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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att försöka förklara vad det är som påverkar tiden som en 
mamma ammar. Det datamaterial som har använts kommer från en undersökning gjord av 
Miljömedicinska enheten i Stockholms läns landsting, och utgörs av totalt 4089 observationer. 
För att undersöka vad det är som påverkar tiden som en mamma ammar, har en Zero inflated 
negative binomial-modell (ZINB-modell) tagits fram. Det unika med en ZINB-modell är att 
den modellerar sannolikheten för att en mamma ska amma ett visst antal månader med hjälp 
av två olika delar. Den ena delen i ZINB-modellen modellerar sannolikheten för att en 
mamma ska amma överhuvudtaget, och den andra delen i ZINB-modellen modellerar 
sannolikheten för att en mamma ska amma ett visst antal månader. För den framtagna ZINB-
modellen konstruerades bootstrap-baserade konfidensintervall för parametrarna. Resultaten 
visar att det som avgör hur länge en mamma kommer att amma är: Graviditetens längd, 
mammans ålder, mammans rökvanor under graviditetens sista månader, mammans rökvanor 
samt mammans nationella ursprung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”er kommer det aldrig att bli något av” 

 
Gymnasieläraren Joseph Degenhart om Albert Einstein [1] 
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1 Inledning 
 
De allra flesta av de nyblivna mammorna ammar sina barn, men långt ifrån alla mammor 
ammar sina barn lika länge. Ungefär en tredjedel av alla nyfödda barn i Sverige ammas helt i 
sex månader eller mer, men variationen är stor. Vissa mammor ammar inte alls (cirka två 
procent) men det finns också de mammor som ammar betydligt längre än sex månader. [2] 
 
Förutom att amning har en lugnande effekt för både mamman och barnet, så har tidigare 
forskning även visat att amning har flera positiva medicinska effekter. Barn som får amma 
löper mindre risk för vanliga infektioner så som öroninflammation och luftvägsinfektioner. 
Amning minskar också risken för olika sorters allergier, astma och övervikt. [3, 4, 5] 
Forskning som berör och bedrivs inom ämnet amning fokuserar just till största delen på vilka 
effekter amning har på barn, och väldigt lite forskning fokuserar på att förklara vad det är för 
faktorer som påverkar hur länge en mamma ammar.  
 
Om vi känner till de faktorer som förklarar hur länge en mamma ammar, ökar det 
möjligheterna till att påverka dem som annars kanske inte skulle amma alls eller endast en 
kort period, till att amma längre. Förhoppningsvis kan detta i sin tur leda till att de barn som 
föds i framtiden inte bara får amma längre utan också att de blir friskare. 
 
Frågan vi ställer oss och som vi vill undersöka i denna uppsats är vilka faktorer som kan 
tänkas påverka hur länge en mamma ammar sitt barn? Går det att förklara varför mammor 
ammar sina barn olika länge eller är det slumpen som avgör amningslängden?  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar hur länge en mamma ammar. 
 

1.2 Avgränsning 
 
I denna uppsats avgränsar vi oss till att endast undersöka amningslängden för helamning det 
vill säga den tiden då barnet enbart har ammats. Vi avgränsar oss också till att enbart behandla 
de variabler vi har fått tillgång till via BAMSE-studien, samt till att endast dra slutsatser kring 
vår population bestående av nyblivna mammor i Järfälla, Solna, Sundbyberg och Stockholms 
kommun.   
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1.3 Tidigare forskning 
 
Många tidskrifter har publicerat artiklar som berör ämnet amning, och studierna handlar i 
huvudsak om effekterna av amning. Ett fåtal studier har emellertid försökt att förklara vad 
som påverkar längden på en mammas amningsperiod.  
 
I artikeln “Breastfeeding Duration and Perinatal Cigarette Smoking in a Population-Based 
Cohort” har Liu et al undersökt hur mammornas rökvanor påverkar längden på 
amningsperioden. I studien där totalt 3 881 stycken mammor ingick, fann de bland annat att 
sannolikheten för att de slutat ammat efter 10 veckor, var 2.18 gånger så stor för mammor 
som rökte under och efter graviditeten än för ickerökande mammor. [6] 
 
I artikeln “On-the-Job Moms:Work and Breastfeeding Initiation and Duration for a Sample of 
Low-Income Women” skriver Rachel Tolbert Kimbro om hur moderns yrke påverkar längden 
på amningsperioden. I studien där totalt 4 900 mammor ingick kommer författaren fram till att 
moderns yrke har en avgörande roll för hur länge de ammar, men också att längden på 
mödrarnas mammaledighet påverkar längden på amningsperioden. Studien visar på att de 
mödrar som har en snabb återgång till sitt arbete också slutar att amma tidigare.  [7] 
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2 Datamaterial och metod 
 

2.1 Bamse-studien 
 
I uppsatsen använder vi oss av ett datamaterial som vi erhållit av Miljömedicinska enheten på 
Stockholms läns landsting. Datamaterialet ingår i en studie som kallas Bamse studien, och står 
för Barn, Allergi, M iljö, Stockholm, Epidemiologi. Syftet med studien är att undersöka hur 
barnens hälsa med avseende på främst astma och allergier påverkas av bland annat olika 
miljöfaktorer, samt andra faktorer som till exempel amning och föräldrarnas rökvanor.  
 
Studien startades 1994 och pågår fortfarande. Nyblivna föräldrar bosatta i Stockholm, Järfälla, 
Solna och Sundbybergs kommun blev tillfrågade om de ville medverka i studien. 
Förutsättningarna för att få delta i studien var att familjen inte planerade att flytta under 
barnets första levnadsår samt att de hade tillräckliga språkkunskaper i svenska.   
 
Föräldrarna som ville delta i studien fick besvara en första enkät då barnet var ca tre månader, 
därefter fyra stycken ytterliggare enkäter då barnen var ett år, två år, fyra år samt när de var 
åtta år gamla. I studien ingår 4089 stycken barn (2065 pojkar och 2024 flickor), vilket 
motsvarar 75 procent av de barn som uppfyllde inklusionskriterierna.  
   

2.2 Urval och bortfall 
 
BAMSE-studien som ligger till grund för vårt datamaterial är en så kallad totalundersökning 
gällande Järfälla, Solna, Sundbyberg och Stockholms kommun, men med ett bortfall på ca 25 
procent. Utöver detta bortfall har vi även ett bortfall i form av uteblivna observationer för 
vissa variabler av intresse, beroende på att alla inte besvarat alla enkäterna vi använder oss av, 
samt att en del inte besvarat alla frågorna i enkäterna. För att kunna göra en statistisk analys 
och dra korrekta slutsatser om populationen, bör observationerna i datamaterialet vara 
oberoende av varandra. I vårt fall är frågan om bortfallet är slumpmässigt eller om 
sannolikheten att svara hänger ihop med svaret på frågan? Om bortfallet kan ses som 
slumpmässigt kan det hela betraktas som ett OSU och en statistik analys kan genomföras. 
Detta är dock ett antagande som måste göras mer eller mindre godtyckligt. Ett antagande som 
ej är korrekt kan dock leda till stora fel, särskilt när bortfallet är stort. Det idealiska vore att 
göra en bortfallsanalys där det korrigeras för dessa eventuella problem. En sådan 
bortfallsanalys har vi emellertid inte möjlighet att utföra, och vi kommer därför att betrakta 
vårt urval som ett OSU. De eventuella fel som detta antagande kan generera antas dock vara 
relativt små, då vi inte tror att vårt bortfall utgörs av en specifik grupp med avseende på hur 
länge de har ammat. 
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2.3 Variabelbeskrivning 

 
I tabell 2.1 redovisas de variabler från BAMSE-studien som vi valt att arbeta vidare med, 
samt de variabler som vi själva skapat.  

2.3.1 Nationellt ursprung 
 
I enkäten har barnets moder och fader uppgett sitt nationella ursprung. För att kunna mäta 
huruvida nationellt ursprung påverkar en mammas amningsperiod, behöver vi göra någon 
sorts gruppering eftersom det förekommer totalt 73 olika nationaliteter i studien. Då det inte 
existerar någon allmän metod för hur en sådan gruppering går till, har vi valt att gruppera de 
olika nationaliteterna med avseende på kontinenter. Då majoriteten av de som ingår i urvalet 
har svenskt ursprung, väljer vi att behandla dessa som en egen grupp, det vill säga de tillhör 
inte gruppen européer. Vi väljer också att inkludera de med danskt, norskt och finskt ursprung 
till den grupp med svenskt ursprung då vi anser att de har en snarlik kultur. Några ytterligare 
undantag har dock gjorts där vi anser att grupperingen lämpar sig bättre med avseende på 
kultur, vi anser till exempel att Mexiko har en kultur som är mer lik den Sydamerikanska, 
trots att Mexiko ligger i Nordamerika. Anledningen till att vi anser att en gruppering med 
avseende på kultur lämpar sig bättre i vissa fall, är att vi vill mäta effekten på en mammas 
amningsperiod. En kontinent i sig har ingen effekt på en mammas amningsperiod, utan det 
som kan tänkas påverka amningsperioden är den kultur som existerar på kontinenten. Därför 
gör vi vissa undantag (se bilaga 1) men i övriga fall anser vi att just kontinenterna i sig 
fungerar bra som kulturavgränsare.  
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Tabell 2.1 Beskrivning av de variabler som studeras i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapade 
variabler 

Beteckning Beskrivning 

   
Om mamman är 
arbetare 

Arbetare 1 = Om mamman är 
arbetare                       
0 = Annars 

Om mamman är 
tjänsteman 

Tjansteman 1 = Om mamman är 
tjänsteman                 
0 = Annars 

Moderns nationella 
ursprung 

Europa M    
Syd M         
Asien M      
Afrika M 

1 = Om modern 
kommer från Europa                 
0 = Annars                 
1 = Om modern 
kommer från 
Sydamerika                
0 = Annars                 
1 = Om modern 
kommer från Asien                 
0 = Annars                 
1 = Om modern 
kommer från Afrika                  
0 = Annars  

Faderns nationella 
ursprung 

Europa P    
Syd P        
Asien P      
Afrika P 

1 = Om fadern 
kommer från Europa                 
0 = Annars                 
1 = Om fadern 
kommer från 
Sydamerika                
0 = Annars                    
1 = Om fadern 
kommer från Asien                 
0 = Annars                 
1 = Om fadern 
kommer från Afrika                  
0 = Annars  

Ursprungliga 
variabler 

Beteckning Beskrivning 

   
Amningsperiod Amning Antalet månader som 

mamman har ammat sitt 
barn helt 

Mammans 
nationella ursprung 

Nationm 1 = Skandinavien                
2 = Övriga Europa                  
3 = Sydamerika                   
4 = Asien                             
5 = Afrika 

Pappans nationella 
ursprung 

Nationp 1 = Skandinavien                
2 = Övriga Europa               
3 = Sydamerika                   
4 = Asien                            
5 = Afrika 

Om barnet har 
behövt  
andningshjälp efter 
födseln 

Respirator 1 = Om respirator                
0 = Annars 

Mammans rökvanor 
under graviditeten 

Smoking 1 = Om ja                             
0 = Om nej 

Graviditetens längd Gravl Antalet veckor som 
graviditeten varat 

Mammans rökvanor 
efter graviditeten 

Smokingnuv 1 = Om ja                            
0 = Om nej 

Mammans 
utbildning 

Utbildning 1 = Om mamman har 
Högskola/Universitets-
utbildning                            
0 = Annars 

Om mamman är 
arbetsös 

Unemp 1 = Om arbetslös                 
0 = Annars 

Mammans ålder Age  

Barnets 
födelsemånad 

Birth  

Barnets kön Gender 1 = Pojke                             
0 = Flicka 

Kommun som 
familjen är bosatt i 

Kommun 1 = Stockholm                    
2 = Järfälla                          
3 = Solna                             
4 = Sundbyberg                   
5 = Övriga 

Om barnet har 
syskon 

Syskon 1 = Om barnet har 
syskon                            
0 = Annars 

Antalet cigaretter 
mamman har rökt 
per dag under 
graviditets-
månaderna 0-3 

Cig3  

Antalet cigaretter 
mamman har rökt 
per dag under 
graviditets-
månaderna 4-6 

Cig6  

Antalet cigaretter 
mamman har rökt 
per dag under 
graviditets-
månaderna 7-9 

Cig9  

Antal cigaretter som 
mamman röker för 
nuvarande 

Cignuv  
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2.4 Statistiska metoder för räknedata 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på vad det är som påverkar hur länge en mamma 
ammar. För att uppnå vårt syfte har vi för avsikt att ta fram en regressionsmodell där 
amningstiden är den beroende variabeln. I denna uppsats mäts tiden som en mamma ammat i 
antalet månader, det vill säga vår beroende variabel kan endast anta diskreta värden. Då den 
beroende variabeln endast kan anta positiva diskreta värden, blir vanlig linjär regression inte 
tillämpbart. Ett vanligt sätt att modellera denna typ av räknedata är med hjälp av 
Poissonregression. I en Poissonregression antas antalet gånger som en händelse inträffar, y 
(t.ex antalet månader som en mamma har ammat) för en individ i, följa en Poissonfördelning 
med ett antal kovariater ),..,( 1 kiii xxx =  och med väntevärde iλ  [8].  

 
βλ ix

iii exyE == )|(  

 
Sannolikhetsfunktionen för y givet x ges av: 
 

!
)|(

i

y
i

ii y

e
xyf

ii λλ−

=  

 
En speciell egenskap för Poissonfördelningen är att dess varians är lika med väntevärdet. Då 
variansen är större än förväntat brukar man tala om det som kallas för överspridning. Ett 
problem med överspridning är att det kan bli för ”lätt” att åstadkomma signifikanta resultat. 
Oftast beror överspridning på att modellen är felspecificerad med avseende på länkfunktion, 
fördelning och/eller de linjära kovariaterna. Om modellen är korrekt kan överspridning också 
orsakas av heterogenitet bland observationerna. Ett sätt att hantera sådan heterogenitet är att 
införa en så kallad skalparameter φ  i variansfunktionen: [8] 
 

iiyV λφ ⋅=)(  

 
I figur 2.1 kan vi se hur länge mammorna har ammat. En majoritet av mammorna ammar i 
fyra till sex månader, men det finns också många mammor som inte ammat alls och vissa 
mammor som ammat ända upp till 28 månader. Då det är en så stor spridning finns det en stor 
risk för överspridning som prediktorerna i en vanlig Poissonregression inte kan förklara. Ett 
alternativt sätt till att hantera en sådan överspridning är genom att använda sig av en Negativ 
binomialmodell (NB-modell), som har en högre sannolikhet för att händelsen y inträffar noll 
gånger samt att fördelningen har en längre svans. [8, 9] 
 



 7 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24-

Antal månader

F
re

kv
en

s

 

Figur 2.1 Observerad fördelning för antalet månader en mamma ammar. 

 
Då antalet gånger en händelse y inträffar är negativt binomialfördelat fås 
sannolikhetsfunktionen vanligtvis som: [10] 
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med väntevärde och varians: 
 

iiyE λ=)(  

 
)1()( iii kyV λλ +=  

 
och där Γ  står för gammafunktionen. 
 
Då 0→k  får vi en vanlig Poissonfördelning. 
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I tabell 2.2 och figur 2.2 ser vi ett exempel på hur skattningarna och de standardiserade 
deviansresidualerna ser ut för en NB-modell. I tabell 2.2 kan vi se att deviansen dividerat med 
antalet frihetsgrader är lika med 1,2 vilket är ett tecken på överspridning (större än ett). Detta 
stöds också av figur 2.2. Denna överspridning beror troligtvis på att kovariaterna i den 
negativa binomialmodellen har svårt för att förklara både de som inte ammat alls och de som 
har ammat väldigt länge. Problematiken med att många mammor inte ammat alls kan hanteras 
med hjälp av en zero-inflated Poisson (ZIP) modell eller en zero-inflated negativ binomial 
(ZINB) modell [9, 11].  
 

Tabell 2.2 Skattningar för en NB-modell 

Criterion                          DF Value Value/DF 
   
Deviance                        3132 3770.0713 1.2037 
Scaled Deviance            3132 3770.0713 1.2037 
Pearson Chi-Square       3132 3202.2684 1.0224 
Scaled Pearson Chi-Square   3132 3202.2684 1.0224 
Log Likelihood 12501.0647  
   

Parameter Estimat SE  
2χ -statistika P-värde 

     
Intercept 1.089 0.230 22.4 <.0001 
Respirator -1.77 0.514 11.9 0.0006 
Gravl 0.0132 0.00540 5.89 0.0152 
Utbildningm -0.0138 0.0188 0.540 0.463 
unemp 0.0133 0.0531 0.0600 0.802 
age 0.0021 0.0022 0.930 0.335 
gender -0.00900 0.0175 0.260 0.609 
Syskon 0.0206 0.0186 1.23 0.268 
cig9 -0.00810 0.00720 1.28 0.259 
Eurm 0.0151 0.0444 0.120 0.734 
Sydm 0.209 0.0759 7.61 0.0058 
Asienm 0.322 0.0447 51.9 <.0001 
Afrikam 0.663 0.0796 69.4 <.0001 
cignuv -0.0287 0.00850 11.5 0.0007 
Respirator*Gravl 0.0462 0.0134 11.9 0.0006 
cig9*cignuv 0.00150 0.000600 5.79 0.0161 
Dispersion 0.0588 0.00610   
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Figur 2.2 Normal probabiltity plot för de stanardiserade deviansresiualerna från NB-modellen 

 
Fördelen med en ZIP modell eller ZINB modell jämfört med en vanlig Poisson eller NB 
modell är att dessa modeller ger en högre sannolikhet för att observera en mamma som inte 
ammat alls. Förenklat delar modellerna in mammorna i två delpopulationer, de som inte 
ammar alls med sannolikhet wi, och de som eventuellt kommer att amma med sannolikhet     
1- wi. Sannolikheten wi genereras förslagsvis med hjälp av en logistisk funktion av lämpliga 
kovariater för att utesluta negativa tal, men andra funktioner är också tänkbara. En skattad 
nolla för yi genereras antingen från den logistiska processen eller från Poisson/NB processen: 
[9] 

 
med sannolikhet wi 

med sannolikhet 1- wi  (yi = 0, 1, 2, 3,…) 
 

 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av en ZINB modell i vilken responsvariabeln Yi 
har sannolikhetsfunktionen enligt nedan och parametrarna λi och wi beror av (vektorer av) 
kovariaterna Xi repektive Zi.[9, 11]                                                                                                           
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k (≥ 0) är en spridningsparameter vilken antas vara oberoende av kovariaterna. Om k → 0 går 
ZINB fördelningen mot en ZIP fördelning. Väntevärde och varians för fördelningen är: [9, 11] 
  

( ) ( ) iii wyE λ−= 1  

 
( ) )1(1)( iiiiii kwwyV λλλ ++−=  

 

2.5 Modellval 
 
Då vårt datamaterial består av ett stort antal variabler och en modell där alla variabler ingår 
nödvändigtvis inte är den ”bästa” modellen, måste vi på något sätt välja ut de variabler som 
skall ingå i modellen på ett strategiskt sätt. I denna uppsats har vi valt att välja modell dels 
med hjälp av databaserade metoder för automatisk variabelselektion samt att vi även gör vissa 
subjektiva bedömningar. De subjektiva bedömningarna bygger på den information vi får av 
att testa olika sorters modeller, samt ett saklogiskt resonemang där vi tror att vissa variabler 
rimligen borde ha påverkan på amningslängden och att det finns tänkbara interaktioner mellan 
vissa variabler. De metoder vi använder oss av för automatisk variabelselektion är forward 
selection, backward elimination och stepwise regression. 
 
Forward selection börjar med noll förklarande variabler och lägger sedan till en variabel i 
taget, den variabeln som har lägst p-värde av de kvarvarande variablerna. Proceduren slutar 
när alla variabler lagts till eller tills när ingen variabel har ett p-värde som är lägre än en 
förutbestämd signifikansnivå. [8] 
 
Backward elimination startar med en modell som inkluderar alla förklarande variabler som 
modellbyggaren vill ta i beaktande och tar sedan bort en variabel i taget, den variabeln med 
lägst F statistika givet att F statistikan är mindre än ett förutbestämt kriterier. [8] 
 
Stepwise regression är en modifiering av forward selection och lägger till variabler stegvis. I 
varje steg kontrollerar proceduren om variabler som redan är i modellen kan tas bort. [8] 
 
Skattningarna av ZINB modellen görs i NLMIXED proceduren i statistikprogrammet SAS v 
8.2. Ett problem som kan uppstå vid skattning av olika modeller i NLMIXED proceduren vid 
modellering av data är att det lätt uppstår bland annat konvergensproblem. Detta kan 
eventuellt åtgärdas genom att skala om parametrarna och ge parametrarna lämpliga 
startvärden och/eller använda en annan beräkningsalgoritm och optimeringsteknik. Detta gör 
dock att det blir väldigt komplicerat och tidskrävande att välja vilka variabler som skall ingå i 
modellen i NLMIXED proceduren. Istället för att modellera hela ZINB modellen på en gång i 
NLMIXED proceduren, väljer vi därför att modellera ZINB modellens två delar (logistiska 
och NB) var för sig när vi skall välja vilka variabler som skall ingå i modellen. I den 
logistiska delen modelleras sannolikheten att inte amma alls och i NB delen modelleras endast 
de som har ammat. Detta görs i SAS procedurerna LOGISTIC och GENMOD. Då 
modellvalet gjorts för de två delarna, skattas slutligen ZINB-modellen i NLMIXED 
proceduren. 
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2.6 Bootstrap 
 
För att analysera parameterskattningarna i en regressionsmodell konstrueras vanligtvis 
konfidensintervall och tester som bygger på antaganden om normalfördelning för 
slumptermen. Om så inte är fallet används istället approximativa metoder baserade på linjära 
approximationer för estimatorer och på centrala gränsvärdessatsen. Ett alternativ till de 
approximativa metoderna när slumptermen inte är normalfördelad, och som kan ge säkrare 
intervall och tester är olika bootstrapmetoder.  [12] 
 
Bootstrap är en metod som introducerades 1979 av Efron, och som har fått sitt namn från 
Rudolph Raspes historia om baronen från Münchhausen som drog upp sig själv från ett kärr 
genom att dra i sin stövel. Idén går enkelt sagt ut på att konstruera ett nytt urval genom att dra 
observationer med återläggning från ett befintligt urval. För varje nykonstruerat urval går det 
sedan att skatta det som är av intresse (ofta medelvärde), och denna procedur upprepas B antal 
gånger. På så sätt bildas en fördelning som ger en bild av samplingfördelningen för estimatorn 
ifråga, och denna fördelning ligger sedan till grund för konfidensintervall och 
hypotesprövningar. [13] 
 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av en så kallad icke-parametrisk bootstrapmetod 
för att konstruera konfidensintervall (percentilintervall) för parametrarna i vår 
regressionsmodell. Nedan visar vi ett exempel på hur ett konfidensintervall konstrueras för en 
parameter i en enkel regressionsmodell med hjälp av en icke-parametrisk bootstrap. 
Resonemanget utvecklas lätt för att även innefatta en modell med fler parametrar. [14] 
 
Låt  
 

iii xy εβ +=   

 
vara den modell vi vill skatta 
 
Antag att 
 

),( ii xy  är IID i = 1,…,n 

 

Vi drar ),( **
ii xy  med återläggning n gånger, och skattar *β̂  från bootstrapurvalet. Detta görs 

sedan ett stort antal gånger. Vi väljer därefter en önskad konfidensnivå α och söker sedan 
värdena *a  och  *b  i bootstrapfördelningen så att: [14] 
 

αββ −≈<−< 1)ˆˆ( *** baP  
 
vilket är analogt med: 
 

αββ −≈<−< 1)ˆ( ** baP  
 
Löser vi ut β  får vi ett konfidensintervall som: 
 

** ˆˆ ab −<<− βββ  
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3 Resultat och analys 
 

3.1 Modellval 
 
Resultaten av den automatiska variabelselektionen för de två delarna i ZINB-modellen 
presenteras nedan i tabellform. För att en variabel ska inkluderas eller exkluderas i modellen 
har vi satt ett p-värde på 0,10 som gräns.   
 

3.1.1 Modellval för den logistiska modellen 
 
I tabell 3.1 redovisas skattningarna av den modell som erhållits med hjälp av backward 
elimination, och i tabell 3.2 redovisas den modell som erhållits av forward selection 
respektive stepwise regression. I tabellerna kan vi se att de olika metoderna har föreslagit 
olika modeller. Modellen som tagits fram med backward elimination innehåller fler variabler 
jämfört med de övriga metoderna. Utöver variablerna: Gravl, Age, Asien_P och Cig9 
innefattar den också variablerna: Respirator, Cignuv och en interaktion mellan Cig9 och 
Cignuv.  
 

Tabell 3.1 Resultat för den logistiska modellen framtagen med hjälp av backward elimination. 

Parameter Estimat  SE  2χ -statistika  P-värde  
     
Intercept_0 5,73 1,46 15,4 <,0001 
Gravl_0        -0,257 0,0348 54,6 <,0001 
Age_0 0,0458 0,017 7,30 0,0069 
Respirator_0 0,586 0,332 3,12 0,0774 
Asien_P_0 0,67 0,335 4,00 0,0454 
Cig9_0 0,0829 0,0417 3,96 0,0466 
Cignuv_0 0,156 0,0489 10,2 0,0014 
Cig9_cignuv_0 -0,0125 0,00450 7,64 0,0057 
Devians 1297    
 
 

Tabell 3.2 Resultat för den logistiska modellen framtagen med hjälp av forward selection och stepwise 
regression. 

Parameter Estimat  SE 
2χ -statistika  P-värde  

     
Intercept_0 6,86 1,300 27,9 <,0001 
Gravl_0 -0,284 0,0306 86,4 <,0001 
Age_0 0,0466 0,0168 7,67 0,0056 
Asien_P_0 0,670 0,333 4,04 0,0445 
Cig9_0 0,0704 0,0204 11,9 0,0006 
Devians 1310    
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3.1.2 Modellval för den negativa binomial modellen 
 
I tabell 3.3 kan vi se resultatet av den automatiska variabelselektionen för NB delen. För NB 
delen har endast en backward elimination gjorts på grund av de begränsade möjligheter som 
GENMOD proceduren erbjuder i programmet SAS. 
 

Tabell 3.3 Resultat för NB-modellen framtagen med hjälp av backward elimination. 

Parameter Estimat  SE 
2χ -statistika  P-värde  

     
Intercept_NB 2,87 0,119 585 <,0001 
Respirator_NB 0,0970 0,0455 4,55 0,0329 
Age_NB 0,00390 0,00170 4,96 0,0259 
Sydam_M _NB 0,195 0,0652 8,98 0,0027 
Asien_M_NB 0,338 0,0382 78,1 <,0001 
Afrika_M_NB 0,612 0,0647 89,6 <,0001 
Cignuv_NB -0,0103 0,00310 11,1 0,0009 
k (Dispersion) 0,00410 0,00370     
 
 

3.2 Zero inflated negative binomial model 
 
Den logistiska modellen som tagits fram med hjälp av backward elimination innefattar fler 
variabler än den modell som fås med hjälp av forward selection och stepwise regression. 
Förutom att den ”större” modellen ger lägre devians, innehåller den också variabler som vi 
tror kan påverka om en mamma ammar trots att de inte har inkluderats vid en forward 
selection/stepwise regression. Vi kan också se att de variabler som ingår i den ”större” 
modellen men som inte inkluderats vid en forward selection/stepwise regression, är 
signifikanta på en 10 procentig signifikansnivå. Därför väljer vi att skatta ZINB-modellen där 
den logistiska delen utgörs av den ”större” modellen. Nedan ser vi hur ZINB-modellen ser ut 
och hur parametrarna har skalats upp. I tabell 3.4 redovisas resultatet av skattningarna.   
 

 CignuvCig910cignuv10                      

  Asien_P1000   Cig910 Age  Gravl  Respirator50 10
1

log

76

543210

⋅+

++++++=








−
γγ

γγγγγγ
i

i

w

w

 

 
   

 
( )

Cignuv   Afrika_M 

Asien_M  Sydam_M  Age  Respirator  log

76

54310

ββ
βββββλ

+
+++++=i

 

 
 
 



 14 

Tabell 3.4 Resultat för ZINB-modell. 

Fit Statistics 
-2Log Likelihood 14480 
AIC  14512 
AICC 14513 
BIC  14609 
 
Parameter Estimat  SE t-statistika  P-värde  
     
Intercept_0 0,603 0,154 3,92 <,0001 
Respirator_0 0,0117 0,00686 1,70 0,088 
Gravl_0 -0,271 0,0369 -7,35 <,0001 
Age_0 0,0513 0,0182 2,82 0,005 
Cig9_0 0,00869 0,00427 2,03 0,042 
Asien_P_0 0,000727 0,000343 2,12 0,035 
Cignuv_0 0,0164 0,00522 3,13 0,002 
Cig9_cignuv_0 -0,00134 0,000497 -2,71 0,007 
Intercept_NB 1,62 0,0549 29,6 <,0001 
Respirator_NB 0,0984 0,046 2,14 0,033 
Age_NB 0,00405 0,00176 2,29 0,022 
Sydam_M _NB 0,198 0,0658 3,02 0,003 
Asien_M_NB 0,341 0,0386 8,82 <,0001 
Afrika_M_NB 0,615 0,0642 9,57 <,0001 
Cignuv_NB -0,0106 0,00315 -3,36 0,001 
k (Dispersion) 0,00625 0,00384 1,63 0,104 
 
Då ZINB-modellen fungerar på så vis att modellen skattar sannolikheter för utfallen (antal 
månader), är det svårt att få en uppfattning om parameterskattningarnas innebörd. Genom att 
beräkna variablernas marginaleffekt, det vill säga den förväntade förändringen i 
amningslängden om en variabel ökar en enhet, blir resultaten mer tolkningsbara. 
Marginaleffekterna beräknas genom att derivera väntevärdesfunktionen för amningslängden 
med avseende på de olika variablerna. För dummyvariabler beräknas dock differenserna och 
inte derivatan. Då derivatorna och differenserna beror på nivån på variablerna har vi använt 
oss av stickprovsmedelvärdena för dessa. De beräknade marginaleffekterna presenteras i 
tabell 3.5, och som vi kan se så har mammans nationella ursprung en stor positiv effekt, 
jämfört med de övriga variablerna. Graviditetens längd, mammans ålder och mammans 
rökvanor är förvisso signifikanta på en femprocentig signifikansnivå, men effekten på tiden 
som mamman ammar är ytterst små. En mamma som exempelvis röker 10 cigaretter per dag 
under graviditetens sista månader, förväntas då amma cirka 0,2 månader mindre än en 
mamma som inte röker under motsvarande period.  

Tabell 3.5  Modellvariablernas marginaleffekt. 

Variabel Marginaleffekt  
Respirator 0,346 
Gravl 0,00955 
Age 0,00833 
Cig9 -0,0211 
Asien_P -0,212 
Cignuv -0,00809 
Sydam_M 1,22 
Asien_M 2,24 
Afrika_m 4,72 
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3.3 Bootstrapsintervall för parametrarna 
 
I tabell 3.6 nedan ser vi de bootstrabasereade konfidensintervallen för parametrarna med en 
täckningsgrad på 95 % (se bilaga 3 för parameterskattningar och bilaga 4 för 
intervallkonstruktionerna). Vi kan notera att intervallen för ”Respirator_0” 
och ”Respirator_NB” inte är signifikant skilda från noll, vi har med andra ord inget stöd för 
att tiden som en mamma ammar sitt barn påverkas av huruvida barnet har legat i respirator på 
en femprocentig signifikansnivå.  
 

Tabell 3.6 Bootstrapsintervall för parametrarna i ZINB-modellen. 

Parameter Undre gräns  Övre gräns  
   
Intercept_0 0,256 0,977 
Respirator_0 -0,00071 0,0267 
Gravl_0 -0,360 -0,185 
Age_0 0,00925 0,0865 
Cig9_0 0,00188 0,0195 
Asien_P_0 0,00013 0,00157 
Cignuv_0 0,00516 0,0259 
Cig9_cignuv_0 -0,0021 -0,00013 
Intercept_NB 1,51 1,73 
Respirator_NB -0,0286 0,223 
Age_NB 0,00056 0,00771 
Sydam_M _NB 0,0211 0,375 
Asien_M_NB 0,227 0,470 
Afrika_M_NB 0,380 0,892 
Cignuv NB -0,0173 -0,00364 
k (Dispersion)  -0,00638 0,0125 
 

 
Vi kan också notera att den undre gränsen för spridningsparametern ”k” är negativ, trots att 
denna parameter inte kan anta negativa värden. Det kan därför diskuteras hur informativt detta 
intervall är för ”k”. I figur 3.1 ser vi fördelningen för bootstrapskattningarna av 
spridningsparametern ”k”, och vi kan notera att ”k” har skattats till nära noll drygt 25 % av 
gångerna (se bilaga 2 för samtliga fördelningar av parameterskattningarna). Konsekvensen av 
att spridningsparametern ”k” går mot noll, är att det eventuellt inte ger någon fördel av att 
modellera data med hjälp av ZINB-modellen gentemot en ZIP-modell. 
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Figur 3.1 Bootstrapskattningarna av spridningsparametern ”k”. 

3.4 Jämförelse 
 
I denna uppsats har vi valt att använda oss av en ZINB-modell på grund av dess fördelar med 
avseende på hanteringen av överspridning. I tabell 3.7 kan vi se att en ZIP-modell genererar 
ytterst snarlika resultat jämfört med en ZINB-modell. Förutom att ZIP-modellen innehåller en 
parameter mindre än ZINB-modellen, finns det emellertid inga uppenbara anledningar till att 
ZIP-modellen skulle vara att föredra framför ZINB-modellen, då bland annat log likelihooden, 
AIC och BIC för de två modellerna är väldigt lika. 

 

Tabell 3.7 Resultat för en ZIP-modell. 

Fit Statistics 
-2Log Likelihood 14483 
AIC  14513 
AICC 14513 
BIC  14604 
 
Parameter Estimat  SE t-statistika  P-värde  
Intercept_0 0,600 0,153 3,92 <,0001 
Respirator_0 0,0117 0,00683 1,71 0,087 
Gravl_0 -0,270 0,0367 -7,35 <,0001 
Age_0 0,0508 0,0181 2,81 0,005 
Cig9_0 0,00865 0,00426 2,03 0,0425 
Asien_P_0 0,000721 0,000342 2,11 0,0353 
Cignuv_0 0,0163 0,00519 3,14 0,0017 
Cig9_cignuv_0 -0,00134 0,000493 -2,71 0,0068 
Intercept_NB 1,62 0,0538 30,2 <,0001 
Respirator_NB 0,0989 0,0451 2,19 0,0283 
Age_NB 0,0034 0,00173 2,31 0,0208 
Sydam_M _NB 0,198 0,0644 3,07 0,0021 
Asien_M_NB 0,340 0,0377 9,03 <,0001 
Afrika_M_NB 0,614 0,0622 9,87 <,0001 
Cignuv_NB -0,0106 0,00310 -3,41 0,0007 
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För att få en uppfattning om ZINB-modellens fördelar gentemot en vanlig Negativ binomial-
modell, jämför vi deras skattade fördelningar mot den observerade fördelningen för antalet 
månader som mammorna har ammat. De skattade fördelningarna genereras genom att först 
skatta sannolikheterna för att en mamma kommer att amma 0, 1, 2,… månader. Därefter 
summeras den skattade sannolikheten för månad 0, 1, 2 … över samtliga individer. I figur 3.2 
ser vi att ZINB-modellen är avsevärt bättre på att ”fånga upp” de mammor som inte ammar 
alls, jämfört med NB-modellen. Vi kan också notera att ingen av modellerna är särskilt bra på 
att ”fånga upp” de mammor som ammat sex månader, samt de som ammat väldigt länge (mer 
än 14 månader).  
 
Att vi kan se en så pass stor grupp av mammor som ammat sex månader väcker förstås lite 
uppmärksamhet. Exakt hur detta kommer sig är svårt att säga, men det behöver nödvändigtvis 
inte vara något onormalt med att de flesta mammorna faktiskt ammar sex månader. 
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Figur 3.2 Skattad fördelning för antalet månader en mamma ammar med en NB-modell och en ZINB-modell 
samt observerad fördelning. 
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4 Slutsatser 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att försöka ta reda på vad det är som påverkar längden på en 
mammas amningsperiod. Detta har vi gjort genom att modellera antalet månader som en 
mamma ammar med hjälp av en Zero Inflated Negative Binomial-modell. Därefter har vi 
konstruerat bootstrap-baserade percentilintervall för parameterskattningarna. Att tiden som en 
mamma ammar sitt barn skulle vara något som är helt slumpartat, vågar vi vid det här laget att 
avfärda. Det ser onekligen ut som att det finns faktorer som påverkar tiden som en mamma 
ammar sitt barn, och vi tycks hittat några av dessa faktorer. Det som verkar ha störst betydelse 
för hur länge en mamma kommer att amma sitt barn; är hennes nationella ursprung. Våra 
resultat visar att mödrar som har utomeuropeiskt ursprung i regel ammar sina barn längre än 
europeiska mödrar. Andra faktorer som också påverkar hur länge en mamma ammar är: Hur 
länge graviditeten har varat, mammans ålder, hur många cigaretter som mamman har rökt 
under graviditetens sista månader samt hur många cigaretter som mamman röker per dag efter 
graviditeten. Modellen som vi tagit fram inkluderar utöver ovanstående faktorer också hur 
tiden som mamman ammar påverkas av att barnet har legat i respirator, men att detta skulle ha 
någon påverkan har vi inte stöd för på en femprocentig signifikansnivå.  
 
Något anmärkningsvärt är att variabler som Utbildning och Yrke inte verkar påverka tiden 
som en mamma ammar över huvudtaget, trots att andra studier har visat motsatsen. Mest 
anmärkningsvärt av allt är dock att våra resultat visar att barn med asiatiska pappor har en 
större sannolikhet för att inte amma alls än de barn som har ickeasiatiska pappor. 
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5 Diskussion 
 
Vi har i denna uppsats lyckats konstatera att det finns faktorer som påverkar tiden som en 
mamma ammar sitt barn. Våra resultat har i mångt och mycket legat i linje med våra 
förväntningar, men vissa resultat har också förvånat oss. Det som vi anser mest förvånande är 
att huruvida mamman kommer att amma över huvudtaget, påverkas av huruvida barnet har en 
asiatisk pappa eller ej. Detta måste anses vara lite utav ett mysterium, då vi omöjligen kan 
finna några logiska förklaringar till resultatet; trots att vi gått igenom tänkbara förklaringar.  
 
Att mammans utbildning och yrke inte är något som påverkar tiden som en mamma ammar, 
anses också något förvånansvärt då det finns studier som visat på motsatsen. Förklaringen till 
detta kan vara att de studier som visat att utbildning och yrke påverkar tiden som en mamma 
ammar, har gjorts i andra länder som har helt skilda försäkringssystem. Ett generöst 
försäkringssystem för nyblivna mammor gör det möjligt för en mamma att stanna hemma 
längre, och därmed också amma längre utan att bli ekonomiskt lidande. En annan förklaring 
kan också vara att den svenska mödravården är bättre på att uppmuntra mammor till att amma 
oavsett social status, jämfört med andra länder där den uppmuntringen eventuellt endast nås 
av de med hög social status. Ytterligare förklaringar till att utbildning och yrke inte verkar 
påverka tiden som en mamma ammar, är att det sätt som variablerna mätts på i denna uppsats 
inte skett helt idealiskt. En mer genomgående analys, där hänsyn tas till mammornas exakta 
utbildning och yrke, kan eventuellt ge andra resultat som visar att tiden som en mamma 
ammar faktiskt påverkas av just utbildning och yrke. 
 
Våra resultat har också visat att tiden som en mamma ammar påverkas kraftigt av mammans 
nationella ursprung. Det har visserligen skett en kontinental gruppering av de olika 
nationaliteterna, och vi kan därför inte säga exakt hur tiden påverkas av en specifik 
nationalitet. Men att en mammas nationella ursprung inte skulle ha någon effekt på tiden som 
hon ammar, vågar vi bestämt att avfärda. 
 
Har vi valt rätt typ av modell då? ZINB-modellen som vi valt att använda oss av är bara ett av 
många sätt att hantera räknedata på. Men vi har kunnat konstatera att ZINB-modellens 
förmåga att hantera de mammor som inte ammar alls, är överlägsen en vanlig negativ 
binomial-modell. Däremot är modellen inte särskilt bra på att förklara den stora andelen 
mammor som ammat sex månader. Detta skulle eventuellt kunna åtgärdas genom att införliva 
en ytterligare del i vår nuvarande modell, som förklarar de mammor som ammat just sex 
månader. I det datamaterial som vi haft tillgång till har vi dock inte kunnat finna några 
förklarande variabler för en sådan modell, så därför ämnar vi detta uppdrag åt framtida studier. 
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5.1 Vidare forskning 
 
Vi har under uppsatsens gång fått en större förståelse för vad det är som påverkar tiden som 
en mamma ammar, men vi ser en stor potential till vidare forskning i ämnet då det 
förmodligen finns många förklarande variabler som vi inte haft tillgång till. Något som vi 
tyvärr inte fick utreda i uppsatsen, var till exempel huruvida inkomst påverkar tiden som en 
mamma ammar. Det vore också intressant att studera huruvida religion påverkar tiden som en 
mamma ammar sitt barn.  
 
Tyvärr har också uppsatsens tidsbegränsningar medfört att en metod för modellval som kors-
validering, inte har kunnat genomföras. Denna metod hade nödvändigtvis inte givit 
annorlunda resultat, men det är onekligen något som vore intressant att utreda. 
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Bilaga 1 
 
Nedan visas grupperingen av mödrarna med avseende på nationellt ursprung. 
 
Europa   Asien   Afrika   Sydamerika 

       

BELGIEN  KOREA        AFRIKA        ARGENTINA       

BOSNIEN  BANGLADESH       ALGERIET        BRASILIEN       

BULGARIEN  FILIPPINERNA       ERITREA        CHILE      

ENGLAND        HONGKONG       ETIOPIEN        COLOMBIA       

ESTLAND        INDIEN        GAMBIA        ECUADOR       

FRANKRIKE        IRAK        KENYA        EL SALVADOR 

IRLAND        IRAN       KONGO        MEXICO       

ISLAND        JAPAN        MAROCKO        PERU       

ITALIEN        KINA        MOCAMBIQUE        

JUGOSLAVIEN        KURDISTAN       SYDAFRIKA         

KROATIEN        LIBANON        TUNISIEN         

LITAUEN        MALAYSIA        UGANDA         

MALTA        SYDKOREA        ZAIRE         

NEDERLÄNDERNA       SYRIEN                

NORDIRLAND        TURKIET          

POLEN       VIETNAM           

PORTUGAL             

RUMÄNIEN             

RYSSLAND             

SCHWEIZ             

SPANIEN             

TJECKIEN             

TYSKLAND            

UNGERN             

UKRAINA             

ÅLAND             

ÖSTERRIKE             

MAKEDONIEN             

GREKLAND             

AUSTRALIEN             

CANADA             

NYA ZEELAND       

USA            
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Bilaga 2 
Nedan ser vi hur skattningarna av parametrarna i bootstrapurvalen har fördelat sig. 
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Bilaga 3 
 
SAS-kod 
 
%MACRO boot(bamse); 
%DO i = 1 %to 5; 
 DATA analysis; 
 choice = INT(RANUNI(27848+&i)*n)+1; 
 SET bamse POINT = choice NOBS = n; 
 j+1; 
 IF j > n THEN STOP; 
 RUN; 
 
data temp; 
set analysis; 
if amning=0 then 
  ammar=0; 
else  
  ammar = 1; 
run; 
 
proc logistic data=temp OUTEST=outests 
       (KEEP= intercept respirator gravl age cig9 asienp cignuv cig9cignuv) noprint; 
 
model ammar = respirator gravl age cig9 asienp cignuv cig9*cignuv /  
link = logit; 
run; 
 
DATA temp1; 
set analysis; 
where amning > 0; 
run; 
 
proc genmod data=temp1 ; 
model amning= Respirator  Age Sydm Asienm Afrikam cignuv/ 
link=log 
dist=negbin; 
ods  output Parameterestimates=temp2 
run; 
 
data temp3; 
set temp2; 
keep  parameter estimate; 
run; 
proc transpose data=temp3 
               out=temp4; 
     id parameter; 
run; 
 
 
data start1; 
set outests; 
 b0_0=intercept/10; 
 respirator_0=respirator/50;  
 Gravl_0=gravl; 
 age_0=age; 
 cig9_0=cig9/10;  
 Asienp_0=asienp/1000; 
 cignuv_0=cignuv/10; 
 cig9_0cignuv_0=cig9cignuv/10; 
 drop intercept respirator gravl age cig9 asienp cignuv cig9cignuv; 
run; 
 
data start2; 
set temp4; 
b0_nb=intercept; 
Respirator_nb=Respirator; 
Age_nb=Age;  
Sydm_nb=Sydm; 
Asienm_nb=Asienm; 
Afrikam_nb=Afrikam; 
cignuv_nb=cignuv; 
k=dispersion; 
drop intercept respirator age sydm asienm afrikam cignuv _NAME_ dispersion; 
run; 



 26 

 
data start; 
merge start1 start2; 
run; 
 proc nlmixed data=analysis upd=dfp maxit=6000  gconv = 1E-11  ; 
 
parms/ data = start; 
 
eta_0 = b0_0*10 + respirator_0*Respirator*50 + Gravl_0*Gravl + age_0*age + cig9_0*cig9*10  
+  Asienp_0*Asienp*1000 + cignuv_0*cignuv*10 + cig9_0cignuv_0*cig9*cignuv*10; 
 
  p0_0 = 1 / (1 + exp(-eta_0)); 
  eta_nb = b0_nb + Respirator_nb*Respirator + Age_nb*Age + Sydm_nb*Sydm + Asienm_nb*Asienm + 
Afrikam_nb*Afrikam +  cignuv_nb*cignuv; 
 
  mean = exp(eta_nb); 
 
  p0 = p0_0 + (1-p0_0)*exp(-(Amning+(1/k))*log(1+k*mean)); 
 

p_else = (1-p0_0)*exp(lgamma(Amning+(1/k)) - lgamma(Amning+1) - lgamma(1/k)       + 
Amning*log(k*mean) - (Amning+(1/k))*log(1+k*mean)); 

 
  if Amning=0 then loglike = log(p0); 
 
  else          loglike = log(p_else); 
 
  model Amning ~ general(loglike); 
 
  ods  output Parameterestimates=pest ; 
 
run; 
 
data param; 
set pest; 
keep parameter estimate; 
run; 
proc transpose data=param 
               out=parest; 
     id parameter; 
run; 
PROC APPEND BASE = parmest DATA = parest; 
 RUN; 
%END; 
%MEND; 
%boot(bamse) 
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Bilaga 4 
 
Minitab-macro 
 
macro 
 
boot alfa k.1-k.x 
 
mconstants i x z lown uppn alfa j l 
mcolumns k.1-k.x lt ut ngb ogb 
 
mreset 
notitle 
 
let lown = alfa*(999+1)/2 
let uppn = 999 - lown + 1 
 
do i = 1:16 
  let z=i+26 
 
  let k.z = k.i - k.18(i) 
  
 
 
  sort k.z k.z 
 
enddo 
 
do j=1:16 
 
let l=26+j 
 
  let lt(j) = k.l(lown) 
  let ut(j) = k.l(uppn) 
 
  let ngb(j) = k.18(j) - ut(j) 
  let ogb(j) = k.18(j) - lt(j) 
 
  
enddo 
 
print ngb ogb 
endmacro 

 

 


