man - (ar * 100);
j = alder_man + man;
if j <= 12 then do;
man2 = j;
ar2 = ar;
end;
else if j > 12 and j <= 24 then do;
man2 = j - 12;
ar2 = ar + 1;
end;
else if j > 24 then do;
man2 = j - 24;
ar2 = ar + 2;
end;
temp_alder = (ar2 * 100) + man2;
ma_alder = int((temp_alder - ma_ar_man)/100)
/* mammas ålder när formuläret fylldes */;
pa_alder = int((temp_alder - pa_ar_man)/100)
/* pappas ålder när formuläret fylldes */;
** skapar variablen ma_arb2 som sammanfattar variablerna ma_arb,
…………………………..ma_arb_nej ma_arbtid**;
if ma_arb = 1 then do;
if ma_arbtid = 1 then ma_tid = 1;
else if ma_arbtid = 3 then ma_tid = 3;
else if ma_arbtid >= 6 then ma_tid = 4;
else ma_tid = 2;
end;
if ma_arb = 1 then ma_arb2 = ma_tid;
if ma_arb = 2 then do;
if ma_arb_nej = 3 or ma_arb_nej = 6 then ma_arb2 = 7;
else ma_arb2 = ma_arb_nej + 4;
end;
** skapar variablen pa_arb2 som sammanfattar variablerna pa_arb,
------------pa_arb_nej pa_arbtid**;
if pa_arb = 1 then do;
if pa_arbtid = 1 then pa_tid = 1;
else if pa_arbtid = 3 then pa_tid = 3;
else if pa_arbtid >= 6 then pa_tid = 4;
else pa_tid = 2;
end;

(fortsätter)
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if pa_arb = 1 then pa_arb2 = pa_tid;
if pa_arb = 2 then do;
if pa_arb_nej = 3 or pa_arb_nej = 6 then pa_arb2 = 7;
else pa_arb2 = pa_arb_nej + 4;
end;
drop ma_arb pa_arb ma_arbtid pa_arbtid ma_arb_nej
pa_arb_nej ma_tid pa_tid ma_ar_man pa_ar_man
man ar man2 ar2 alder_man barn_ar_man j temp_alder;
run;
data prev.b_var;
set prev.b_var;
rename ma_arb2 = ma_arb;
rename pa_arb2 = pa_arb;
run;
**-- förberedelserna av data c-treårs förmuläret--**;
data prev.c_temp;
merge prev.c (in = a)
prev.e (keep = idnr in = b);
by idnr;
length grupp 3.;
if a and b then grupp = 0;
if a and not b then grupp = 1 /* 1 om bortfall i femårsformulär*/;
if not a and b then delete;
run;
data prev.c_temp;
merge prev.c_temp (drop = svar_for in = a)
prev.backgrund (drop = barnkon in = b);
by idnr;
if a and b then output;
run;
data prev.c_temp;
merge prev.c_temp (in = a)
prev.a_var (keep = idnr ma_fsve pa_fsve in = b);
by idnr;
if a and b then output;
if a and not b then output;
run;
data prev.c_var;
set prev.c_temp (drop = kvm);
length ma_fod_ar pa_fod_ar ma_alder pa_alder ma_arb2
pa_arb2 syskon2 barnomsorg 3.;
ma_fod_ar = int(ma_ar_man/100)/* mammas födelseår*/;
pa_fod_ar = int(pa_ar_man/100) /* pappas födelseår*/;
ar = int (barn_ar_man/100);
man = barn_ar_man - (ar * 100);
j = alder_man + man;
if alder_man <=3 then do;
man2 = man;
ar2 = ar + alder_man;
end;
else if j > 12 and j <= 24 then do;
man2 = j - 12;
ar2 = ar + 1;
end;
else if j > 24 and j <= 36 then do;
man2 = j - 24;
ar2 = ar + 2;
end;
else if j > 36 and j <= 48 then do;
man2 = j - 36;
ar2 = ar + 3;
end;
else if j > 48 and j <= 60 then do;
man2 = j - 48;
ar2 = ar + 4;
end;
else do;
man2 =.;
ar2 =.;
end;

(fortsätter)
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temp_alder = (ar2 * 100) + man2;
ma_alder = int((temp_alder - ma_ar_man)/100)
/* mammas ålder när formuläret fylldes */;
pa_alder = int((temp_alder - pa_ar_man)/100)
/* pappas ålder när formuläret fylldes */;
** skapar variablen ma_arb2 som sammanfattar variablerna
ma_arb, ma_arb_nej, ma_arbtid och ma_arbsch**;
ma_arbtid2 = ma_arbtid * 10;
if ma_arb = 1 then do;
if ma_arbtid = 1 then ma_tid = 1 + ma_arbtid2;
else if ma_arbtid >= 2 and ma_arbtid <=4
then ma_tid = 2 + ma_arbtid2;
else if ma_arbtid = 5 then ma_tid = 2 + ma_arbtid2;
else if ma_arbtid >= 6 then ma_tid = 4 + ma_arbtid2;
else ma_tid = 1;
end;
if ma_arb = 1 then ma_arb2 = ma_tid;
if ma_arb = 2 then do;
if ma_arb_nej =. then ma_arb2 = 2;
else if ma_arb_nej = 3 or ma_arb_nej = 6 then ma_arb2 = 7;
else if ma_arb_nej ^= 3 and ma_arb_nej ^= 6
then ma_arb2 = ma_arb_nej + 4;
end;
** skapar variablen pa_arb2 som sammanfattar variablerna pa_arb,
…………………………..pa_arb_nej pa_arbtid**;
pa_arbtid2 = pa_arbtid * 10;
if pa_arb = 1 then do;
if pa_arbtid = 1 then pa_tid = 1 + pa_arbtid2;
else if pa_arbtid >= 2 and pa_arbtid <=4
then pa_tid = 2 + pa_arbtid2;
else if pa_arbtid = 5 then pa_tid = 2 + pa_arbtid2;
else if pa_arbtid >= 6 then pa_tid = 4 + pa_arbtid2;
else pa_tid = 1;
end;
if pa_arb = 1 then pa_arb2 = pa_tid;
if pa_arb = 2 then do;
if pa_arb_nej =. then pa_arb2 = 2;
else if pa_arb_nej = 3 or pa_arb_nej = 6 then pa_arb2 = 7;
else if pa_arb_nej ^= 3 and pa_arb_nej ^= 6
then pa_arb2 = pa_arb_nej + 4;
end;
if pa_arb = 3 then pa_arb2 = 3;
** skapar variablen syskon2 som sammanfattar
variablerna syskon och antsys**;
if syskon = 1 then syskon2 = ant_sys;
if syskon = 2 then syskon2 = 0;
** skapar variablen barnomsorg som sammanfattar
variablerna dagmamma och daghem**;
if dagmamma = 1 then barnomsorg = 1;
else if daghem = 1 then barnomsorg = 1;
else barnomsorg = 2;
drop ma_arb pa_arb ma_arbtid pa_arbtid ma_arb_nej
ma_arbsch pa_arbsch pa_arb_nej ma_tid pa_tid ma_ar_man
pa_ar_man syskon ant_sys dagmamma daghem man ar man2
ar2 alder_man barn_ar_man j ma_arbtid2 pa_arbtid2 temp_alder;
run;
data prev.c_var;
set prev.c_var;
rename syskon2 = syskon;
rename ma_arb2 = ma_arb;
rename pa_arb2 = pa_arb;
run;

(fortsätter)
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**-- förberedelserna av data e-femårs förmuläret--**;
data prev.e_temp;
merge prev.e (in = a)
prev.f (keep = idnr in = b);
by idnr;
length grupp 3.;
if a and b then grupp = 0;
if a and not b then grupp = 1 /* 1 om bortfall i åttaårsformulär*/;
if not a and b then delete;
run;
data prev.e_temp;
merge prev.e_temp (drop = datum barnkon sva_for in = a)
prev.c_var (keep = var_bo typ_bo ant_rum idnr
rename=(var_bo=var_bo2) rename=(typ_bo=typ_bo2)
rename=(ant_rum = ant_rum2) in = b);
by idnr;
if b and not a then delete;
rename ageC_5 = alder_man;
ant_hsys = input(left(ant_sys_h), best12.);
drop ant_sys_h syskon_bio syskon_halv;
run;
data prev.e_temp;
merge prev.e_temp (in = a)
prev.a_var (keep = idnr ma_fsve pa_fsve in = b);
by idnr;
if a and b then output;
if a and not b then output;
run;
data prev.e_var;
set prev.e_temp (drop = kvm);
length ma_fod_ar pa_fod_ar ma_alder pa_alder ma_arb2
pa_arb2 syskon2 barnomsorg 3.;
ma_fod_ar = int(ma_ar_man/100)/* mammas födelseår*/;
pa_fod_ar = int(pa_ar_man/100) /* pappas födelseår*/;
ar = int (barn_ar_man/100);
man = barn_ar_man - (ar * 100);
j = alder_man + man;
if j <= 60 then do;
man2 = j - 48;
ar2 = ar + 4;
end;
if j > 60
and j <= 72 then do;
man2 = j - 60;
ar2 = ar + 5;
end;
if j > 72 then do;
man2 = j - 72;
ar2 = ar + 6;
end;
temp_alder = (ar2 * 100) + man2;
ma_alder = int((temp_alder - ma_ar_man)/100)
/* mammas ålder när formuläret fylldes */;
pa_alder = int((temp_alder - pa_ar_man)/100)
/* pappas ålder när formuläret fylldes */;
** skapar variablen ma_arb2 som sammanfattar variablerna
ma_arb, ma_arb_nej, ma_arbtid och ma_arbsch**;
if ma_arb = 1 then do;
if ma_arbtid = 1 then do;
if ma_arbsch = 1 then ma_arb2 = 1;
else if ma_arbsch = 5 then ma_arb2 = 2;
else if ma_arbsch ^= 1 and ma_arbsch ^= 5
then ma_arb2 = 3;
end;
else if ma_arbtid >= 2 then do;
if ma_arbsch = 1 then ma_arb2 = 4;
else if ma_arbsch = 5 then ma_arb2 = 5;
else if ma_arbsch ^= 1 and ma_arbsch ^= 5
then ma_arb2 = 6;
end;

(fortsätter)
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end;
if ma_arb = 2 then do;
if ma_arb_nej = 3 or ma_arb_nej = 6
then ma_arb2 = 11;
else if ma_arb_nej <= 2 then ma_arb2 = ma_arb_nej + 6;
else if ma_arb_nej = 4 then ma_arb2 = 10;
else if ma_arb_nej = 5 then ma_arb2 = 9;
end;
if ma_arb = 3 then ma_arb2 = 11;
** skapar variabeln pa_arb2 som sammanfattar pa_arb, pa_arb_nej pa_arbtid**;
if pa_arb = 1 then do;
if pa_arbtid = 1 then do;
if pa_arbsch = 1 then pa_arb2 = 1;
else if pa_arbsch = 5 then pa_arb2 = 2;
else if pa_arbsch ^= 1 and pa_arbsch ^= 5
then pa_arb2 = 3;
end;
else if pa_arbtid >= 2 then do;
if pa_arbsch = 1 then pa_arb2 = 4;
else if pa_arbsch = 5 then pa_arb2 = 5;
else if pa_arbsch ^= 1 and pa_arbsch ^= 5
then pa_arb2 = 6;
end;
end;
if pa_arb = 2 then do;
if pa_arb_nej = 3 or pa_arb_nej = 6
then pa_arb2 = 11;
else if pa_arb_nej <= 2
then pa_arb2 = pa_arb_nej + 6;
else if pa_arb_nej = 4 then pa_arb2 = 10;
else if pa_arb_nej = 5 then pa_arb2 = 9;
end;
if pa_arb = 3 then pa_arb2 = 11;
** skapar variablen syskon2 som sammanfattar variablerna syskon och antsys**;
if ant_hsys =. then ant_hsys = 0;
if ant_sys_b =. then ant_sys_b = 0;
syskon2 = ant_hsys + ant_sys_b;
** skapar variablen barnomsorg som sammanfattar variablerna dagmamma och daghem**;
if dagmamma = 1 then barnomsorg = 1;
else if daghem = 1 then barnomsorg = 1;
else barnomsorg = 2;
if bor_lika =. or bor_lika = 1 then do;
var_bor = var_bo2;
hur_bor = typ_bo2;
ant_rum = ant_rum2;
end;
drop ma_arb pa_arb ma_arbtid pa_arbtid ma_arb_nej ma_arbsch pa_arbsch
pa_arb_nej ma_tid pa_tid ma_ar_man pa_ar_man dagmamma daghem
man ar man2 ar2 alder_man barn_ar_man j
var_bo2 bor_lika typ_bo2 ant_rum2 ant_sys_b ant_hsys temp_alder;
run;
data prev.e_var;
set prev.e_var;
rename syskon2 = syskon;
rename ma_arb2 = ma_arb;
rename pa_arb2 = pa_arb;
run;
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Bilaga 3. Etapp 1 – Variabler namn och kategorier
Variablenamn

ant_per_bo
ant_rum
fam_sit

ma_alder
ma_arb

ma_bodde

ma_fod_ar
ma_fsve

ma_typbo

ma_utb

pa_alder
pa_arb
pa_fod_ar
pa_fsve
pa_utb
syskon
grupp

Variable etikett
Svarsalternativ
Antal personer i bostaden
respektiv antal, alternative 9 för nio eller mer
(nyfödda barnet ej inräknat)
Antal rum i bostaden,
respektiv antal, alternative 9 för nio eller mer
förutom kök
1 = ensamstående
Familjesituation
2 = sambo
3 = gift
respektive antal
Mammans ålder
1 = arbetar heltid
Mammans sysselsättning
2 = arbetar deltid (0 - 50%)
3 = arbetar deltid (0 - 90%)
4 = pågående utbildning
5 = vill inte yrkesarbeta/ annat skäl
6 = sjukskriven
7 = arbetslös
Var bodde mamman under 1 = ensligt på landet
graviditeten
2 = by upp till 500 inv.
3 = samhälle med 500 - 3000 inv.
4 = i större samhälle/stad
Mammans födelseår
respektive antal
Mammas födelseland
1 = Sverige
2 = Nej
3 = Vet inte
Typ av bostad där mamman 1 = villa
bodde under graviditeten
2 = lägenhet(flerbostadshus)
3 = annat
Mammans utbildningsnivå 1 = 9-årig grundskola
2 = gymnasium, teoretisk linje
3 = gymnasium, praktisk linje
4 = folkhögskola
5 = högskoleutbildning 1-3 år
6 = högskole/univ. Utbildning 3,5 år eller mer
respektive antal
Pappans ålder
lik mammans
Pappans sysselsättning
respektive antal
Pappans födelseår
lik mammans
Pappans födelseland
respektive antal
Pappans utbildningsnivå

Antals syskon
0 = ej bortfall
1 = bortfall
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Bilaga 4. Korrelationsmatriser för alla etapper
Etapp1

ant_rum
ma_fod_ar
pa_fod_ar
ma_alder
pa_alder
syskon

ant_per_bo
0.383
-0.385
-0.331
0.385
0.331
0.863

Korrelationsmatris
ant_rum ma_fod_ar pa_fod_ar
-0.269
-0.25
0.275
0.254
0.327

0.681
-0.989
-0.673
-0.42

-0.672
-0.992
-0.413

ma_alder

0.676
0.419

Etapp 2

ant_rum
ma_fod_ar
pa_fod_ar
ma_alder
pa_alder

ant_per_bo
0.362
-0.39
-0.333
0.391
0.335

Korrelationsmatris
ant_rum ma_fod_ar
-0.228
-0.221
0.234
0.229

pa_fod_ar

0.688
-0.988
-0.679

-0.677
-0.991

ma_alder

0.683

Etapp 3

ma_alder
pa_alder
ma_fod_ar
pa_fod_ar
syskon

Korrelationsmatris
nr_sysskaran ma_alder pa_alder ma_fod_ar pa_fod_ar
0.428
0.402
0.676
-0.428
-0.986
-0.671
-0.399
-0.668
-0.99
0.68
0.875
0.362
0.343
-0.361
-0.34

Etapp 4

ma_fod_ar
pa_fod_ar
ma_alder
pa_alder
syskon

ant_per_bo
-0.199
-0.163
0.201
0.165
0.647

Korrelationsmatris
ma_fod_ar pa_fod_ar
0.684
-0.988
-0.672
-0.242

-0.671
-0.991
-0.292
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ma_alder

pa_alder

0.677
0.24

0.297

pa_alder

0.414
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Bilaga 5. Etapp 1 - Regressionsmodell
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Bilaga 6. Etapp 2 – Regressionsmodell
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Bilaga 7. Etapp 3 – Regressionsmodell
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Bilaga 8. Etapp 4 – Regressionsmodell
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Bilaga 9. Etapp 5 – Regressionsmodell
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