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Sammanfattning 
LSH-studien startade 2003 vid institutionen för Hälsa och Samhälle vid 

Linköpings Universitet med syftet att undersöka sambanden mellan livsvillkor, 

stress och hälsa. Totalt medverkade 1007 personer fördelade på tio vårdcentraler 

i Östergötlands län. Vid uppföljningen ett par år senare så medverkade 795 av de 

1007. Av de 212 i bortfallet tackade 127 stycken nej, tolv stycken kontaktades 

inte (till exempel på grund av dödsfall) och resten svarade inte alls. Syftet med 

den här uppsatsen är att ta reda på i vilken utsträckning bortfallet i den andra 

undersökningsomgången kan förutsägas med hjälp av information insamlad i 

den första undersökningen och vilka variabler som är betydelsefulla. Vidare har 

skillnader mellan olika typer av bortfall undersökts. I analyserna har enkel och 

multipel bi- och multinomial logistisk regression använts. 

 

Totalt undersöktes 34 variabler och i den slutgiltiga modellen kvarstod sex 

variabler som signifikant relaterade till bortfall. Högt BMI, regelbunden 

rökning, hög puls och brist på vardagsmotion vid första undersökningstillfället 

var kopplade till att risken för att en individ inte medverkade vid det andra 

undersökningstillfället ökade. Intressant är att dessa faktorer även betraktas som 

riskfaktorer för ohälsa. Andra faktorer som var relaterat till ett högre bortfall var 

arbetslöshet året innan det första undersökningstillfället och om individen hade 

utlandsfödda föräldrar. Risken för bortfall ökade gradvis ju fler riskfaktorer 

individen uppvisade. De faktorer som bidrog till att en individ tackade nej till att 

medverka vid uppföljningen istället för att inte svara alls var ifall han eller hon 

tillhörde de äldre åldersgrupperna i undersökningen eller inte var aktiv i någon 

förening. 



    



    

Abstract 
The LSH-study started in 2003 at the department of Health and Society at the 

University of Linköping. The purpose of the study was to examine the 

relationship between life condition, stress and health. A total of 1007 people 

from ten different health centres in Östergötlands län participated. At the follow 

up, a couple of years later, 795 of the 1007 participated. 127 of the 212 in the 

attrition turned down the follow up, twelve people were not invited (for example 

in case of death) and the rest did not respond at all. The purpose of this paper is 

to find out in what degree the attrition in the follow up can be predicted using 

the information from the first survey and which variables are important. The 

differences between different types of attrition have also been examined. Simple 

and multiple bi- and multinomial logistic regression have been used in the 

analysis.  

 

In total 34 variables were examined and in the final model six variables 

remained with a significant relation to the attrition. High BMI, regular smoking, 

high pulse and lack of daily exercise at the first survey were connected to a 

higher risk for an individual to not participate at the follow up. It is interesting 

that these factors are considered as risk factors for unhealthy living. Other 

factors related to a higher attrition were unemployment in the last year before 

the first survey and if the individual had parents born in another country than 

Sweden. The risk for attrition increased gradually when more risk factors were 

shown by the individual. The factors contributing an individual to turn down the 

follow up instead of not responding at all was if he or she were in the older age 

segments in the survey or if they were not active in any type of association. 
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1 Inledning 

I denna del ges först en bakgrund till uppdraget som ligger till grund för 

uppsatsen. Därefter kommer uppsatsens problemformulering, syfte och 

frågeställningar att preciseras.  

 

1.1 Bakgrund 

LSH-studien (Livsvillkor, Stress, Hälsa) startades 2003 vid institutionen för 

Hälsa och Samhälle vid Linköpings Universitet. Studien är populationsbaserad 

(en studie där deltagarna har valts ut att medverka genom ett urval) och avser att 

studera i vilken mån psykobiologiska faktorer kan förklara socioekonomiska 

skillnader i hälsa, särskilt hjärtinfarkt, men målet är även att nå större kunskap 

om stress som en orsak till ohälsa och sjukskrivningar. Oavsett hur man mäter 

livsvillkor har människor med låg status sämre hälsa. Detta är väl visat för 

hjärtinfarkt men gäller även dödlighet, sjuklighet och självskattad hälsa. 

Individer med låg socioekonomisk status har, ibland, sämre tillgång till 

sjukvård, och ofta mer ogynnsamma levnadsvanor. De är till exempel oftare 

överviktiga, röker mera och har högre blodrycksnivåer. Men dessa faktorer kan 

bara förklara en begränsad del av skillnader mellan grupper.1 

 

För att undersöka detta valdes tio vårdcentraler i Östergötlands län där målet var 

att få med olika socioekonomiska karakteristik mellan de olika vårdcentralerna. 

För varje vårdcentrals upptagningsområde gjordes ett slumpmässigt urval av ca 

100 personer jämnt fördelat på kön och ålder. Målet var att ha 10 män och 10 

kvinnor från varje 5-årsgrupp mellan 45 och 69 år från varje vårdcentral.2 Totalt 

medverkade 1007 personer i den första undersökningen.  

 

                                                
1 http://www.imh.liu.se/strategiomr/h-s/forskningsomrade_1/lsh_studien 
2 http://www.imh.liu.se/content/1/c6/06/76/03/LSHwebben/LSH%20broschyr%20f%C3%B6r%20webben.pdf 



 2   

Deltagarna fick samla saliv i hemmet och fylla i en omfattande enkät som togs 

med till besöket vid avsedd vårdcentral. Vid besöket mättes blodtryck, puls, 

vikt, längd samt midje- och stussmått. Deltagaren bjöds även på frukost och 

medan frukosten intogs så skulle en enkät som behandlade mer psykologiska 

aspekter fyllas i och om deltagaren hade arbetat under de senaste tolv månaderna 

delades ytterligare en enkät ut som innehöll olika frågor om hur deltagaren 

upplever sin fysiska och psykiska arbetsmiljö.3 

 

De 1007 personer som deltog i undersökningen fick två år senare en ny enkät 

skickad till sig och en tredjedel kallades även till vårdcentralerna för nya tester. 

När detta gjordes så erhölls, efter ett par påminnelser, till slut 795 svar.4 Det var 

alltså 212 stycken som enbart deltog första gången.  

 

1.2 Problembeskrivning 

Vi har fått i uppdrag att med hjälp av datamaterialet från första undersökningen, 

samt att vi vet vilka som kom och inte kom till uppföljningen, undersöka om 

man med hjälp av resultatet från första undersökningen kan förklara bortfallet. 

 

Bortfall är något som man får räkna med, men det är dock viktigt att minimera 

bortfallet eftersom det annars kan leda till en icke-väntevärdesriktig skattning av 

populationen. Individerna som inte har deltagit i undersökningen skulle kunna 

ha en helt annan åsikt eller annat testvärde än de som har medverkat. Att 

genomföra en större undersökning hjälper inte heller eftersom det antagligen är 

en viss typ av individer som väljer att inte medverka vid en viss typ av 

undersökning. Det är alltså väldigt viktigt att så stor andel av urvalet som 

möjligt medverkar för att resultatet ska vara tillförlitligt.5  

                                                
3 http://www.imh.liu.se/strategiomr/h-s/forskningsomrade_1/lsh_studien 
4 Lundberg J., Kristenson M., (2008) 
5 Lohr S.L., (1999) 



 3   

I denna uppsats kommer främst två olika metoder att användas, dels enkel 

logistisk regression och dels multinomial logistisk regression. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vad bortfallet från den första till 

den andra undersökningen kan bero på och om anledningen till bortfallet går att 

se i svaren i den första undersökningen. 

1.4 Frågeställningar 

Skiljer sig bortfallet mellan olika kategorier t ex vårdcentraler, ålder, kön? 

 

Finns det möjlighet att förklara bortfallet till uppföljningsundersökningen med 

hjälp av svaren från första undersökningen? 

 

Beror olika typer av bortfall på olika faktorer? 
 

1.5 Avgränsning 

Endast de 34 variabler som har ansetts mest intressanta eller betydelsefulla har 

undersökts i den här uppsatsen. Det är de variablerna som ansågs troliga att 

kunna påverka individerna till att inte medverka i undersökningen vid det andra 

tillfället. 
 

1.6 Begrepp 

I denna uppsats så kommer grupp1 att användas som ett kortare namn för de 

individer som medverkat vid båda undersökningstillfällena och grupp2 att 

användas för de som enbart deltog vid första tillfället. 
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Begreppet partiellt bortfall innebär att en eller flera individer inte har fått något 

värde för en viss variabel. Detta beror oftast på att individen inte har svarat på en 

fråga eller svarat på ett oklart sätt. 
 

I avsnitten som behandlar olika sorters bortfall så kommer �båda� vara de som 

medverkat vid båda undersökningarna, �nej� vara de som tackat nej till den 

andra undersökningen och �okänd� vara de som av okänd anledning inte 

medverkade vid det andra tillfället. 

 

Variablerna kön, vårdcentral och åldersgrupp definieras som bakgrundsvariabler 

eftersom de låg till grund för urvalet i studien. 
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2 Data- och variabelbeskrivning 

I denna del beskrivs de variabler som används i resultatdelen.  

 

För att underlätta för läsaren i de kommande kapitlen så beskrivs alla variabler 

som är nämnda i uppsatsen nedan. Variablerna betraktas kunna vara intressanta 

sett till uppsatsens ämne då de skulle kunna spegla tänkbara orsaker för att inte 

medverka i uppföljningen. Från att ha innehållit 333 variabler så har materialet 

bantats ner till att innehålla de 34 variablerna som anses mest relevanta för 

undersökningen. Variabelnamnet kommer att användas i tabeller och figurer när 

variablerna undersöks i resultatdelen. Korstabeller för variablerna och tabell 

över de olika variabelnamnen finns som bilaga 1 respektive bilaga 2. 

 

Vårdcentral (variabelnamn: vardcent) 

Kategorisk variabel som är 1-10 beroende på vilken vårdcentral individen 

tillhör. Inget partiellt bortfall finns. 

 

Kön (sex) 

Kategorisk variabel som är 1 (man) eller 2 (kvinna) beroende på vilket kön 

individen har. Inget partiellt bortfall finns. 

 

Ålderskategori (agegrp) 

Kategorisk variabel som är 1-5 beroende på vilket femårs intervall som 

individen tillhörde vid första tillfället. Inget partiellt bortfall finns. 

 

Upplevelse av stress genomsnitt tre dagar (stress) 

Kategorisk variabel som är 1-10 beroende på den grad individen har upplevt 

eventuell stress hemma eller på jobbet de senaste dagarna. 1 är mycket lite och 

10 är mycket stor. Det partiella bortfallet är 66 individer.   
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Upplevelse av sömnkvalitet genomsnitt tre dagar (sleep) 

Kategorisk variabel som är 1-10 beroende på hur individen har upplevt sin 

sömnkvalitet de senaste nätterna. 1 är mycket bra och 10 är mycket dåligt. Det 

partiella bortfallet är 49 individer. 

 

Språksvårigheter (language) 

Kategorisk variabel som är 1 eller 2 beroende på om individen har 

språksvårigheter eller inte. Det partiella bortfallet är 18 individer. 

 

Arbete de senaste tolv månaderna (work12m) 

Kategorisk variabel som är 1 eller 2 beroende på om individen har arbetat eller 

inte. Det partiella bortfallet är 23 individer. 

 

Puls medel av tre mätningar (puls) 

Variabel som visar individens genomsnittliga vilopuls över tre mätningar. Det 

partiella bortfallet är tolv individer. 

 

BMI gruppindelat (bmigrp) 

Kategorisk variabel som visar vilken BMI-grupp som individen tillhör. 1 är ett 

BMI under 20, 2 är mellan 20 och 25, 3 är mellan 25 och 30 och 4 är över 30. 

Det partiella bortfallet är nio individer. 

 

Godkännande av sparade prover (biobank) 

Kategorisk variabel som är 1 eller 2 beroende på om individen godkände ett 

sparande eller inte. Det partiella bortfallet är 20 individer. 

 

Godkännande av registerkörning (register) 

Kategorisk variabel som är 1 eller 2 beroende på om individen godkände en 

registerkörning eller inte. Det partiella bortfallet är 26 individer. 
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Född i Sverige (sweborn) 

Kategorisk variabel som är 1 eller 2 beroende på om individen är född i Sverige 

eller inte. Det partiella bortfallet är nio individer. 

 

Svenska föräldrar (swepar) 

Kategorisk variabel som visar om individens föräldrar är svenskar eller inte. 1 är 

att båda föräldrarna är svenskar, 2 är att den ena av föräldrarna är svensk och 3 

att ingen av föräldrarna är svenskar. Det partiella bortfallet är åtta individer. 

 

Hemmavarande barn (children) 

Kategorisk variabel som visar om individen har hemmavarande barn. 1 är nej, 2 

är ja och 3 är vet ej. Det partiella bortfallet är 53 individer. 

 

Huvudsaklig sysselsättning (syssel) 

Kategorisk variabel som visar individens huvudsakliga sysselsättning vid 

undersökningens första tillfälle.1 är i arbete utanför hemmet, 2 är tjänstledig från 

arbete, 3 är föräldraledig, 4 är sjukskriven, 5 är pensionär, 6 är arbetslös, 7 är 

hemarbetande/hemmafru och 8 är annat. Det partiella bortfallet är 352 individer. 

 

Sjukskriven det senaste året, antal gånger (sick12m) 

Kategorisk variabel som visar om/hur ofta individen har varit sjukskriven det 

senaste året. 1 är nej, 2 är 1-2 gånger, 3 är 3-5 gånger och 4 är 6 gånger eller 

fler. Partiellt bortfall på 92 st. 
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Veckokonsumtion 80/140 respektive 110/170 (alkohol_riskgrupper) 

Kategorisk variabel som visar hur stor risk individen har för alkoholism och om 

de dricker överhuvudtaget där 1 är ingen risk, 2 är ökad risk, 3 är stor risk, 4 är 

aldrig och 5 är slutat. 80/140 gram (kvinnor) respektive 110/170 gram (män) är 

gränsvärdena när man går från en kategori till en annan (från 1 till 2 respektive 2 

till 3). Det partiella bortfallet är 22 individer. 

 

Rökvanor (smoke) 

Kategorisk variabel som visar om en person röker och i så fall hur mycket. 1 är 

har aldrig rökt, 2 är har slutat, 3 är mindre än en cigarett/dag och 4 är 

regelbundet minst en cigarett/dag. Det partiella bortfallet är 33 st. 

 

Snusvanor (snuff) 

Kategorisk variabel som visar om en person snusar och i så fall hur mycket. 1 är 

har aldrig snusat, 2 är har slutat, 3 är mindre än en dosa/vecka, 4 är 1-4 

dosor/vecka och 5 är mer än 4 dosor/vecka. Det partiella bortfallet är 63 st. 

 

Vardagsmotion senaste året (motionv) 

Kategorisk variabel som visar hur mycket vardagsmotion som individen har fått 

det senaste året. 1 är ingen vardagsmotion alls, 2 är någon gång/vecka, 3 är flera 

gånger/vecka och 4 är dagligen/nästan dagligen. Det partiella bortfallet är 28 

individer. 

Sömnkvalitet (sleepq) 

Kategorisk variabel där frågan var hur individen tycker att hon/han sover på det 

hela taget. 1 är mycket bra, 2 är ganska bra, 3 är varken bra eller dåligt, 4 är 

ganska dåligt och 5 är mycket dåligt. Det partiella bortfallet är 29 individer. 
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Diagnostiserat högt blodtryck (diagbp) 

Kategorisk variabel där individen fick ange om de har diagnostiserat högt 

blodtryck. 1 är ja, 2 är nej och 3 är vet ej. Det partiella bortfallet är 64 individer. 

 

Någonsin smärtor eller obehag i bröstet (angina1) 

Kategorisk variabel där individen fick ange ifall de någonsin haft smärtor eller 

obehag i bröstet där 1 är ja och 2 är nej. Det partiella bortfallet är 38 individer. 

 

Nu motiverad att ändra sina levnadsvanor (motivate) 

Kategorisk variabel som anger ifall individen är motiverad att ändra sina 

levnadsvanor där 1 är ja, 2 är kanske, 3 är nej och 4 är vet ej. Det partiella 

bortfallet är 62 individer. 

 

Aktiv i föreningsliv (forening) 

Kategorisk variabel som anger ifall individen är aktiv i någon förening. 1 är ja, 2 

är nej och 3 är vet ej. Det partiella bortfallet är 60 individer. 

 

Self esteem, summerat 10-40 (I1-I10) (selfes) 

Variabel som summerar individens svar på 10 frågor som handlar om 

självförtroende där individen har mellan 10-40 beroende på hur bra 

självförtroende som hon/han har. Det partiella bortfallet är 60 individer. 

 

Coping, summerat 7-28 (J1-J7) (coping) 

Variabel som visar hur mycket individen känner att hon/han klarar av, baserat på 

svaren på 7 frågor där individen har ett värde mellan 7 och 28 beroende på hur 

mycket personen känner att hon/han klarar av. Det partiella bortfallet är 59 

individer. 
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Cynism summerat 12-60 (K1-K17 12q) (cynism) 

Variabel som summerar individens svar på 12 frågor (det finns 17 frågor, men 5 

av dem tillhör hostile nedan) som handlar om hur cynisk individen mellan 12 

och 60 beroende på hur cynisk hon/han är enligt svarsalternativen. Det partiella 

bortfallet är 38 individer. 

 

Hostile attribution summerat 5-25 (K1-K17 5q) (hostile) 

Variabel som visar hur fientlig individen är baserat på 5 frågor där individen 

ligger mellan 5 och 25 beroende på hur fientlig hon/han är enligt 

svarsalternativen. Det partiella bortfallet är 40 individer. 

 

Hopelessness summerat 0-8 (L1-L2) (hopeless) 

Variabel som visar hur hopplös individen har känt sig baserat på två frågor där 

skalan ligger från 0-8 beroende på hur hopplös individen har känt sig. Det 

partiella bortfallet är 44 individer. 

 

Självskattad ekonomi (sreco) 

Kategorisk variabel där individen kan ange hur de upplever sitt hushålls 

ekonomi där 1 är mycket bra, 2 är ganska bra, 3 är varken bra eller dålig, 4 är 

ganska dålig och 5 är mycket dålig. Det partiella bortfallet är 39 individer. 

 

Perceived Stress Scale (Q1) (pss) 

Kategorisk variabel där individen svar på hur de anser att vissa saker är 

stressande summerats så att 1 är no stress, 2 är minimal stress och 3 är moderate 

to high stress. Det partiella bortfallet är 97 individer. 
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Vital exhaustion, summerat 19-57 (T1-T19) (vitalex) 

Variabel som summerar individens svar på 19 frågor där individen har mellan 19 

och 57 beroende på hur individen under de senaste månaderna har upplevt sin 

vitala status. Det partiella bortfallet är 42 individer. 

 

Depression, summerat 0-60 (U1-U20) (sumdepre) 

Variabel som summerar individens svar på 20 frågor där individen har mellan 0 

och 60 beroende på hur ofta individen under den senaste veckan har mått eller 

känt sig över olika påståenden. Det partiella bortfallet är 42 individer. 
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3 Statistisk metod 

I denna del beskrivs de olika metoderna som används i uppsatsen mer ingående. 

 

3.1 Logistisk regression 

För att förklara bortfallet så är det lämpligt att använda logistisk regression 

eftersom det används när man vill studera hur en bakgrundsfaktor påverkar 

sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa. I den här uppsatsens fall så 

ska sannolikheten att en person inte medverkar i den andra undersökningen 

beskrivas med den första undersökningens data. Det ska alltså gå att ta vissa 

värden för en individ som varit med i den första undersökningen och sedan 

räkna ut sannolikheten att hon/han medverkar i uppföljningsundersökningen. 

 

Anledningen till att det inte är lämpligt att använda enkel linjär regression är att 

uttrycket β0 + β1X representerar ett reellt tal, medan vänsterledet, Y, endast kan 

anta två möjliga värden. Det finns fler reella tal än vad som är möjliga att räkna 

upp och man säger att det finns överuppräkneligt många reella tal.6 

 

Istället är det intressant att hitta ett samband mellan sannolikheten att Y skall 

anta värdet �Ja� och den förklarande variabeln X. I den enkla logistiska 

regressionsmodellen, som tar hänsyn till sambandet mellan X och Y, så 

definieras funktionen nedan indirekt av följande samband:7 

( ) X
p

podds 101
loglog ββ +=

−
=  ,    10 << p  (3.1)8 

⇒    +∞<
−

<∞−
p

p
1

log    (3.2) 

                                                
6 Kleinbaum D.G., (1994) 
7 Dobson A.J., (2002) 
8 Se även avsnitt 3.1.2 
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Sambandet mellan p och X erhålls då genom att räkna om ekvationen ovan:9 

X

X

e
ep

10

10

1 ββ

ββ

+

+

+
=     (3.3) 

 

3.1.1 Stegvis logistisk regression 

Stegvis logistisk regression innebär att en variabel tas bort eller läggs till 

modellen tills alla variablerna i modellen är signifikanta. Vid bakåt stegvis 

logistisk regression är alla variablerna inkluderade i modellen från början och 

sedan elimineras en icke-signifikant variabel bort i varje steg tills alla 

återstående variablerna är signifikanta. Vid framåt stegvis logistisk regression så 

är det istället enbart en konstant, men inga andra variabler inkluderade vid 

starten. Därefter inkluderas den mest signifikanta kvarvarande variabeln i varje 

steg tills det inte finns fler signifikanta variabler kvar att tillgå. För både bakåt 

och framåt finns det ett antal olika metoder som tar fram de signifikanta 

variablerna. I den här uppsatsen kommer LR och Wald stegvis logistisk 

regression att användas, dock kommer enbart Walds bakåt stegvis logistiska 

regression att redovisas (de andra kommer bara att användas till att jämföra med 

den som redovisas). LR innebär att likelihood-kvottest (baserat på ML-

skattningar för den fulla samt reducerade modellen) används och vid Wald så 

utnyttjas Walds χ2-test (där antalet frihetsgrader är lika med antalet skattade 

parametrar) för att ta fram de värdena som används för att ta fram de 

signifikanta variablerna till den slutgiltiga modellen.10 
 

3.1.2 Odds och oddskvoter 

Ett odds innebär kvoten mellan sannolikheten p att en viss händelse inträffar och 

sannolikheten för att den inte ska inträffa. Formeln för odds anges nedan11 

 
                                                
9 Ibid 
10 Menard S., (1995) 
11 Kleinbaum D.G., (1994) 
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( )X
p

podds 10exp
1

ββ +=
−

=    (3.4) 

 

Oftast så används dock oddskvoter för att redovisa hur stor sannolikhet det är att 

händelsen inträffar. Oddskvoten visar kvoten mellan två odds när 

förklaringsvariabeln ökar med en enhet. Oddskvotens formel anges nedan12 

 

( )1
1

2 exp β==
odds
oddsoddskvot    (3.5) 

 

En oddskvot som är mindre än ett innebär att oddset för att en viss händelse ska 

inträffa minskar med ett minus oddskvoten för varje ökad enhet i 

förklaringsvariabeln. Om oddskvoten istället är större än ett så innebär det att 

oddset för en viss händelse ökar med oddskvoten minus ett för varje ökad enhet i 

förklaringsvariabeln.13 

 

För att räkna ut ett 95 procentigt konfidensintervall för oddskvoter så används 

formlerna nedan. Om intervallet inte inkluderar 1,0 så betyder det att med 95 

procents säkerhet så skiljer sig händelserna åt.14 

 

Nedre gräns: ( )..96,1exp es
oddskvot

×
   (3.6) 

Övre gräns: ( )..96,1exp esoddskvot ××    (3.7) 

 

                                                
12 Neter J., Kutner M.H., Nachtsheim C.J., Wasserman W., (1996) 
13 Neter J., Kutner M.H., Nachtsheim C.J., Wasserman W., (1996) 
14 Kirkwood B.R., Sterne J.A.C., (2003) 
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3.2 Multinomial logistisk regression 

I de fall det finns mer än två möjliga fall som kategorivariabeln kan anta så kan 

istället multinomial (även kallad polytom) logistisk regression användas. Istället 

för att räkna ut sannolikheten att en viss händelse inträffar så räknar man ut 

sannolikheten för att flera olika händelser inträffar var för sig jämfört med en 

referensgrupp, till exempel att ingen händelse skett. Multinomial logistisk 

regression är en förlängning av den vanliga logistiska regressionen genom att 

göra simultana jämförelser av mer än en kontrast. Log oddsen av minst tre 

jämförelser skattas alltså simultant. I en multinomial logistisk regressionsmodell 

beskrivs sannolikheten att x tillhör klass i som:15 

 

( )( )
( )( )

( )( )∑
=

== m

j

j

i
i

xw

xwwxyP
T

T

1

exp

exp,|1   (3.8) 

För { }mi ,...,1∈  där ( )iw  är den viktade vektorn som motsvarar klass i. Om 2=m  i 

modellen ovan är det en vanlig logistisk regressionsmodell, men om 2>m  är det 

en multinomial logistisk regressionsmodell.16 

 

3.2.1 Exempel på multinomial logistisk regression 

För att öka förståelsen för hur multinomial logistisk regression används följer ett 

exempel nedan. Tabell 3.1 visar en korstabell mellan bortfall (där nej är de som 

tackat nej till att medverka i den andra undersökningen, ej bortfall är de som 

medverkade i båda undersökningarna och okänd är de som av okänd anledning 

inte deltog vid det andra tillfället) och bmigrp. Därefter visar tabell 3.2 en 

förteckning över hur de olika cellerna identifieras i uträkningarna i formlerna 3.9 

till 3.12. 
 

                                                
15 Krishnapuram B., Carin L., Figueiredo M.A.T., Hartemink A.J., (2005) 
16 Ibid 
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Tabell 3.1, Korstabell mellan bortfall och bmigrp. 
BMI nej ej bortfall okänd Totalt 
under 20 4 25 2 31 
mellan 20-25 33 277 21 331 
mellan 25-30 48 355 27 430 
över 30 40 132 23 195 
Totalt 125 789 73 987 
 

Tabell 3.2, Matris som visar varje cells identifikation. 
n11 n12 n13 
n21 n22 n23 
n31 n32 n33 
n41 n42 n43 
 

Formlerna 3.9 till 3.12 nedan visar hur de olika β-värdena i tabell 3.3 räknas ut. 

Först visas hur de båda intercepten beräknas och därefter följer två exempel på 

hur två andra β-värden räknas ut. I det här fallet så är det �nej� och ett BMI över 

30 som är referensgrupper. 

 

194,1
40

132lnln
41

421 =





=








=

n
n

Interceptβ    (3.9) 

553,0
40
23lnln

41

432 −=





=








=

n
n

Interceptβ    (3.10) 

639,0
40/132
4/25ln

/
/

ln
4142

11121
1 =






=








== nn

nn
bmigrpβ   (3.11) 

101,0
40/23
33/21ln

/
/

ln
4143

21232
2 =






=








== nn

nn
bmigrpβ   (3.12) 
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I tabell 3.3 framgår det att �nej� verkar skilja sig från �båda�, men inte från 

�okänd�. Det är alltså ingen signifikant skillnad mellan �nej� och �okänd�, men 

det är det däremot mellan �nej� och �båda� (förutom i bmigrp=1). 
 
Tabell 3.3, Utskrift för multinomial logistisk regression med bortfall som beroendevariabel 
och bmigrp som förklaringsvariabel. 
  

  β 
Std. 

Error Wald df Sig. 
Odds
-kvot 

95% KI för 
oddskvot 

                Nedre Övre
ej bortfall Intercept 1,194 0,180 43,758 1 0,000       
  [bmigrp=1,00] 0,639 0,568 1,264 1 0,261 1,894 0,622 5,765
  [bmigrp=2,00] 0,934 0,258 13,109 1 0,000 2,544 1,534 4,216
  [bmigrp=3,00] 0,807 0,237 11,583 1 0,001 2,241 1,408 3,567
  [bmigrp=4,00] 0,000     0         
okänd Intercept -0,553 0,262 4,472 1 0,034       
  [bmigrp=1,00] -0,140 0,905 0,024 1 0,877 0,870 0,148 5,121
  [bmigrp=2,00] 0,101 0,383 0,070 1 0,791 1,107 0,523 2,343
  [bmigrp=3,00] -0,022 0,355 0,004 1 0,951 0,978 0,487 1,963
  [bmigrp=4,00] 0,000     0         
Referenskategori är: nej                 
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4 Resultat 

I denna del kommer alla intressanta resultat som har tagits fram vid olika 

datakörningar att presenteras. 
 

4.1 Undersökning av variabler 

För att undersöka ifall värdena för de olika variablerna skiljer sig åt mellan de 

som medverkade enbart vid första tillfället och de som även medverkade vid 

uppföljningen kördes en logistisk regression för var och en av de 34 variablerna. 

Resultaten visas i tabell 4.1, där variablerna är sorterade efter signifikansvärdet. 

Ju lägre signifikansvärde desto mer skiljer det mellan de som inte medverkade 

vid båda tillfällena och de som återkom till andra undersökningen.  

 

För att inte det partiella bortfallet ska bli för stort togs de variablerna som hade 

högt signifikansvärde bort när vidare undersökningar skulle göras. Variablerna 

vardcent, sex och agegrp behölls dock eftersom de ansågs extra intressanta för 

undersökningen. De har dessutom inget partiellt bortfall. Vid närmare 

undersökning av variabeln biobank visade det sig att det endast var totalt fyra 

personer som hade tackat nej till att medverka i biobanken och eftersom tre av 

de fyra var personer som inte medverkade i den andra undersökningen så ansågs 

det vara skillnad mellan grupperna. Det låga totala antalet som tackade nej till 

att vara med i biobanken gör dock att den variabeln inte ansågs lämplig att 

undersökas mer ingående. Totalt sett så behölls 17 variabler av de 34 

ursprungliga för vidare undersökning. De 17 som valdes finns i 

korrelationsmatrisen (tabell 4.2) i nästa avsnitt. 
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Tabell 4.1, Partiellt bortfall och signifikansvärde för de 34 mest intressanta variablerna. 
Namn Partiellt bortfall Signifikansvärde* 
sleep 49 0,000 
bmigrp 9 0,000 
sweborn 9 0,000 
swepar 8 0,000 
motionv 28 0,001 
hopeless 44 0,001 
sumdepre 42 0,001 
sleepq 29 0,003 
smoke 33 0,004 
puls 12 0,005 
work12m 23 0,011 
vitalex 42 0,011 
cynism 38 0,026 
biobank 20 0,035 
diagbp 64 0,041 
syssel 352 0,096 
forening 60 0,101 
register 26 0,105 
coping 59 0,107 
selfes 60 0,122 
angina1 38 0,140 
sreco 39 0,218 
sex 0 0,235 
stress 66 0,280 
sick12m 92 0,408 
pss 97 0,486 
snuff 63 0,531 
alkohol_riskgrupper 22 0,538 
vardcent 0 0,595 
agegrp 0 0,616 
motivate 62 0,672 
hostile 40 0,739 
children 53 0,898 
language 18 0,981 

* Signifikansvärdet skapades genom att en binär logistisk regression kördes för variabeln och 

därefter erhölls ett signifikansvärde för Wald chi-2 test som redovisas i tabellen ovan. 

4.2 Val av variabler 

Av de 17 variablerna som återstod fanns det skäl att tro att några av dem 

korrelerade en hel del med varandra. Likheten mellan variablerna sleep och 

sleepq till exempel är stora. För att undersöka mer noggrant hur stor inbördes 

korrelation det är mellan variablerna togs en korrelationsmatris fram (tabell 4.2). 

De par av variabler som har klart högre korrelation har markerats med fet stil i 

korrelationsmatrisen.  
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Det är ganska uppenbart att sleep och sleepq har hög inbördes korrelation 

eftersom de mäter i stort sett samma sak. Även sweborn och swepar är rimlig 

eftersom de som har utländska föräldrar är troligare att vara födda utomlands än 

de med svenska föräldrar. Vitalex och sumdepre har även en hel del med 

varandra att göra (båda är mått på individens psykiska hälsa) och det är inte 

heller här överraskande att de har hög korrelation. Den höga korrelation som 

skulle kunna anses lite förvånande är den mellan agegrp och work12m. Den 

beror dock på att ju äldre personerna är desto troligare är det att de inte har 

arbetat det senaste året på grund av pensionering. Ingen av de variabler som 

hade hög korrelation med någon annan variabel togs bort inför den stegvisa 

logistiska regressionen i avsnitt 4.3 eftersom statistikprogrammet kommer att 

välja ut den som är mest lämplig av de båda. 
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4.3 Stegvis logistisk regression  

En Wald bakåt stegvis logistisk regression kördes först på de 17 variablerna 

ovan. I tabell 4.3 framgår det att 77,7 procent av individerna är med i modellen. 

Resten har alltså försvunnit på grund av partiellt bortfall på en eller flera av 

variablerna. 
 

Tabell 4.3, Antal och andel observationer som är inkluderade i den stegvisa logistiska 
regressionen. 
 Antal Procent 
Inkluderade i analysen 782 77,7% 
Partiellt bortfall 225 22,3% 
Totalt 1007 100,0% 

 

I tabell 4.4 visas vilka variabler som ingick innan den bakåt stegvisa logistiska 

regressionen hade startat under Step1. Under steg13 visas de variabler som ingår 

i den slutgiltiga modellen med 5 procents signifikansnivå (det finns alltså 11 

steg som inte visas i tabellen). Samma slutresultat som i steg13 erhölls även vid 

stegvis logistisk regression med LR bakåt, LR framåt och Wald framåt.  

 

Det framgår av resultatet att ingen av de tre bakgrundsvariablerna vardcent, sex 

och agegrp skiljer sig signifikant åt mellan grupp1 och grupp2. Det är till slut 6 

av 17 variabler som inkluderas i modellen och av de par av variabler som hade 

hög korrelation med varandra finns max en av dem kvar. 
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Tabell 4.4, Olika värden för första och sista steget i Wald bakåt stegvis logistisk regression. 
    β   S.E. Wald df Sig. Oddskvot 

vardcent -0,027 0,035 0,594 1 0,441 0,973 
sex -0,304 0,211 2,082 1 0,149 0,738 
agegrp 0,064 0,091 0,494 1 0,482 1,066 
sleep -0,083 0,073 1,291 1 0,256 0,920 
work12m -0,535 0,260 4,228 1 0,040 0,585 
puls -0,016 0,009 3,145 1 0,076 0,984 
bmigrp -0,308 0,127 5,892 1 0,015 0,735 
sweborn 0,306 0,896 0,116 1 0,733 1,358 
swepar -0,574 0,432 1,767 1 0,184 0,563 
smoke -0,209 0,091 5,298 1 0,021 0,811 
motionv 0,350 0,111 9,976 1 0,002 1,420 
sleepq 0,004 0,128 0,001 1 0,974 1,004 
diagbp -0,120 0,221 0,294 1 0,588 0,887 
cynism -0,012 0,014 0,841 1 0,359 0,988 
hopeless -0,012 0,059 0,039 1 0,843 0,988 
vitalex 0,015 0,020 0,574 1 0,449 1,015 
sumdepre -0,015 0,019 0,602 1 0,438 0,985 

Steg 1 

Constant 4,787 1,218 15,445 1 0,000 119,962 
work12m -0,498 0,198 6,356 1 0,012 0,608 
puls -0,019 0,009 4,46 1 0,035 0,982 
bmigrp -0,303 0,123 6,071 1 0,014 0,738 
swepar -0,458 0,144 10,179 1 0,001 0,632 
smoke -0,238 0,088 7,284 1 0,007 0,788 
motionv 0,345 0,109 10,076 1 0,002 1,412 

Steg 13 

Constant 4,235 0,863 24,108 1 0,000 69,094 
 

4.4 Detaljerad information av intressanta variabler 

I detta avsnitt presenteras de sex variablerna som återstod vid steg 13 i tabell 4.4 

mer ingående genom att framförallt visa på vilket sätt variablerna skiljer sig åt 

mellan grupp1 och grupp2. För att lättare se var brytpunkten är, där skillnaden 

mellan grupp1 och grupp2 ändras markant, så är odds inkluderade i tabellerna. 

De räknas fram genom att dividera antalet i grupp2 med antalet i grupp1 för 

varje kategori. 
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work12m 

Det framgår i Tabell 4.5 att det är större andel av grupp2 som inte har arbetat 

under de 12 månaderna innan första undersökningstillfället. Det verkar alltså 

vara mer troligt att inte medverka vid det andra undersökningstillfället om 

individen var arbetslös vid första tillfället. Brytpunkten blir givetvis mellan ja 

och nej. 
 
Tabell 4.5, Fördelning för de två grupperna vad gäller arbete de senaste 12 månaderna. 
  Arbetat senaste 12 månaderna 
  Ja Nej Totalt 

Antal 514 263 777 Grupp1 Procent 66,2% 33,8% 100,0% 
Antal 117 90 207 Grupp2 Procent 56,5% 43,5% 100,0% 

  Odds 0,23 0,34   
 

puls 

Generellt sett visar tabell 4.6 och diagram 4.1 att de individer som är med i 

grupp2 har högre vilopuls än de i grupp1. Det är alltså högre sannolikhet att 

individen inte medverkar vid den andra undersökningen om hon/han har hög 

vilopuls. Brytpunkten blir mellan de som har minst 80 i puls och de som har 

lägre än 80. 
 

Tabell 4.6, Fördelning för de två grupperna vad gäller puls. 
  Puls  
  -49 50-59 60-69 70-79 80-89 90- Totalt 

Antal 30 183 293 200 59 23 788 Grupp1 Procent 3,8% 23,2% 37,2% 25,4% 7,5% 2,9% 100,0% 
Antal 4 43 69 54 29 8 207 Grupp2 Procent 1,9% 20,8% 33,3% 26,1% 14,0% 3,9% 100,0% 

  Odds 0,13 0,23 0,24 0,27 0,49 0,35   
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Diagram 4.1, Fördelning för de två grupperna vad gäller puls (i procent). 
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bmigrp 

Tabell 4.7 och diagram 4.2 visar att i grupp2 är det framförallt de med BMI över 

30 (klassade som fetma) som skiljer sig åt mot grupp1. Det är en klart högre 

andel med BMI över 30 i grupp2. Det är alltså större risk att individen inte 

medverkar i den andra undersökningen om de är klart överviktiga. Således blir 

det de som har över 30 i BMI som är över brytpunkten. 
 

Tabell 4.7, Fördelning för de två grupperna vad gäller BMI-grupper. 
  BMI gruppindelat 
  < 20 20 - 25 25 - 30 > 30 Totalt 

Antal 25 277 355 132 789 Grupp1 Procent 3,2% 35,1% 45,0% 16,7% 100,0% 
Antal 6 56 79 68 209 Grupp2 Procent 2,9% 26,8% 37,8% 32,5% 100,0% 

  Odds 0,24 0,20 0,22 0,52   
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Diagram 4.2, Fördelning för de två grupperna vad gäller BMI-grupper (i procent). 
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swepar 

Av tabell 4.8 framgår det att det är en klart högre andel som har båda föräldrarna 

födda utomlands i grupp2 jämfört med grupp1. Det innebär att det är troligare att 

individer av utländsk härkomst inte medverkar i andra undersökningen jämfört 

med personer med svenskfödda föräldrar. Därmed blir brytpunkten mellan de 

som inte har någon svensk förälder och de övriga. 
 
Tabell 4.8, Fördelning för de två grupperna vad gäller svenska föräldrar. 
  Svenska föräldrar 
  Båda En  Ingen Totalt 

Antal 716 13 61 790 Grupp1 Procent 90,6% 1,6% 7,7% 100,0% 
Antal 170 3 36 209 Grupp2 Procent 81,3% 1,4% 17,2% 100,0% 

  Odds 0,24 0,23 0,59   
 

smoke 

Tabell 4.9 och diagram 4.3 visar att det är de som har slutat röka respektive de 

som regelbundet röker minst en cigarett per dag som skiljer sig mellan 

grupperna. Det är större andel i grupp2 som röker regelbundet än det är i grupp1. 

Det är alltså mer sannolikt att en person som röker regelbundet inte medverkar 
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vid det andra undersökningstillfället än de som inte röker regelbundet. 

Brytpunkten blir mellan de som röker mer än en cigarett per dag och övriga. 
 

Tabell 4.9, Fördelning för de två grupperna vad gäller rökvanor. 
  Rökvanor 
  Aldrig rökt Slutat röka < 1 cig/dag > 1 cig/dag Totalt 

Antal 332 309 28 103 772 Grupp1 Procent 43,0% 40,0% 3,6% 13,3% 100,0% 
Antal 81 67 5 49 202 Grupp2 Procent 40,1% 33,2% 2,5% 24,3% 100,0% 

  Odds 0,24 0,22 0,18 0,48   
 

Diagram 4.3, Fördelning för de två grupperna vad gäller rökvanor (i procent). 
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motionv 

I tabell 4.10 och diagram 4.4 nedan presenteras motionsvanorna hos individerna. 

Det verkar vara fler individer i grupp1 som motionerar dagligen eller nästan 

dagligen än i grupp2. En individ som får vardagsmotion dagligen eller nästan 

dagligen medverkar alltså troligare i andra undersökningen jämfört med en 

individ som inte får vardagsmotion lika ofta. Här är det enligt oddsen nästan två 

brytpunkter, men som brytpunkt valdes att skilja de som inte får någon 

vardagsmotion alls mot de övriga. 
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Tabell 4.10, Fördelning för de två grupperna vad gäller vardagsmotion. 
  Vardagsmotion senaste året 

  Ingen alls Någon 
gång/vecka

Flera 
ggr/vecka 

Daglig/nästan 
daglig Totalt 

Antal 15 135 204 421 775 Grupp1 Procent 1,9% 17,4% 26,3% 54,3% 100,0% 
Antal 8 46 66 84 204 Grupp2 Procent 3,9% 22,5% 32,4% 41,2% 100,0% 

  Odds 0,53 0,34 0,32 0,20   
 

Diagram 4.4, Fördelning för de två grupperna vad gäller vardagsmotion (i procent). 
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4.5 Slutgiltig modell 

För att ge en mer ingående sammanfattad bild av den slutgiltiga modellen i detta 

avsnitt så kategoriseras oddskvoterna och dessutom räknas en sammansatt score 

ut. Detta även för att visa att vissa individer tenderar att inte dyka upp i klart 

större utsträckning. 
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4.5.1 Oddskvoter för kategoriserade variabler 

I den slutgiltiga modellen är det partiella bortfallet 8,7 %. Då tabell 4.4 endast 

anger variablernas sammanställda oddskvot kan det vara intressant att 

kategorisera de fem variabler som har kategorier och ta fram oddskvoter med 

konfidensintervall för varje kategori. I tabell 4.11 visas dessa oddskvoter och 

konfidensintervall, där en av kategorierna för varje variabel används som 

referens. Observera att variabeln puls inte är kategoriserad men är inkluderad i 

tabellen ändå. 

 

work12m � Chansen att medverka i den andra undersökningen ökar med 39 % 

 om individen har arbete vid det första undersökningstillfället.  

puls (ej kategoriserad) � För varje uppmätt ökat pulsslag/minut minskar 

chansen att individen medverkar vid den andra undersökningen med 1 % (räknas 

ut genom (1/0,989)-1). 

bmigrp � Det är ungefär dubbelt så stor risk att du inte medverkar vid det andra 

undersökningstillfället om du har ett BMI över 30. 

swepar � Risken att individen inte medverkar vid den andra undersökningen är 

31 % högre om en av individens föräldrar är född utomlands och 133 % högre 

om båda föräldrarna är födda utomlands. 

smoke � Det är ungefär dubbelt så stor risk för en person som röker mer än en 

cigarett per dag att inte medverka vid den andra undersökningen jämfört med 

övriga personer.   

motionv � Chansen att en individ medverkar vid det andra 

undersökningstillfället är mellan 55 och 82 % större om individen motionerar 

dagligen jämfört med de som inte motionerar lika frekvent. 
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Tabell 4.11, Oddskvoter och konfidensintervall för kategoriserade variabler i den slutgiltiga 
modellen. 

 Oddskvot 95% K.I. för 
oddskvot Inverterade 

    Nedre Övre oddskvoter**
work12m         
Ja 1,388 0,980 1,966   
Nej 1,000       
puls* 0,989 0,973 1,004 1,011 
bmigrp         
< 20 2,086 0,763 5,699   
20-25 1,980 1,259 3,114  
25-30 1,977 1,297 3,014  
> 30 1,000      
swepar         
Båda 1,000     
En 0,766 0,203 2,887 1,306 
Ingen 0,428 0,258 0,711 2,334 
smoke         
Aldrig 1,963 1,250 3,082   
Slutat 2,358 1,473 3,776  
< 1 cigg 2,663 0,929 7,633  
> 1 cigg 1,000      
motionv        
Ingen 0,548 0,208 1,446 1,824 
Någon gång 0,646 0,415 1,004 1,548 
Flera gånger 0,633 0,425 0,941 1,580 
Dagligen 1,000    
Konstant 3,008       
* Puls har ej en kategoriserad oddskvot 

** Erhålls genom 1/oddskvoten. Används för att enklare se den procentuella skillnaden 

mellan kategorierna för variabeln när den ursprungliga oddskvoten är lägre än 1. 

 

4.5.2 Undersökning av interaktionseffekter 

Den slutgiltiga modellen validerades genom att undersöka eventuella parvisa 

interaktioner, totalt 15 stycken. Resultatet av körningen visade endast en 

blygsam indikation på interaktionseffekter då endast en av interaktionerna hade 

ett signifikansvärde på mindre än 0,05 (0,020). Modellen kan därmed anses vara 

validerad och modifieras inte. För utskrift se bilaga 3. 
 

4.5.3 Sammansatt score för den slutgiltiga modellen 

För att ytterligare understryka skillnaderna för de sex återstående variablerna 

framställdes en sammansatt score. Variablerna justerades om så att kategorierna 



 31   

för samtliga sex variabler som innebar större risk för att individen inte skulle 

delta i den andra undersökningen (de på �fel� sida av brytpunkten) 

kategoriserades om till en etta och övriga kategorier kodades om till noll. Det 

partiella bortfallet kodades också om till noll. Sedan sammanställdes de sex nya 

variablerna till en summerad score för varje individ. Ingen individ fick en 

sammanlagd score på sex, men som tabell 4.12 visar så förekom det några som 

hade fem i score. Som väntat så verkar en hög score innebära att det är mindre 

troligt att individen kommer att medverka vid det andra undersökningstillfället. 

Ett χ2-test som genomfördes i samband med framtagandet av tabell 4.12 visade 

på att det finns klar skillnad mellan grupperna. Tabellen innehåller dock två 

celler med färre än fem observationer, vilket försämrar tillförlitligheten i testet. 

Andel 1 i tabellen visar att grupp2 får högre och högre andel av totalen ju högre 

scorevärdena blir. Detta syns tydligare i andel 2 där de score som hade få 

observationer har slagits ihop med de närliggande scorevärdena. 
 

Tabell 4.12 Fördelning för de två grupperna vad gäller sammansatt score. 
    Sammansatt score 
    0 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal 36 356 291 93 19 0 795 Grupp1 Procent 4,5% 44,8% 36,6% 11,7% 2,4% 0,0% 100% 
Antal 11 59 80 44 15 3 212 Grupp2 Procent 5,2% 27,8% 37,7% 20,8% 7,1% 1,4% 100% 

  Andel 1* 23,4% 14,2% 21,6% 32,1% 44,1% 100,0%   
 Andel 2** 15,2% 21,6% 32,1% 48,6%  
* Andel av totalen som finns i grupp2 för varje score. 

** Samma som ovan, men 0 och 1 respektive 4 och 5 har slagits samman. 

 

4.6 Jämförelse av olika sorters bortfall  

Det kan även vara intressant att undersöka skillnader för olika orsaker till 

bortfallet. I undersökningen var det 127 individer som tackade nej till att 

medverka vid det andra tillfället och 73 stycken som inte medverkade av okänd 

anledning. Övriga 12 som inte medverkade berodde på orsaker som de inte 

kunde styra själva, till exempel dödsfall eller svår sjukdom. I körningarna nedan 
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har de 12 sistnämnda exkluderats och därmed är bortfallet 200 individer i avsnitt 

4.6. Det som undersöks i det här avsnittet är alltså ifall de som svarat nej till att 

medverka vid den andra undersökningen skiljer sig åt från de som inte har angett 

någon anledning till varför de inte vill eller kan medverka. 
 

4.6.1 Enkel logistisk regression 

På samma sätt som i avsnitt 4.1 togs signifikansvärden fram genom att enkel 

logistisk regression kördes för var och en av de 34 sedan tidigare utvalda 

variablerna. I tabell 4.13 visas de variabler som hade ett signifikansvärde under 

0,1 samt vardcent eftersom den variabeln är en bakgrundsvariabel (tillsammans 

med sex och agegrp som dock hade ett tillräckligt lågt signifikansvärde redan). 
 

Tabell 4.13, Partiellt bortfall och signifikansvärde för de åtta variablerna med lägst 
signifikansvärde samt vardcent. 
Namn Partiellt bortfall* Signifikansvärde** 
agegrp 0 0,001 
work12m 5 0,012 
vitalex 19 0,025 
sick12m 26 0,054 
coping 23 0,071 
forening 22 0,072 
sex 0 0,076 
hostile 19 0,077 
vardcent 0 0,111 

* Av totalt 200 individer.  

** Signifikansvärdet skapades genom att en binär logistisk regression kördes för variabeln 

och därefter erhölls ett signifikansvärde för Wald chi-2 test som redovisas i tabellen ovan. 

 

För de nio variablerna som visas i tabell 4.13 kördes en Wald bakåt stegvis 

logistisk regression som redovisas i tabell 4.14 nedan. Det partiella bortfallet när 

modellen startade var 54 individer och det återstod därmed 73 procent av de 200 

individerna. Av tabell 4.14 framgår att det återstod tre variabler efter det sista 

steget: agegrp, forening och coping. Samma resultat erhölls även vid Wald 

framåt stegvis logistisk regression. Det är alltså bara agegrp som återstår av 
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bakgrundsvariablerna och lite anmärkningsvärt är att varken coping eller 

forening låg bland de allra lägsta signifikansvärdena i tabell 4.13. 
 

Tabell 4.14, Utskrift för första och sista steget i Wald bakåt stegvis logistisk regression. 

    β S.E. Wald df Sig. Oddskvot 95% K.I. för 
oddskvot 

          Nedre Övre 
Steg 1 vardcent -0,130 0,072 3,259 1 0,071 0,878 0,762 1,011 
  sex -0,403 0,414 0,948 1 0,330 0,668 0,297 1,504 
  agegrp -0,335 0,184 3,309 1 0,069 0,715 0,498 1,026 
  work12m -0,680 0,535 1,615 1 0,204 0,507 0,178 1,446 
  sick12m -0,054 0,330 0,027 1 0,871 0,948 0,496 1,810 
  forening 1,006 0,428 5,526 1 0,019 2,733 1,182 6,322 
  coping -0,094 0,073 1,693 1 0,193 0,910 0,789 1,049 
  hostile 0,037 0,074 0,250 1 0,617 1,038 0,897 1,201 
  vitalex 0,039 0,032 1,495 1 0,221 1,040 0,977 1,107 
  Constant 1,400 2,747 0,260 1 0,610 4,055     
Steg 8 agegrp -0,435 0,141 9,475 1 0,002 0,647 0,491 0,854 
  forening 0,963 0,401 5,773 1 0,016 2,619 1,194 5,744 
  coping -0,145 0,059 6,092 1 0,014 0,865 0,771 0,971 
  Constant 2,249 1,514 2,208 1 0,137 9,482     

 

4.6.2 Multinomial logistisk regression 

För att mer ingående undersöka de tre återstående variablerna i tabell 4.14 

genomfördes en multinomial logistiskt regression för dessa som presenteras i 

tabell 4.15. Coping har här satts som en kovariat variabel eftersom den inte är 

kategorisk. Det verkar även här som att agegrp och forening samt dess 

kategorier skiljer sig åt mellan �nej� och �okänd�, medan coping inte verkar 

skilja sig åt signifikant sett till konfidensintervallet för oddskvoterna. 
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Tabell 4.15, Multinomial logistisk regression för de tre kvarvarande variablerna från tabell 
4.13 
  

  
95% KI för 
oddskvot 

    
β S.E. Wald df Sig. Oddskvot 

Nedre Övre 
ej bortfall Intercept 1,700 0,715 5,663 1 0,017       
  coping 0,000 0,030 0,000 1 0,991 1,000 0,943 1,061 
  [agegrp=1,00] 0,788 0,341 5,354 1 0,021 2,199 1,128 4,287 
  [agegrp=2,00] 0,356 0,306 1,357 1 0,244 1,428 0,784 2,601 
  [agegrp=3,00] 0,321 0,304 1,120 1 0,290 1,379 0,761 2,500 
  [agegrp=4,00] 0,363 0,308 1,389 1 0,239 1,437 0,786 2,628 
  [agegrp=5,00] 0     0         
  [forening=1,00] -0,435 0,207 4,409 1 0,036 0,648 0,432 0,971 
  [forening=2,00] 0     0         
okänd Intercept 0,050 1,139 0,002 1 0,965       
  coping -0,083 0,046 3,313 1 0,069 0,920 0,841 1,006 
  [agegrp=1,00] 2,108 0,646 10,643 1 0,001 8,229 2,320 29,194 
  [agegrp=2,00] 1,766 0,629 7,880 1 0,005 5,850 1,704 20,082 
  [agegrp=3,00] 1,263 0,657 3,694 1 0,055 3,538 0,975 12,832 
  [agegrp=4,00] 1,428 0,645 4,895 1 0,027 4,169 1,177 14,770 
  [agegrp=5,00] 0     0         
  [forening=1,00] -0,729 0,347 4,430 1 0,035 0,482 0,245 0,951 
  [forening=2,00] 0     0         
Referenskategori är: nej.                 

 

4.6.3 Intressanta variabler 

För att ytterligare påvisa skillnaderna för de tre intressanta variablerna 

undersöktes de var för sig med hjälp av tabeller och diagram. 
 

agegrp 

Den variabel som har lägst signifikansvärde överlag är agegrp. I tabell 4.16 

nedan framgår det att en större andel av de äldsta individerna i undersökningen 

som inte ville eller kunde medverka i den andra undersökningen tackade nej, 

medan en större andel av de yngre valde att ignorera uppföljningen utan att 

lämna besked. Detta framgår ännu tydligare i diagram 4.5. 
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Tabell 4.16, Fördelning för agegrp på de som medverkat båda gångerna samt de olika 
bortfallstyperna. 
      bortfall 
    ej bortfall okänd nej 

Antal 162 19 16 45-49 år Procent 20,4% 26,0% 12,6% 
Antal 155 20 25 50-54 år Procent 19,5% 27,4% 19,7% 
Antal 162 13 28 55-59 år Procent 20,4% 17,8% 22,0% 
Antal 159 14 25 60-64 år Procent 20,0% 19,2% 19,7% 
Antal 157 7 33 65-69 år Procent 19,7% 9,6% 26,0% 
Antal 795 73 127 Totalt Procent 100% 100% 100% 

 

Diagram 4.5, Fördelning för agegrp på de olika bortfallstyperna. 
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forening 

Av de som är aktiva i föreningsliv verkar det enligt tabell 4.17 vara så att det är 

en större andel som inte medverkade vid den andra undersökningen av okänd 

anledning än vad det är av de som tackade nej till det andra tillfället. Det är 

alltså troligare att en individ tackar nej ifall han eller hon inte är aktiv inom 

någon förening.  
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Tabell 4.17, Fördelning för forening på de som medverkat båda gångerna samt de olika 
bortfallstyperna. 
    bortfall 
    ej bortfall okänd nej 

Antal 268 19 54 nej Procent 35,4% 31,7% 45,8% 
Antal 490 41 64 Ja Procent 64,6% 68,3% 54,2% 
Antal 758 60 118 Totalt Procent 100% 100% 100% 

 

coping 

Hur mycket en individ känner att han eller hon klarar av är svårare att jämföra 

bortfallet för eftersom det inte är en kategorisk variabel. Det är även svårt att 

kategorisera variabeln då det endast finns ett fåtal låga värden och de flesta 

individerna har kring 20 i summerat värde. Vid en närmare undersökning av 

värdena för coping verkar det skilja sig åt en del för vissa värden, men det går 

inte att utläsa någon trend. Till exempel verkar det inte vara många �nej� som 

hade låga copingvärden och många �okänd� som hade höga eller vice versa. Det 

är alltså svårt att kunna säga att det skiljer sig åt mellan de olika 

bortfallstyperna, vilket även tabell 4.13 och 4.15 antyder. 
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5 Diskussion 

I denna del sammanfattas de slutsatser som tidigare avsnitt har lett till och 

sedan diskuteras eventuella åtgärder eller synpunkter. 

 

Den stora frågan vad gäller slutsatser är ifall det går att se något samband mellan 

de sex variablerna som återstod i den slutgiltiga modellen, det vill säga om det 

finns en tydlig bild över vilka individer som inte kommer att medverka vid det 

andra undersökningstillfället.  

 

Variablerna puls, bmigrp, smoke och motionv har alla med fysisk hälsa att göra. 

Samtliga av dessa variablers analys visade att de som tillhörde det minst 

hälsosamma svarsalternativet skiljde sig åt för de som inte medverkade vid det 

andra tillfället mot de som medverkade i båda undersökningarna. En ohälsosam 

livsstil eller följder av en sådan verkar alltså leda till att individen inte väljer att 

medverka vid det andra tillfället. Detta skulle kunna bero på att individen 

upplever det som obehagligt att återigen bli påmind att han eller hon lever ett 

ohälsosamt liv. 

 

Under det första undersökningstillfället gjordes en hälsobedömning för varje 

individ som sedan en sköterska utgick ifrån för att framförallt kunna påvisa 

etablerade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Sköterskan ställde även frågor 

om individens aktuella motivation för beteendeförändring och deltagarens 

egenupplevda förmåga att åstadkomma en sådan. Individen erhöll dessutom ett 

brev efter undersökningen där sköterskan skrivit ner sina kommentarer och sin 

slutliga bedömning av individens hälsokurva. En individ som fått påpekanden 

över sitt ohälsosamma leverne skulle möjligen kunna känna sig tveksam till att 

medverka vid det andra tillfället om denne inte har ändrat sina levnadsvanor. 
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De två sista variablerna som uppvisade skillnad, work12m och swepar, är något 

svårare att dra direkta slutsatser av. Att en individ inte har arbetat de sista 12 

månaderna innan första undersökningen, borde kanske egentligen inte påverka 

individer att inte medverka vid det andra tillfället några år senare. Möjligtvis 

skulle den individen kunna få sämre självförtroende av arbetslösheten eller 

känna att det är jobbigt att återigen fylla i att han eller hon inte har något arbete 

om situationen inte har ändrats.  

 

Att en individs föräldrar är födda utomlands, som swepar mäter, borde kanske 

inte heller vara så avgörande. Det troliga är väl i så fall att de vars föräldrar är 

födda utomlands kan ha haft svårt att ta till sig det svenska språket och därför 

har upplevt den väldigt omfattande enkäten som besvärlig att förstå och orka 

med. Det är säkerligen de som har svårast med svenska språket som inte har 

deltagit vid båda tillfällena. Det fanns dock möjlighet för individer med 

språksvårigheter att enbart behöva svara på en kortare version av enkäten som 

dessutom en sköterska fyllde i åt individen efter att ha intervjuat honom eller 

henne.  

 

Vad gäller olika typer av bortfall så var det för framförallt agegrp, men även för 

forening som det gick att hitta en signifikant skillnad mellan kategorierna. Det är 

alltså individerna i de äldre ålderskategorierna som framförallt tackade nej till 

att medverka i den andra undersökningen istället för att inte lämna något besked 

alls. Vad det kan bero på kan man bara spekulera i, men en tänkbar orsak skulle 

kunna vara skillnader i uppfostran mellan olika generationer. En annan tänkbar 

orsak till att de tackar nej skulle kunna vara att de vill undvika fler påminnelser. 

Att påvisa varför de individer som inte är aktiva i en förening i större 

utsträckning än de som är aktiva tackar nej till att medverka vid det andra 

undersökningstillfället är ännu svårare. Den enda orsaken som skulle kunna 

förklara detta till viss del är att individerna som inte är aktiva i en förening 
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skulle kunna ha mer tid över till att tacka nej, men det känns som en väldigt 

hypotetisk anledning. 

 

Det finns väldigt få liknande undersökningar där svaren vid det första 

undersökningstillfället har använts för att försöka förklara varför en del individer 

inte har medverkat vid uppföljningen. Därför är det svårt att se ifall resultaten i 

den här uppsatsen motsvarar ett resultat som hade erhållits vid en liknande 

undersökning på en helt annan plats i världen. De få undersökningarna som 

undersökt ungefär samma sak går det dock att hitta vissa samband med.  

 

I en undersökning som har gjorts i Australien så kom de fram till att personer 

som var födda i ett land där engelska inte är modersmål medverkade i mindre 

utsträckning vid uppföljningstillfället. Denna kategori kan liknas vid LSH-

studiens variabel swepar (egentligen mest med variabeln sweborn, men de två 

hade hög korrelation och swepar var mest signifikant). Även de som rökte 

regelbundet och som hade en låg självuppskattad hälsa hade samma tendens. 

Dessa faktorer överensstämmer med de resultat som erhållits i den här 

uppsatsen, vilket kan anses styrka den här uppsatsens slutsatser. I den 

australiensiska undersökningen medverkade dock enbart kvinnor och 

ålderskategorierna skiljde sig en del från LSH-studien.17 

 

Även andra undersökningar har vissa likheter med den här uppsatsen. En 

holländsk undersökning kom fram till att det fanns skillnad mellan kvinnor och 

män, där män i större utsträckning medverkade vid uppföljningen.18 I en brittisk 

undersökning jämfördes de som svarat nej respektive de som inte medverkat vid 

andra tillfället av okänd anledning mot de som medverkade vid båda tillfällena. 

De som tackade nej hade högre utbildning, medan de som inte medverkade av 

                                                
17 Young A.F., Powers J.R., Bell S.L., (2006) 
18 Van Beijsterveldt C.E.M., van Boxtel M.P.J., Bosma H., Houx B.J., Buntinx F., Jolles J., (2002) 
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okänd anledning var i högre grad ensamstående, rökare eller hade en 

självdeklarerad depression.19 Det finns alltså både skillnader och likheter mellan 

olika undersökningar. Det är nog inte möjligt att säga att den här uppsatsens 

resultat kan appliceras på mer än den svenska befolkningen. 

 

Det är svårt att dra några värdefulla slutsatser från skillnaderna mellan olika 

sorters bortfall. Man skulle eventuellt kunna utnyttja kunskapen om vilka som 

tackar nej till att medverka i en andra undersökning för att veta vilka individer 

som det lönar sig att påminna en extra gång om det andra tillfället. Till exempel 

kanske det skulle löna sig att vid ett ytterligare tillfälle försöka få svar till det 

andra undersökningstillfället från de allra äldsta individerna i undersökningen 

eftersom de tenderar att tacka nej snarare än att inte ge något besked alls.  

 

Ett stort problem vid den här typen av studier är att de som utför undersökningen 

vill kunna uppmärksamma och varna de personer som ligger i riskzonen för till 

exempel hjärt-kärlsjukdomar, men samtidigt inte skrämma iväg de som 

medverkar i undersökningen från att även deltaga vid uppföljningen. Det gäller 

alltså att hitta ett sätt att varna individen för påföljderna av den typen av livsstil 

som han eller hon lever för tillfället, men ändå göra det på ett diskret och vänligt 

sätt. Det är ju trots allt de som ligger i riskzonen som är mest intressanta att 

undersöka, därför vill man ha med så många av dem som möjligt vid alla 

undersökningstillfällen.  

 

                                                
19 Matthews F.E., Chatfield M., Freeman C., McCracken C., Brayne C., MRC CFAS, (2004) 
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Ett tänkbart alternativ vore att inte påpeka det ohälsosamma levernet så hårt 

efter första tillfället utan istället vänta med det till efter andra undersökningen. 

Nackdelen med det är att individen kanske skulle behöva en omedelbar 

förändring eller att han eller hon är i ännu sämre skick när det är dags för den 

andra undersökningen. Ett annat sätt skulle kunna vara att erbjuda individen 

hjälp med att förändra sitt levnadssätt eller ge tips på hur det skulle kunna ske. 

 

Det är svårare att hitta sätt att få de som är arbetslösa eller de vars föräldrar är 

födda utomlands att medverka även vid uppföljningen. Att enkäten innehåller 

färre eller mindre känsliga frågor för till exempel arbetslösa är inte säkert att det 

hjälper och det kan vara viktiga frågor för att få en bra bild över individerna. Det 

skulle säkert kunna gå att få fler individer med föräldrar födda utomlands att 

medverka ifall det framgår väldigt tydligt att de kan få frågorna upplästa och bli 

intervjuade. Nackdelen med det sättet att fylla i enkäten är att det kan kännas 

jobbigt att svara på känsliga frågor till en sköterska istället för ifyllande av en 

enkät som känns mer anonymt. En översättning av enkäten till olika språk skulle 

säkerligen hjälpa, men kräva alldeles för mycket resurser.  
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Bilaga 1 � Korstabeller för de ursprungliga 34 variablerna 
 

  vårdcentral 

  Kol-
mården Hageby Kungsg N 

Skär-
blacka 

Åtvida-
berg Berga

Lambo
-hov 

Lyck-
orna 

Vad-
stena 

Ödes-
hög Total 

Grupp2 17 27 28 20 18 20 22 17 18 25 212
Grupp1 82 74 74 81 81 81 80 85 82 75 795
Total 99 101 102 101 99 101 102 102 100 100 1007

 

  kön 
  man kvinna Total 

Grupp2 98 114 212 
Grupp1 404 391 795 
Total 502 505 1007 

 

  ålderskategori 
  45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Total 

Grupp2 36 48 43 40 45 212
Grupp1 162 155 162 159 157 795
Total 198 203 205 199 202 1007

 

  upplevelse av stress genomsnitt 3 dagar 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Grupp2 43 51 33 33 20 3 6 2 3   194
Grupp1 221 179 119 87 67 39 25 8   2 747
Total 264 230 152 120 87 42 31 10 3 2 941

 

  upplevelse av sömnkvalitet genomsnitt 3 dagar 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Grupp2 25 46 29 32 25 19 8 10 2 1 197
Grupp1 161 177 143 115 92 41 21 8 2 1 761
Total 186 223 172 147 117 60 29 18 4 2 958

 

  språksvårigheter 
  ja nej Total 

Grupp2 4 202 206 
Grupp1 15 768 783 
Total 19 970 989 
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  arbetat de senaste 12 mån 
  ja nej Total 

Grupp2 117 90 207 
Grupp1 514 263 777 
Total 631 353 984 

 

  puls medel av 3 mätningar 
medelvärde Grupp2 68,6
medelvärde Grupp1 66,3
 

  Body mass index gruppindelat 
  <20 20-25 25-30 >30 Total 

Grupp2 6 56 79 68 209
Grupp1 25 277 355 132 789
Total 31 333 434 200 998

 

  
  

godkännande av sparade 
prover 

  ja nej Total 
Grupp2 204 3 207 
Grupp1 779 1 780 
Total 983 4 987 

 

  
  

godkännande av 
registerkörning 

  ja nej Total 
Grupp2 204 3 207 
Grupp1 771 3 774 
Total 975 6 981 

 

  född i Sverige 
  född i Sverige född i annat land Total 

Grupp2 175 33 208
Grupp1 732 58 790
Total 907 91 998

 

  svenska föräldrar 

  båda 
föräldrar 

en av 
föräldrarna 

ingen av 
föräldrarna Total 

Grupp2 170 3 36 209
Grupp1 716 13 61 790
Total 886 16 97 999
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  hemmavarande barn 
  nej ja Total 

Grupp2 152 39 191 
Grupp1 604 159 763 
Total 756 198 954 

 

  huvudsaklig sysselsättning 

  I arbete utanför 
hemmet 

Tjänstledig 
från arbete 

Sjuk-
skriven Pensionär Arbetslös

Hemarbetande/
hemmafru Annat Total 

Grupp2 52   9 65 5 4 4 139
Grupp1 242 1 23 195 23 20 12 516
Total 294 1 32 260 28 24 16 655

 

  sjukskriven det senaste året antal ggr 

  
Nej 

1-2 
gånger

3-5 
gånger 

6 gånger 
eller fler Total 

Grupp2 134 38 6 5 183
Grupp1 509 172 30 21 732
Total 643 210 36 26 915

 

  veckokonsumtion 80/140 resp 110/170 

  Ingen 
risk 

Ökad 
risk Klar risk Aldrig Slutat Total 

Grupp2 150 16 20 12 4 202
Grupp1 590 80 53 45 15 783
Total 740 96 73 57 19 985

 

  rökvanor 

  har aldrig 
rökt 

har slutat 
röka 

mindre än 
en cig/dag 

regelbundet minst 
en cig/dag Total 

Grupp2 81 67 5 49 202
Grupp1 332 309 28 103 772
Total 413 376 33 152 974

 

  snusvanor 

  har aldrig 
snusat 

har slutat 
snusa 

mindre än en 
dosa/vecka 

snusar 1-4 
dosor/vecka 

mer än 4 
dosor/vecka Total 

Grupp2 164 11 5 12 1 193
Grupp1 637 37 14 44 19 751
Total 801 48 19 56 20 944
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  vardagsmotion senaste året 

  ingen 
vardagsmotion alls 

någon 
gång/vecka

flera 
gånger/vecka

dagligen/nästan 
dagligen Total 

Grupp2 8 46 66 84 204
Grupp1 15 135 204 421 775
Total 23 181 270 505 979

 

  sömnkvalite 

  mycket 
bra 

ganska 
bra 

varken bra 
eller dåligt 

ganska 
dåligt 

mycket 
dåligt Total 

Grupp2 31 77 55 32 8 203
Grupp1 168 339 148 100 20 775
Total 199 416 203 132 28 978
 

  diagnostiserat högt 
blodtryck 

  nej ja Total 
Grupp2 126 66 192 
Grupp1 549 202 751 
Total 675 268 943 

 

  någonsin smärtor eller 
obehag i bröstet 

  ja nej Total 
Grupp2 77 125 202 
Grupp1 250 517 767 
Total 327 642 969 

 

  nu motiverad att ändra sina levnadsvanor 
  ja kanske nej vet ej Total 

Grupp2 108 50 13 26 197
Grupp1 387 233 57 71 748
Total 495 283 70 97 945

 

  aktiv i föreningsliv 
  nej ja Total 

Grupp2 79 110 189 
Grupp1 268 490 758 
Total 347 600 947 

 

  Self esteem, summerat 10-40 (I1-I10) 
medelvärde Grupp2 31,8
medelvärde Grupp1 32,4
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  coping, summerat 7-28 (J1-J7) 
medelvärde Grupp2 22,2
medelvärde Grupp1 22,7
 

  cynism, summerat 12-60 (K1-K17 12q) 
medelvärde Grupp2 32
medelvärde Grupp1 31
 

  hostile atttribution, summerat 5-25 (K1-K17 5q) 
medelvärde Grupp2 12
medelvärde Grupp1 12
 

  hopelessness, summerat 0-8 (L1-L2) 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Grupp2 36 30 27 25 32 18 17 3 3 191 
Grupp1 204 165 102 89 102 50 43 12 5 772 
Total 240 195 129 114 134 68 60 15 8 963 
 

  självskattad ekonomi 

  mycket 
bra 

ganska 
bra 

varken bra 
eller dålig 

ganska 
dålig 

mycket 
dålig Total 

Grupp2 44 105 36 4 4 193
Grupp1 234 362 147 25 7 775
Total 278 467 183 29 11 968

 

  Percieved Stress scale (Q1) 

  no 
stress 

minimal 
stress 

moderate to 
high stress Total 

Grupp2 32 124 24 180
Grupp1 131 523 76 730
Total 163 647 100 910

 

  vital exhaustion, summerat 19-57 (T1-T19)
medelvärde Grupp2 31,4
medelvärde Grupp1 29,9
 

  depression, summerat 0-60 (U1-U20) inverterat 
medelvärde Grupp2 10,7
medelvärde Grupp1 8,5
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Bilaga 2 � Variabelnamn och beskrivning för de ursprungliga 34 variablerna 
 

Variabelnamn Variabelbeskrivning 
vardcent vårdcentral 
sex kön 
agegrp ålderskategori 
stress upplevelse av stress genomsnitt 3 dagar 
sleep upplevelse av sömnkvalitet genomsnitt 3 dagar 
language språksvårigheter 
work12m arbetat de senaste 12 mån 
puls puls medel av 3 mätningar 
bmigrp Body mass index gruppindelat 
biobank godkännande av sparade prover 
register godkännande av registerkörning 
sweborn född i Sverige 
swepar svenska föräldrar 
children hemmavarande barn 
syssel huvudsaklig sysselsättning 
sick12m sjukskriven det senaste året antal ggr 
alkohol_riskgrupper veckokonsumtion 80/140 resp 110/170 
smoke rökvanor 
snuff snusvanor 
motionv vardagsmotion senaste året 
sleepq sömnkvalite 
diagbp diagnostiserat högt blodtryck 
angina1 någonsin smärtor eller obehag i bröstet 
motivate nu motiverad att ändra sina levnadsvanor 
forening aktiv i föreningsliv 
selfes Self esteem, summerat 10-40 (I1-I10) 
coping coping, summerat 7-28 (J1-J7) 
cynism cynism, summerat 12-60 (K1-K17 12q) 
hostile hostile atttribution, summerat 5-25 (K1-K17 5q) 
hopeless hopelessness, summerat 0-8 (L1-L2) 
sreco självskattad ekonomi 
pss Percieved Stress scale (Q1) 
vitalex vital exhaustion, summerat 19-57 (T1-T19) 
sumdepre depression, summerat 0-60 (U1-U20) inverterat 
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Bilaga 3 � Utskrift av interaktioner för variablerna i den slutgiltiga modellen 
Interaktioner 

 β S.E. Wald df Sig. Oddskvot 
work12m 1,040 1,593 ,426 1 ,514 2,829 
puls ,055 ,054 1,042 1 ,307 1,057 
bmigrp -,226 ,901 ,063 1 ,802 ,798 
swepar 2,245 1,243 3,261 1 ,071 9,443 
smoke ,633 ,668 ,898 1 ,343 1,883 
motionv ,761 ,796 ,916 1 ,339 2,141 
work12m by puls ,007 ,017 ,154 1 ,695 1,007 
work12m by bmigrp -,299 ,230 1,690 1 ,194 ,742 
work12m by swepar ,493 ,279 3,130 1 ,077 1,637 
work12m by smoke -,290 ,173 2,806 1 ,094 ,748 
work12m by motionv -,291 ,207 1,971 1 ,160 ,748 
puls by bmigrp -,005 ,010 ,229 1 ,633 ,995 
puls by swepar -,031 ,013 5,413 1 ,020 ,969 
puls by smoke -,011 ,008 2,127 1 ,145 ,989 
puls by motionv -,001 ,009 ,025 1 ,874 ,999 
bmigrp by swepar -,098 ,177 ,304 1 ,581 ,907 
bmigrp by smoke ,177 ,100 3,107 1 ,078 1,193 
bmigrp by motionv ,148 ,126 1,367 1 ,242 1,159 
swepar by smoke -,051 ,131 ,150 1 ,699 ,951 
swepar by motionv -,293 ,158 3,446 1 ,063 ,746 
smoke by motionv -,043 ,091 ,225 1 ,635 ,958 
Constant -2,897 4,233 ,468 1 ,494 ,055 
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