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Sammanfattning 

Detta arbete tar upp problematiken kring bortfall. Grundläggande material är en 

enkätundersökning utförd av Arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i 

Örebro med stort bortfall, 407 svarande av 1000 utskickade enkäter.  För att hantera bortfallet 

är det viktigt att veta om bortfallet är systematiskt eller slumpmässigt för att på säkra grunder 

kunna uttala sig om en större population. Metoderna som används för att justera för bortfallet 

i detta arbete är imputation och viktning. Imputation används vid ofullständigt ifyllda enkäter 

och viktning vid uteblivna svar. Den hjälpvariabel som erhålls och använts vid viktning är 

kön. Resultatet ger tänkbara skattningar men då ingen information om bortfallet existerar så 

går det inte att dra några direkta slutsatser. Dock anses båda metoderna tillförlitliga med rätt 

hjälpvariabler och antaganden. 

 

Abstract 

In this paper the problems concerning the loss of responses are raised. Basic materials are a 

questionnaire survey performed by Arbets- och miljömedicinska kliniken at University 

Hospital in Örebro with a large loss of responses, 407 respondents out of 100 postal 

questionnaires. To handle the loss it is important to know if it is systematical or random, to be 

able to on secure ground rule on a greater population. The methods used in this paper to 

adjust for the loss are imputation and weighting. Imputation is used in incomplete 

questionnaires while weighting is used in cases of no response. The auxiliary variable that is 

obtained and used in the weighting is sex. The results give reasonable estimates but when no 

information is given about the loss there is no way to give a direct answer. Despite this both 

methods seem reliable with the right auxiliaries and assumptions. 
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1. Inledning 
Att urvalsundersökningar i allt större omfattning får stora bortfall är ett växande problem för 

många företag och myndigheter. Till exempel kan bortfall för myndigheter i värsta fall leda 

till att felaktiga politiska beslut tas (SCB 2015). Det är av vikt att undersöka vad bortfallet 

beror på och om det går att få mer tillförlitliga resultat. Först och främst är det viktigt att 

kontrollera vad som ligger bakom ett eventuellt bortfall för att se om det handlar om ett 

slumpmässigt eller systematiskt bortfall. Detta är nödvändig information för att avgöra om 

undersökningens resultat går att använda och är generaliserbart mot en större population. 

Utöver de variabler som inte kontrolleras för måste antaganden göras (Little & Rubin 2002). 

 

Detta kvantitativa arbete utgår från en enkätundersökning inom Örebro, Värmland, Dalarna 

och Västmanlands landstings psykiatri, genomförd av Arbets- och miljömedicinska kliniken 

på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. Det insamlade datamaterialet har ett stort bortfall 

med endast 407 svarande av 1000 utvalda. Frågan är då vad som egentligen kan sägas utifrån 

dessa premisser? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vi avser i detta arbete att pröva statistiska metoder för hantering av bortfall i en 

enkätundersökning med låg svarsfrekvens. På uppdrag av Arbets- och miljömedicinska 

kliniken på USÖ genomförs imputering och viktning på det illustrerade datamaterialet med 

syfte att uppdragsgivaren ska kunna använda sig av resultatet i vidare forskning. Tanken är 

att under antaganden om bortfallet försöka göra materialet mer representativt så att slutsatser 

från analyser på materialet kan generaliseras till populationen som enkäten avser undersöka, 

det stora bortfallet till trots. Med dessa argument ges frågeställningen nedan: 

 Kan metoderna imputering och viktning användas för att kontrollera för ett stort 

bortfall såsom fallet är i den undersökning som ligger till grund för detta arbete? 
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1.3 Hjälpmedel 

För att besvara frågeställningen används relevant litteratur och datorprogrammet STATA. 

1.4 Avgränsningar och antaganden 

Detta arbete vill belysa metoder för bortfallshantering. Därför kommer tyngden att ligga på 

bortfallet. Utöver de metoder som presenteras i detta arbete finns det också andra 

bortfallsmetoder, vissa mer avancerade. För att senare kunna illustrera bortfallsmetoderna 

genomförs vissa beräkningar på materialet under antagande om att bortfallet är slumpmässigt. 

Detta arbete kommer dock inte kunna svara på om bortfallet är slumpmässigt eller 

systematiskt eftersom information om bortfallet inte finns att tillgå. Utdelning av enkäter till 

en ändlig population antas vara slumpmässig även fast urvalet skett med ett icke 

slumpmässigt förfarande, vilket beskrivs senare i arbetet. Övriga antaganden och 

avgränsningar presenteras löpande i text. 

1.5 Disponering av arbetet 

I kapitel 2 förklaras allmänt om bortfall och problematiken bakom bortfallsmekanismer. 

Vidare beskrivs de metoder för hantering av bortfall som kommer användas i arbetet i kapitel 

3. I kapitel 4 redovisas allt datamaterial och variabler som kommer användas i arbetet. 

Enkätundersökningens utformning och deskriptiva statistik redovisas även här. Kapitel 5 

utgörs av en tillämpningsdel där logistisk regression används för att skatta 

responssannolikheten och metoderna imputation och viktning används för att hantera 

bortfallet. Resultat och analys av bortfallshantering i enkätundersökningen illustreras i kapitel 

6. Slutligen i kapitel 7 diskuteras de resultat som beräknats med hjälp av enkätsvaren. 

Slutsatser och förslag på förbättringar och vidare forskning erhålls sist i arbetet. 

2. Teoretiskt ramverk 

Nedan följer en teoretisk genomgång om vad bortfall är och innebär i allmänhet. Det är 

främst bortfallet i samband med urvals- och enkätundersökningar som lyfts fram i detta 

arbete, men bortfall förekommer även i andra typer av undersökningar. 

2.1 Bortfall 

Ett bortfall är objekt som valts ut att delta i undersökningen men som inte svarat eller deltagit 

i undersökningen. Generellt när undersökningar utförs måste alltid visst bortfall räknas in 
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(Dahmström 2011).  Men i synnerhet när det gäller enkätundersökningar då dessa är svårare 

att kontrollera för (Särndal, Swensson & Wretman 1992). 

Vid stora bortfall finns risk för att resultatet blir missvisande (Särndal et.al. 1992). Bortfallet 

är ett enkelt sätt att presentera som urvalsfel då det ger en bild av undersökningens brister. 

Det skiljs mellan unit (även kallat objekts och enhets) bortfall och item (partiellt) bortfall. 

Unit bortfall är när ett objekt eller individ inte alls svarar eller deltar i undersökningen. Item 

bortfall innebär att objektet eller individen till exempel inte besvarar alla frågor i en enkät 

eller inte deltar i vissa delar av undersökningen. Om en specifik enkätfråga orsakar stort 

bortfall kan detta vara en indikation på att frågan är otydligt ställd så att respondenten inte 

förstår frågan och detta orsakar item bortfallet (Japec, Ahtiainen, Hörngren, Lindén, Lyberg, 

Nilsson 1997).  

Det är av stor vikt att analysera vad bortfallet beror på och hur det är fördelat, för att skapa 

sig en bild av om bortfallet är slumpmässigt eller systematiskt. Det vill säga att det finns en 

avgörande skillnad mellan de som svarat och de som inte kunnat eller valt att inte svara, som 

kan påverka resultatet (Dahmström 2011).  

Exempelvis om genomsnittlig kroppslängd i Sverige studeras är det viktigt att bortfallet är 

jämnt fördelat mellan könen, annars tenderas över- eller underskattning av det verkliga 

värdet. Ett sådant systematiskt bortfall kan leda till skeva skattningar och slutsatser som inte 

är sanningsenliga. Är bortfallet däremot slumpmässigt kan resultatet generaliseras mot en 

större population och giltiga slutsatser kan dras. Men om inte bortfallet studeras kan inte 

konsekvenserna avgöras (Dahmström 2011).  

Tidigare forskning visar att kvinnor har större svarsfrekvens än män i enkätundersökningar 

(Lindén-Boström & Persson 2010). 

2.1.1 Orsaker till bortfall 

Orsakerna till bortfall kan vara många och olika beroende på vilken insamlingsmetod som är 

vald för undersökningen. Utöver det faktum att vissa individer inte vill delta i 

undersökningen finns det också andra orsaker till bortfall. Enkäter som skickas via post 

kanske inte kommer fram eller missas att skickas tillbaka. Om enkäten inte är helt ifylld eller 

felaktigt ifylld har undersökningsledaren sämre möjlighet att komma i kontakt med 

respondenten och rätta till dessa. Vid intervjuer kan respondenten välja att inte svara på vissa 
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frågor och en problematik vid telefonintervjuer är om respondenten inte svarar i telefon. 

Även språkliga bekymmer kan orsaka bortfall, liksom sjukdom (Särndal et al. 1992). 

2.1.2 Klassifiering av bortfallsmekanismen 

I bortfallsproblematiken finns det olika sätt att klassificera de mekanismer som kan antas 

ligga bakom ett bortfall:   

● MCAR: Missing Completely At Random. Detta innebär att bortfallet är helt 

slumpmässigt och i och med detta faktum kan resultatet generaliseras mot större 

populationer och korrekta slutsatser kan dras, trots bortfall. Denna situation är det 

minst realistiska scenariot, dock det mest önskvärda i undersökningar (Lohr 2010; 

Rubin & Little 2002).  

● MAR: Missing At Random. Detta innebär att bortfallet varierar med en känd 

oberoende variabel som går att använda för att justera för bortfallet. Om exempelvis 

längd ska mätas och en fullt observerad oberoende variabel är kön där män har ett 

större bortfall, gentemot kvinnor och slumpmässighet kan antas i båda grupperna. I 

detta fall krävs då att betinga på variabeln kön. Denna typ av bortfall kan därför 

beskrivas med hjälp av en modell som kan ersätta de saknade värdena och kallas 

ibland för ignorerat bortfall (Lohr 2010; Rubin & Little 2002). Betingat på variabeln 

kön erhålls då istället MCAR. 

● NMAR: Not Missing At Random: Här kan bortfallet inte ses som slumpmässigt baserat 

på vad som är känt, utan det finns en systematisk skevhet (Rubin & Little 2002). 

Därför kan inte någon modell formuleras som med tillförlitlighet kan ersätta de 

saknade värdena. Misstanken finns att det föreligger skillnader mellan svarande och 

icke svarande. Om exempelvis utsattheten för hot och våld undersöks, kan det vara så 

att personal som varit utsatt för hot och våld är mer benägen att svara på enkäter i 

detta ämne. Fallet kan också vara det omvända; personal som varit utsatt för våld vill 

absolut inte svara på frågor om detta ämne (Lohr 2010).  

 

Respondentsannolikhet homogenitet, RHG (eng. response homogeneity group), innebär att 

det finns samband inom den grupp som svarat alternativt inte svarat på undersökningen. Detta 

innebär ytterligare källa till systematiska fel inom bortfallet (Särndal et.al. 1992).      
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3. Metoder för att hantera bortfall 
Det finns flera statistiska metoder för att hantera bortfall inom undersökningar. 

Under antagande om att bortfallet är helt slumpmässigt, MCAR, kan metoder som complete 

cases och available cases användas för att analysera datamaterialet med de uppgifter som 

erhålls. Complete cases syftar på de enkäter eller observationer som är kompletta. Dessa 

uppgifter kan sedan användas för att skatta available cases, vilket syftar på bortfall i delar av 

enkäten eller observationen. Nedan följer en illustration för att tydliggöra begreppen (Little & 

Rubin 2002). 

Figur 1 illustrerar hur bortfall kan hanteras. Variabeln X är en känd variabel som finns att 

tillgå i exempelvis register. Variablerna Y1 och Y2 står för faktorer som är avsedda att studera. 

Grupp 1 är komplett observerade, grupp 2 är unit bortfall, och grupp 3 och 4 är olika item 

bortfall. Anta att skattning söks, både för korrelationen mellan X och Y1 samt mellan X och 

Y2, i figur 1. Vid complete cases används endast observationerna i grupp 1. Vid available 

cases används i första fallet observationerna i grupp 1 och 4, och i andra fallet i grupp 1 och 

3. Hur väl dessa metoder fungerar hänger på om MAR antagandet stämmer eller inte, men 

kommer inte att utnyttja samtliga data effektivt (Little & Rubin 2002). 

Grupp X Y1 Y2 

1 Värde Värde Värde 

2 Värde Saknade värden Saknade värden 

3 Värde  Saknade värden Värde 

4 Värde Värde Saknade värden 

Figur 1: Dataset för illustration av bortfallshantering (Efter inspiration av: Little & Rubin 

2002). 

I detta arbete har metoderna imputering och viktning använts, med antagande att bortfallet är 

slumpmässigt vid betingning på hjälpvariabler, det vill säga bortfallsmekanismen MAR. För 

att illustrera imputering har denna metod använts på item bortfallet och viktning vid unit 

bortfallet.  
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Exempelvis i figur 1 kan både imputering och viktning användas för att hantera item och unit 

bortfall. Vid viktning kan X användas för att väga upp grupp 1 för att representera samtliga 

grupper. Vid imputering kan uppgifter från X användas för att skatta saknade värden i Y1 och 

Y2 i grupp 2. I grupp 3 används uppgifter från X och Y2 för att skatta saknade värden i Y1, och 

i grupp 4 utnyttjas informationen i X och Y1 för att skatta saknade värden i Y2 (Little & 

Rubin 2002).  

Oftast finns flera tänkbara variabler i X som kan användas i den antagna MAR-mekanismen. 

Det är viktigt att rätt slutsatser dras gällande bortfallsmekanismen för att resultatet ska vara 

tillförlitligt (Lundström 1997). 

Imputering går att använda både vid item bortfall och vid unit bortfall, men är vanligare vid 

item bortfall (Biemer & Lyberg 2003; Särndal & Lundström 2001; Little & Rubin 2002). 

3.1 Skattning av bortfallsmekanism 

Vid bortfallsmetoder bestäms variabler som ska hjälpa till att justera det ursprungliga 

materialet. Det är ett allmänt tillvägagångssätt för de flesta bortfallsmetoder. Potentiella 

hjälpvariabler sätts in i en regressionsmodell för att kontrollera vilka variabler som korrelerar 

högst med den beroende variabeln och är signifikanta. Det är viktigt att variablerna 

kontrolleras mot samma beroende variabel både innan och efter bortfallsjusteringarna. De 

variabler som är användbara i bortfallshanteringen är de som har en direkt orsak till att det 

skett ett bortfall eller korrelerar med bortfallsvariabeln (Van Buuren, Boshuizen & Knook 

1999). 

Det är även önskvärt att förklaringsgraden uppfyller ett högt värde, eftersom detta indikerar 

att modellen förklarar en stor del av variationen i datamaterialet. Efter dessa steg tas de 

variabler bort som inte uppfyller kraven på korrelation och signifikans mot den beroende 

variabeln eller har för många saknade värden för att få agera hjälpvariabel (Van Buuren, 

Boshuizen & Knook 1999). 

Efter att hjälpvariabler valts ut genomförs en logistisk regression där bortfallsmekanismen 

skattas. Denna modell är till hjälp vid avgörandet om bortfallet är helt slumpmässigt (MCAR) 

eller om det är systematiska typer av bortfall (MAR och NMAR). Om 

parameterskattningarna av den logistiska regressionen visar på signifikanta skillnader från 0 

för de oberoende variablerna betyder det att bortfallet ses som icke slumpmässigt, det vill 
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säga systematiskt bortfall. Enligt Lohr ses bortfall ofta som systematiskt, det vill säga att det 

finns variabler som skiljer svarande och icke svarande (NMAR) (Lohr 2010).  

Ekvation 1: Formel för att skatta sannolikheter vid binär logistisk regression. (Hosmer & 

Lemeshow 2000). 

P(Y=1) =  
𝑒(𝛽0+ 𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛)

1+𝑒(𝛽0+ 𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛)   

Y=  {
           1 𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟

0                 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

Där β är en koefficient och X är utvalda variabler. 

Ekvation 1 används för att kontrollera om det finns någon skillnad i respondentsannolikhet 

betingat på olika värden på hjälpvariablerna. Ges det skillnad i svar kan det tyda på att det 

finns ett underliggande systematiskt bortfall (Little & Rubin 2002). 

3.2 Imputering 

Imputering innebär att en imputeringmodell baserad på bortfallsmekanismerna används för 

att ersätta de saknade värdena med skattningar av det sanna värdet. Härigenom erhålls ett 

fullständigt datamaterial, givet den antagna bortfallsmekanismen. Olika modeller kan 

användas för att beräkna skattningar, men typiskt sett används en linjär regressionsmodell.  

(Little & Rubin 2002).  

 

Det finns flera olika sätt att imputera saknade värden i ett material. Ett sätt är att ersätta varje 

saknat värde var för sig, detta kallas enkel imputering. Denna metod är osäker då värdet som 

ersätter det saknade värdet kan skilja sig från det sanna värdet eftersom det väljs ut 

slumpmässigt från de övriga värdena i datamaterialet (Little & Rubin 2002).  

 

En annan imputeringsmetod är multipel imputering som liknar den enkla 

imputeringsmetoden. Men här ersätts de saknade värdena med ett värde som erhålls genom 

upprepade dragningar av datamaterialet. De ger ett sammanvägt medelvärde och en poolad 

standardavvikelse som skattats med hjälp av obundet slumpmässigt urval, OSU, med 

återläggning. Denna metod genererar en säkrare skattning av de saknade värdena eftersom 

det består av ett medelvärde av alla dragna skattningar (Little & Rubin 2002; Särndal et al. 
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1992). Den multipla imputeringen är den metod som detta arbete kommer använda vid 

hanteringen av item bortfall.  

Det finns olika metoder att skatta osäkerheten som uppkommer vid imputering, då de erhållna 

värdena hanteras som sanna. Det går att skatta ett konfidensintervall på variationen, modifiera 

osäkerheten, beräkna punktestimationer och multipel imputering, då fler dragningar resulterar 

i poolad variansskattning (Little & Rubin 2002). 

3.3 Viktning 

Vid unit bortfall är den vanligaste kompensationsmetoden viktning. Detta innebär att större 

vikt ges till svarande i grupper som behöver kompenseras för bortfall (Särndal et al. 1992).  

Det finns olika typer av viktning. Det finns kalibreringsvikt, där olika variabelvikter räknas 

samman innan de får representera en under- alternativt överskattad grupp. Denna typ av 

viktning är en avancerad metod och kräver mer hjälpinformation än vanlig viktning, då det 

ofta krävs tillgång till register och historik angående ämnet (Lundström 2000). 

För att erhålla lämpliga variabler för att uppnå säkrare skattningar väljs med fördel variabler 

som förklarar variation i respondentsannolikheterna och de viktigare målvariablerna. De ska 

även påvisa lämpliga redovisningsgrupper (Lundström 1997; Lundström & Särndal 1999). 

Detta arbete kommer använda sig av en delmetod inom kalibrering där endast en vikt 

används. Vidare i detta arbete kommer den metoden att kallas viktning (Lundström 2000). 

Om svarsfrekvensen exempelvis visar att bortfallet är större i gruppen unga män i storstäder 

än i gruppen kvinnliga pensionärer i småstäder, ges ett svar från en ung man i storstad större 

vikt till skattningen än ett svar från en kvinnlig pensionär i en småstad. Den unga mannens 

svar får då representera alla män med samma förhållanden som var utvalda till att delta i 

undersökningen men som inte deltog av olika anledningar. Här görs ett antagande om MCAR 

inom gruppen unga män i storstäder (Lindén-Boström & Persson 2010). 

Det finns även programvaror som beräknar kalibreringsvikter, ett exempel på detta är 

programmen CLAN97 och GREG (Deville & Särndal 1992). 

Generellt när viktning används minskar variansen i materialet på grund av att ett värde får 

större vikt och därigenom får representera fler värden (Särndal et al. 1992). 
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4. Data 

 

4.1 Enkät 

Grunden till den enkät som användes i undersökningen var General Nordic Questionnaire for 

Psychological and Social factors at Work ,QPS, vilket är ett nordiskt enkätverktyg som 

används för att undersöka arbetsplatser utefter psykologiska och sociala faktorer. Det används 

främst för att forska och utveckla arbetsförhållanden. Genom användningen av flervalsfrågor 

kan frågorna riktas till de viktigaste undersökningsområdena och svaren kommer i enhetliga 

begrepp (Lindström, Ørhede, Elo, Skogstad, Dallner, Gamberale, Hottinen & Knardahl 

2000). 

4.2 Beskrivning av datainsamling och datamaterialet 

Enkätens urvalsdesign är ett bedömningsurval (eng. judgmental sampling). Detta innebär att 

populationsurvalet erhålls genom att forskaren utefter sin egen bedömning och tidigare 

erfarenheter väljer vilka objekt som ska delta i undersökningen för att göra den representativ 

mot populationen (Briggs & Coleman 2002).  Då detta inte är ett slumpmässigt urval 

påverkas generaliserbarheten till andra grupper (Dahmström 2011). För att kunna analysera 

resultatet längre fram i arbetet görs antagande att urvalet kan hanteras som ett obundet 

slumpmässigt urval, OSU. Med detta antagande kommer nackdelar och fördelar att uppstå. 

Dessa kommer att lyftas fram i diskussionsdelen. 

I enkätundersökningen valdes vissa kliniker ut för att få en god representation. Både 

geografisk spridning och spridning på kliniker. Detta gjordes för att alla typer av kliniker och 

alla län skulle ingå i urvalet. Efter att klinikerna valts ut skickades brev hem till de individer 

som var anställda på klinikerna. För de som inte svarade på enkäten skickades en påminnelse 

ut. Dock valde Dalarnas län att genomföra undersökningen själva, men på ett liknande sätt. 

Därför finns ingen kontroll hur de utfört urvalet (Warg 2015).  I detta arbete görs ett 

antagande att enkätförfarandet inte skiljer sig åt mellan länen. På grund av hänsyn till 

anonymitet kommer all information om respondenterna redovisas aggregerat i detta arbete. 

Ett antagande görs att urvalet ses som totalpopulation. Detta är en konsekvens av bristen på 

ytterligare information om totalpopulationen. Detta antagande gör att bortfallet är den enda 

källa till osäkerhet i materialet. 
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4.3 Variabler och förklaring till användning 

Variablerna väljs ut med avseende på tidigare forskning som påvisar att följande variabler 

påverkar hur de anställda mår och som på sikt leder till långvarig stress och därigenom att 

personalens välbefinnande och arbetsmiljön försämras. Dessa faktorer är: orättvisor mellan de 

anställda, oförmåga att kunna påverka sitt arbete, för högt ställda krav, bristande socialt stöd, 

ryktesspridning angående förändringar på arbetsplatsen med följd av till exempel 

arbetslöshet, brist på belöningar i arbetet (Taylor 2012).   

Efter kontroll med hjälp av regressionsanalys kan ses att endast vissa variabler av de utvalda 

har en signifikant inverkan på den beroende variabeln. Övriga variabler tas därefter inte med i 

beräkningarna. Vilka variabler som väljs ut presenteras i avsnitt 5.1. 

 

Tabell 1: Använda variabler och förklaringar. 

Variabler och förkortningar Förklaringar 

Ålder Kontinuerlig variabel 

Kön Binär (1 = man, 0 = kvinna) 

Typ av klinik Nominal variabel 

Total yrkeserfarenhet inom psykiatrin, mätt i 

år 

Kontinuerlig variabel 

Antal år på nuvarande arbetsplats Kontinuerlig variabel 

Förväntningar och krav i arbetet Ordinal variabel (1-5) 

Möjlighet att påverka beslut i arbetet Ordinal variabel (1-5) 

Rykten om förändringar på arbetsplatsen* Ordinal variabel (1-5) 

Vid behov, stöd och hjälp från 

arbetskamrater? 

Ordinal variabel (1-5) 
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Vid behov, stöd och hjälp från chef? Ordinal variabel (1-5) 

Överensstämmande personliga värderingar 

med arbetsplatsens 

Beroende och ordinal variabel (1-5) 

Ojämlikhet mellan kön*  Ordinal variabel (1-5) 

Ojämlikhet mellan äldre och yngre* Ordinal variabel (1-5) 

Belöningar för väl utfört arbete?  Ordinal variabel (1-5) 

Upplevt stress under de senaste 12 

månaderna* 

Ordinal variabel (1-5) 

Förekomsten av hot och våld under 

arbetslivet  

Binär variabel (1= utsatt för våld, 0= ej      

utsatt för våld) 

Förekomsten av hot och våld under de 

senaste 6månaderna 

Beroende och Binär variabel (1= utsatt för 

våld, 0= ej utsatt för våld) 

(1-5) =1 syftar till en dålig arbetsmiljö och 5 syftar till det bästa. 

* Har formaterats om så att svaren på enkäten överensstämmer med den underliggande 

frågeställningen.  

Endast de individer som blivit utsatta för våld inom 6 månader kommer betraktas som utsatta. 

Ett antagande görs att respondenten beskriver samma arbetsplatsmiljö med samma våld 

incident. Endast ett urval med de väsentligaste miljöfrågorna kommer att tas hänsyn till i 

beräkningarna.  

4.4 Deskriptiv statistik 

Nedan följer redovisning av deskriptiv statistik totalt för populationen och erhållna enkätsvar 

uppdelat på kön och landsting. 
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Tabell 2: Fördelning av kön både i urvalet och erhållna enkätsvar, uppdelat på landsting. 

Mätt i antal och procent. 

 Urval 1000 st Erhållna enkätsvar 407 st 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Örebro 211 st (61 %) 135 st (39 %) 98 st (63,6 %) 56 st (36,4 %) 

Värmland 67 st (39,4 %) 103 st (60,6 %) 29 st (65,9 %) 15st ( 34,1 %) 

Västmanland 59 st (42,4 %) 80 st (57,6 %) 31 st (68,9 %) 14 st (31,1 %) 

Dalarna Saknat värde Saknat värde 164 st 

Totalt 337 st (51,4 %) 318 st (48,6 %) 158 st (65 %) * 85 st (35 %) * 

*Dessa totaler summeras utan att inkludera Dalarnas landsting eftersom deras uppgifter inte 

är uppdelat på kön. 

Tabell 2 visar fördelningen mellan män och kvinnor arbetande inom sluten psykiatrisk vård 

uppdelat på landsting för totala populationen och erhållna enkätsvar. Uppgifter om studerad 

population erhålls från registerdata och kommer användas senare i arbetet för att justera för 

bortfallet med metoden viktning. 

Tabell 3: Förekomsten av hot och våld (andel i %) samt värderingar(mm på VAS-skala*) 

uppdelat på kön för erhållna enkätsvar (407 st). 

Variabler Kvinnor Män Totalt 

Förekomsten hot och våld 

inom 6 månader 

 32 % 46 % 37 % 

Värderingar (medelvärde)* 

0-128(kontinuerlig linje som 

mäts i mm 

49.7 mm  53.8 mm  51.31 mm 

*I enkäten är frågan om värderingar följande “jag upplever att man på min arbetsplats/i vår 

organisation har andra värderingar än vad jag själv har”. Svar på denna fråga gives genom att 

markera med X på linjen. Denna svarsmetod kallas även visuell analog skala (VAS) 

(Brantberg & Allvin 2014). 



13 

 

5. Bortfallshantering i enkätundersökningen 
För att testa bortfallsmetodernas effekt kommer enklare illustrerade beräkningar genomföras 

för att kunna jämföra och analysera resultaten. 

Därför kommer medelvärdet av de beroende variablerna våld och värderingar vara det som 

påvisar skillnader i materialet. 

Vald signifikansnivå vid skattning av bortfallsmekanismerna α = 0,05 

I det ursprungliga materialet erhölls 407 svar av 1000 utskickade enkäter i landstingen 

Örebro, Värmland, Västmanland och Dalarna. Eftersom Dalarna valt att rekvirera enkäterna 

själva till sina anställda finns inga uppgifter om könsfördelning tillgänglig. På grund av att 

metoden viktningen i detta arbete grundades på kön måste därför Dalarnas enkäter uteslutas 

före viktning. Efter denna utgallring av Dalarna erhölls 243 svar av 655 utskickade enkäter.  

Vid hantering av unit bortfall behövs då antagandet om att undersökningen endast genomförs 

för Örebro, Värmland och Västmanland.  

5.1 Hantering av item bortfall 

I enkäten finns en fråga som lyder: “Har du någon gång varit utsatt för hot och våld i ditt 

arbete?” Om respondenten svarar “ja” kommer en följdfråga. “Har du varit utsatt under de 

senaste 6 månaderna?” 

I vissa fall svarar respondenten inte på första frågan eller svarar nekande och trots detta 

fortsätter till nästa fråga.  Om respondenten svarar “ja” på fråga två antas i båda fall att 

respondenten även svarar ja i första frågan. Dessa antaganden bygger på antagande om att 

andra frågan kan starta tankar och funderingar som inte fråga 1 gör. Detta kan då innebära att 

svaren skiljer sig åt men ändras till samma utgång. Om respondenten svarar “ja” i första 

frågan men inte svarar på andra kommer de saknade värdena att imputeras.  
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Tabell 4: Kodning av värden i variabeln Våld med hjälp av variabeln Våld totalt. 

 Utsatt för våld någon gång (våld totalt) Ja Nej Saknas svar 

Förekomsten av 

hot och våld 

inom 6 månader  

Ja 1 1 1 

Nej 0 0 0 

Saknas svar ? 0 ? 

Förklaring: 1 = utsatt för våld inom 6 månader 

0 = ej utsatt för våld inom 6 månader 

? = värden som kommer imputeras med hjälp av STATA 

För att skatta bortfallsmekanismen vid imputering krävs att de kriterier som presenteras i 

avsnitt 3.1 följs (Van Buuren et.al. 1999). En linjär regressionsmodell utformas för att 

kontrollera vilka förklarandevariabler som korrelerar med den beroende variabeln. Av dessa 

variabler används den variabeln som har fullständigt datamaterial utan item bortfall. I 

STATA används programmet MI- Multipel imputation control panel. Där Y är den oberoende 

variabeln som erhåller item bortfall och X är den korrelerande förklarandevariabeln som har 

komplett datamaterial. Vid imputeringen används den logistiska regressionen för en binär 

variabel, eftersom respondenten antingen svarar “ja” eller “nej”. 

I detta fall erhålls en hög korrelation mellan variablerna påverkan och våld med en pseudo 

förklaringsgrad på 23 %. Därför används variabeln påverkan för att imputera värden i våld.  

Därefter görs en dragning i Stata 100 gånger. Ett estimat erhålls då för värdena i våld. Samma 

sak genomförs för variabeln värderingar som också använder variabeln påverkan som 

hjälpvariabel.  

Ekvation 2: Imputerings modell, generell och med erhållna variabler 

Y = Log 
𝑃(𝑌=1)

1−𝑃(𝑌=1)
 = β0 + β1X + ε 

Y = β0 + β1påverkan + ε    där y = variablerna våld eller värderingar 
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5.2 Hantering av unit bortfall 

I materialet erhålls 243 svar av 655 utskickade enkäter i landstingen Örebro, Värmland och 

Västmanland. Se könsfördelning i tabell 5. För att kompensera för bortfallet viktas varje 

kvinnas svar upp med 2,13 och männens med 3,74. Detta bortfall är ett så kallat MAR 

bortfall, då det går att utläsa skillnader i bortfallet. Här går det att se att kvinnorna, i större 

utsträckning än männen, svarar på enkäten. 

För att undersöka hur bortfallet ser ut fördelat mellan könen, divideras antal utvalda deltagare 

med antal som svarat på enkäten. Detta görs för både män och kvinnor. Denna kvot bildar en 

ny viktningsvariabel som viktar upp bortfallet med hjälp av de befintliga svaren. Det viktade 

resultatet erhålls som ett medelvärde och tillhörande medelfel 

Tabell 5: Antal enkäter, utskickade och erhållna, samt viktningskvot för respektive kön. 

 Total Kvinnor Män 

Utskickade enkäter 655 st 337 st 318 st 

Erhållna enkätsvar 243 st 158 st 85 st 

Viktningskvot . 2,13 3,74 

 

Även variabeln landsting används för att analysera om skillnaden i respondentsannolikheten 

är olika mellan landstingen. Denna analys kan vara till fördel då de olika landstingen kan 

komma att erhålla olika viktningskvoter. För att undersöka om bortfallet är slumpmässigt 

(MCAR) eller systematiskt (MAR/ NMAR) utförs en logistisk regression efter variablerna 

kön, landsting och antal svarande. Västmanland och Värmland summeras ihop eftersom de 

tillsammans utgör en signifikant koefficient. Detta görs för att undvika multikollinaritet och 

kunna analysera resultatet. 

Anledningen till att uppdelning av landsting och förekomsten av hot och våld endast 

förekommer under metoden viktning är att metoden används med hjälpvariabeln kön. 

Uppgifter om denna variabel finns endast för landstingen Örebro, Värmland och 

Västmanland. 
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6. Resultat av bortfallshantering i enkätundersökningen 

6.1 Item imputering 

Tabell 6: Resultat av redovisade variabler med och utan imputering, mätt i andelar och mm. 

Variabel Utan imputering (complete cases) Med imputering 

Medelvärde av Våld, mätt i 

andelar (medelfel) 

36,8 % (0,483) 36,8 % (0,486) 

Medelvärde av Värderingar, 

mätt i millimeter (0-128) 

(medelfel) 

51,3 mm (36,3 mm)  51,3 mm (36,8 mm) 

 

Här ses att medelvärdena inte förändras efter imputering. Detta beror på att den erhållna 

skattningen är en funktion av storleken på bortfallet och avvikelsen mellan observerade 

värden och bortfallet. De imputerade värdena är så få att deras värde inte kan påverka 

skattningarna avsevärt. I variabeln värderingar, som visar värderingars överensstämmelse 

med arbetsplatsens, erhålls liknande medelvärden före och efter imputeringen, däremot 

sjunker värdet på medelfelet efter imputering minimalt. Detta är en följd av att fler värden 

imputeras in och osäkerheten sjunker. Om fler värden imputerats in hade skillnaden blivit 

mer markant. Detta sätt som kallas multipel imputering är en metod för att hantera 

osäkerheten vid imputering. Dock är spridningen stor vilket medför att skattningen har stor 

osäkerhet. Risken finns att detta är en del av det systematiska bortfallet där utsatta antingen 

tenderar att svara i större utsträckning eller också undviker att svara. Värderingar har 16 

saknade värden och våld endast 4 saknade värden. 

 

 

 

 

 



17 

 

Tabell 7: Skattat samband mellan våld och värderingar med och utan imputering. Variabeln 

mäts i millimeter. 

Linjär regression Utan imputering  Med imputering  

Koefficient 0,41 mm -4,09 mm 

P-värde 0,915 < 0,01  

 

För att kontrollera för samband mellan våld och avvikande värderingar genomförs en linjär 

regressionsanalys med värderingar som beroende variabel och våld som förklarande variabel. 

I tabell 7 går att utläsa att värderingar och våld knappt påverkar varandra. Dock visar 

skattningarna att resultatet efter imputeringen är signifikant då det erhållna p-värdet < 0,01. 

6.2 Unit viktning 

För att beräkna de skattade respondentsannolikheterna betingat på kön och landsting används 

en logistisk regressions modell. Där erhålls signifikanta koefficienter, p-värden < 0,01. 

Därigenom kan skattad svarssannolikhet räknas ut för respektive kön och landsting.  

Tabell 8: Jämförelse i svarsfrekvens mellan landsting och kön, redovisat i procent (%). 

Kön 

Landsting 

Män  

Örebro 

Män Västman-

& Värmland 

Kvinnor  

Örebro 

Kvinnor 

Västman-& 

Värmland 

Respondentandel, (%) 32,8 % 21,8 % 52 % 38,3 % 

 

Resultatet, se tabell 8, visar att män i Västmanland och Värmland har den lägsta 

svarsfrekvensen på 21,8 % och kvinnor i Örebro har den högsta andelen svarande på 52 %. 

Här går det att utläsa att bortfallet är av systematisk karaktär eftersom skillnaderna mellan 

andelarna inte är jämnt fördelat. Dock går det inte att säga något om bortfallet är NMAR eller 

MAR. 
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Tabell 9: Resultat av variabeln våld med och utan viktning uppdelat på landsting, mätt i 

procentenhet. 

 Medelvärde utan viktning 

(medelfel) 

Medelvärde med viktning 

(medelfel)  

Örebro 48,4 % (0,5) 48,6 % (0,76) 

Värmland 56,8 % (0,5) 55 % (1,15) 

Västmanland 15,9 % (0,37) 21,4 % (0,92) 

Totalt 36,8 % (0,48) 45,6 % (0,86) 

 

När resultaten från viktningen analyseras i tabellen ovan kan ses att före viktningen är 

andelen som utsatts för hot och våld totalt utan uppdelning på landsting cirka 37 % och efter 

viktning cirka 46 %. Dock dubblas i stort sett medelfelet vid viktningen men detta beror på 

att så stor del av materialet, 63 %, är viktat och är därigenom skattade värden.  

 

I tabell 9 redovisas även medelvärde och medelfel på variabeln våld uppdelat på landsting. 

Analys av tabellen visar att Värmland är det landsting som erhåller högst andel av personal 

som utsatts för våld och hot på sin arbetsplats, efter viktningen erhåller de 55 %. 

Västmanland har den lägsta andelen som blivit utsatt för våld och hot, efter viktning 21,4 %. 

Trots dessa resultat har Västmanland och Värmland ungefär lika stort bortfall. Skillnaden i 

medelvärdet innan och efter viktningen är inte avsevärt stor, dock påvisar medelfelet större 

skillnad.  

Analys av förekomsten av hot och våld och respondentsannolikheten uppdelat på landsting 

diskuteras under arbetets diskussionsdel. Där genomförs en jämförelse mellan 

respondentsannolikheten och förekomsten av våld för att se om det föreligger systematiska 

bortfallsmekanismer. 
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7. Diskussion 

I detta arbete studeras hur olika statistiska metoder kan användas för att korrigera för bortfall 

i en enkätundersökning. Det resultat som erhålls visar att med hjälp av metoderna imputering 

och viktning kan materialet ändå användas för att generaliseras till hela populationen som 

urvalet avser. Detta med förbehåll att de antagandena som gjorts är rättfärdiga, annars så går 

det inte att generalisera resultatet till populationen.  

 

Därmed kan svar ges till detta arbetes frågeställning: ”Kan metoderna imputering och 

viktning användas för att kontrollera för ett stort bortfall såsom fallet är i den undersökning 

som ligger till grund för detta arbete?” 

I detta fall blir svaret ja men generellt varierar svaret med typ av bortfall, det krävs att rätt 

antaganden gjorts och att bra hjälpvariabler använts. På grund av att inget facit funnits 

tillgängligt blev många avgränsningar och antaganden tvungna att göras. Detta medför att 

resultatet som erhålls baseras på att de antaganden och avgränsningar som arbetet utförts efter 

verkligen stämmer.  

De antaganden som gjordes anses dock vara nödvändiga med tanke på det datamaterial som 

erhölls och tidsförfogandet som gavs till detta arbete. På grund av detta kan effekter av 

bortfallsmetoderna redovisas, men detta arbete kommer inte kunna svara på om det faktiskt är 

så det verkligen förhåller sig. Trots stor misstanke om att bortfallet är systematiskt antas det 

vara slumpmässigt. Detta är dock nödvändigt för att överhuvudtaget kunna utföra beräkningar 

och analyser av materialet. Frågan är då om detta är tillförlitligt nog? Om möjlighet att 

påverka undersökningens urvalsdesign funnits hade detta problem kunnat undvikas bättre. 

Valet av enkät som undersökningsmetod medför både för- och nackdelar. Det positiva är att 

det är billigt och ger respondenten frihet under deltagandet. Nackdelar är att det är svårt att 

återkoppla till respondenten vid oklarheter eller ofullständigt ifyllda enkäter. Att använda ett 

bedömningsurval med totalundersökning på individnivå medför att urvalet inte blir 

slumpmässigt. I detta arbete görs ett antagande om slumpmässigt urval för att kunna utföra 

beräkningar på materialet. Det är viktigt att notera att resultatet kan påverkas av 
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urvalsdesignen som kan medföra risk för systematiska fel. Detta leder till att resultatet inte 

säkert går att generalisera till den totala populationen av anställda inom psykiatrin i 

landstingen. Det faktum att forskaren kan välja ut kliniker efter egen subjektiv uppfattning 

medför risk att medvetet eller omedvetet välja ut vissa objekt som på ett systematiskt sätt 

skiljer sig mot övriga objekt i populationen. Samtidigt kan ett bedömningsurval vara bättre än 

ett slumpmässigt urval. Med förutsättning att forskaren genomfört undersökningen på rätt 

grunder och använt sin expertiskunskap på ett fördelaktigt sätt.  

Ett alternativ kan vara att genomföra undersökningen med stratifierat obundet slumpmässigt 

urval (STOSU) som ger förutsättningar att generalisera resultatet till hela populationen, 

förutsatt att bortfallet är slumpmässigt.  

 

Grunden till enkäten som ligger bakom detta arbete är ursprungligen en enkätmall som mäter 

underliggande metoder. Istället för att använda svarsmallen valdes vissa frågor ut med 

utgångspunkt av relevant litteratur och korrelationsmått. Detta gjordes eftersom enkäten inte 

var det primära i detta arbete utan syftet var att studera metoderna och bortfallet. Därför 

disponerades erhållen tid på arbetets frågeställning och inte på att analysera enkäterna efter 

dess ursprungliga svarsmall. 

 

Respondentsannolikheten visar att det finns skillnader mellan landstingen, där männen har 

generellt en lägre responssannolikhet än kvinnor. Detta kan knytas samman med tidigare 

forskning som visar att kvinnor i större utsträckning deltar i undersökningar än män. Frågan 

är vad som ligger bakom det faktum att både män och kvinnor i Örebro län svarar i större 

utsträckning än män och kvinnor i övriga landsting? Detta motsäger tidigare antaganden om 

att bortfallet är slumpmässigt, vilket tyder på att antagandet om slumpmässigt bortfall är 

felaktigt och kommer göra resultatet mindre tillförlitligt. Eftersom det inte går att utläsa om 

bortfallet är MAR eller NMAR går det inte att göra helt korrekta antaganden. Dock finns 

misstankar om att detta exempel har en mix av båda bortfallsmekanismerna. 

Vid jämförelse mellan andelen hot och våld uppdelat på landsting och 

respondentsannolikheten bör det enligt tidigare forskning finnas samband. Det ska enligt 

Lohr (2010) gå att utläsa vilka som undviker att delta i enkätundersökningen. I detta arbete 

finns inga belägg för att så är fallet. Örebro som har högst svarsfrekvens har varken högre 

eller lägre värden på förekomsten av hot och våld. Svarsfrekvensen i Värmland och 
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Västmanland är i stort sett lika låg, men skiljer sig i förekomsten av hot och våld. Värmland 

har högst andelen av förekomsten av hot och våld totalt medan Västmanland har den lägsta 

andelen. I detta fall går det inte att säga att det inte är ett NMAR bortfall eftersom det finns 

fler aspekter som kan ha påverkat att det inte stämmer överens med den tidigare teorin som 

säger att det finns systematisk skillnad mellan svarande och icke svarande. Med tanke på hur 

urvalsdesignen är utformad så finns risken att kliniker som har mer eller mindre 

våldincidenter valts ut.  

 

Bortfall i urvalsundersökningar är ett växande problem bland både företag och myndigheter. 

Det är viktigt att tillförlitliga metoder utvecklas och arbetas fram för att undvika att felaktiga 

beslut tas grundade på resultat från undersökningar med systematiska bortfall och fel. Vidare 

analyser om vad bortfallet beror på är viktiga för att kunna belysa problematiken med bortfall 

och kunna motverka dem. Egentligen har inte storleken på bortfallet någon betydelse förutom 

att osäkerheten stiger vid stort bortfall. Utan det är en kombination av storleken på bortfallet 

och typ av bortfallsmekanism som bestämmer validitet mot en större population. Det är 

viktigt att fler i samhället blir medvetna om problematiken i att använda material som har 

systematiska fel. Exempelvis i detta arbetes illustration kan en fungerande undersökning ge 

chans till att utveckla den utsatta arbetsplatsen och sätta in resurser mot hot och våld där det 

behövs. 

Vilka åtgärder ska vidtas för att bortfallen ska minskas? Är lösningen på problemet större 

frihet; att kunna delta i undersökningen när respondenten själv har tid och på det sättet 

densamma önskar exempelvis via internet eller enkät. Måste belöningar utdelas till 

deltagande respondenter? Detta kanske också medför systematiska fel och inte alls leder till 

att de grupper som svarar i lägre grad verkligen svarar.  
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8. Slutsats 

Slutligen, kan metoderna imputering och viktning användas för att kontrollera för ett stort 

bortfall såsom fallet är i den undersökning som ligger till grund för detta arbete? 

Det beror på vilka hjälpvariabler det finns att tillgå och hur bortfallsmekanismerna ser ut. 

Därför går det inte i detta arbete att svara exakt på denna fråga utan att erhålla mer 

information om urvalet. Vi anser ändå att metoderna är tillförlitliga i vår illustration då 

resultaten påvisat möjliga slutsatser. 

Viktigt att belysa, generellt kan sägas att storleken på bortfallet inte har någon betydelse, utan 

det är bortfallsstorleken i kombination med den bakomliggande bortfallsmekanismen som 

avgör om skattningen blir tillförlitlig eller snedvriden. 
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