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Abstract 

The aim of this paper is to study whether there are statistically significant differences in self-

rated health between initial respondents to a postal survey and initial non-responders who 

responded to a follow-up telephone interview, taking into account sex, age, native country, 

educational level and geographic area. Logistic regression analysis based on a theoretical 

model of strong statistical correlation between the socio-economic factors, geographical area 

and probability to respond was used to analyse the data. The result shows that there is a 

statistically significant relationship between response group and poor self-rated health, 

adjusted for socioeconomic factors and geographical area. However, there is no such 

connection when it comes to good self-rated health. The conclusion of this paper reinforces 

the idea that selective non-response follow-ups to estimate response bias in specific groups 

are necessary, and contributes to a better understanding of the importance of non-response in 

the analysis of different outcomes. 

  



  



Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera om det finns statistiskt signifikanta skillnader 

avseende självskattat allmänt hälsotillstånd mellan de svarande på en postal undersökning och 

bortfallet som svarat på en uppföljande telefonintervju med hänsyn tagen till kön, ålder, 

födelseland, utbildningsnivå och geografiskt område. Detta studerades med hjälp av Logistisk 

regressionsanalys utifrån en teoretisk modell om starka statistiska samband mellan 

socioekonomiska faktorer, geografiskt område och svarsbenägenhet. Resultatet visar att det 

finns ett statistiskt signifikant samband mellan svarsgrupp och dåligt självskattat hälsotillstånd 

justerat för socioekonomiska faktorer och geografiskt område. Däremot finns inget sådant 

samband när det gäller gott självskattat hälsotillstånd. Konklusionen i denna uppsats styrker 

uppfattningen att selektiva bortfallsuppföljningar för att skatta bortfallsskevhet i specifika 

grupper är nödvändiga då de bidrar till en ökad förståelse för bortfallets betydelse vid analys 

av olika utfallsmått. 

  



  



Förord 
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1 Inledning 

1.1 Problemet med bortfall 
Det finns olika tillvägagångssätt att försöka fånga bortfallsproblematiken. Under de senaste 

tre årtiondena går det att grovt urskilja tre perioder i forskningen kring icke-deltagande i 

urvalsundersökningar, även om de naturligtvis överlappar varandra (Singer 2006). Under den 

första perioden, från mitten av 1980-talet och fram till början av 90-talet, handlade en 

väsentlig del av forskningen om huruvida det verkligen rörde sig om minskat deltagande i 

undersökningarna eller inte. Den andra perioden, från 1992 till 2002, handlade mycket om hur 

man skulle kunna stimulera människor till ett ökat deltagande till exempel genom ekonomiska 

incitament. Statistisker riktade ett ökat forskningsintresse mot imputering av data för att 

justera för såväl internt som externt bortfall. Den tredje perioden, som fortfarande kan anses 

gälla, har att brottas med fortsatt minskande svarsfrekvenser. En utmaning är därför att 

bestämma under vilka förhållanden som bortfallet medför systematisk avvikelse. En andra 

utmaning är att förbättra kvaliteten i de statistiska metoderna som tar hänsyn till olikheter i 

svarsbenägenhet. En sådan metod, kalibreringsviktning utnyttjar hjälpvariabler för att 

estimera bortfallet (Lundström & Särndal 1999; Särndal & Lundström 2005).  

Under en lång rad av år har alltså forskare och utredare brottats med problemet med 

sjunkande svarsfrekvenser. I Sverige ökade bortfallet i Arbetskraftsundersökningen (AKU) 

från knappt 2 procent år 1970 till drygt 18 procent år 2008 (Andersson & Fredriksson 2010, 

s.17). I en senare studie av bortfallsmönstret för AKU kan utläsas att bortfallet fortsatt att öka 

för att år 2014 vara omkring 36 procent (SCB 2015, s.20). Även bortfallet i den nationella 

folkhälsoundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” (HLV) har ökat varje år från 39,2 procent år 

2004 till 51,2 procent år 2015 (Folkhälsomyndigheten 2016a, s2). I folkhälsoundersökningen 

”Liv & hälsa” i Örebro län har bortfallet ökat från 35,5 procent år 2000 till 48,2 procent år 

2012 (SCB 2000, s5; SCB 2012, s5). Detta är ingen trend enbart i Sverige utan detta händer 

även i övriga delar av västvärden (de Leeuw & de Heer 2002, Morton, Cahill & Hartge 2006). 

I ett flertal studier konstateras att det inte är givet att högre svarsfrekvenser ger annorlunda 

resultat och det är därför inte tillräckligt att bara fokusera på svarsfrekvensen för att bestämma 

kvaliteten hos urvalsundersökningar (Lee, Brown & Grant 2009). I en metaanalys av 59 

undersökningar hittades inga klara samband mellan nivån på svarsfrekvenser och 

bortfallsskevheter (Groves & Peytcheva 2008, Groves 2006). Även Stang och Jöckel (2004) 
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konstaterar att studier med låg svarsfrekvens kan ha mindre systematiska skevheter än studier 

med hög svarsfrekvens speciellt i lägen där undersökta förekomster, så kallade prevalenser, av 

ett fenomen ökar efter olika insamlingssteg i en studie. 

Att allt fler avstår från att svara är problematiskt ur en demokratisk synvinkel med tanke på att 

en allt mindre del av befolkningen får ge röst åt allt fler. Ur en statistisk synvinkel är detta 

dock inte nödvändigtvis ett stort problem. Rent teoretiskt går det, om ekonomin tillåter, att 

korrigera för lägre svarsfrekvenser genom att dra större urval så att antalet svarande blir 

tillräckligt högt för att statistiska osäkerhetsmått såsom variansskattningar och 

konfidensintervall ska bli tillräckligt små. Det som gör låga svarsfrekvenser till ett statistiskt 

problem är om bortfallet är avvikande från de svarande i ett eller flera avseenden när det 

gäller viktiga undersökningsvariabler. Om detta är fallet innebär det att resultaten, om än 

beräknade med korrekta statistiska metoder, ger en missvisande (skev) bild av verkligheten.  

Det finns alltså ingen miniminivå på svarsfrekvens där urvalsskattningar kan sägas vara 

snedfördelade. På motsvarande sätt går det heller inte att säga att det finns en övre gräns för 

svarsfrekvensen där resultaten inte skulle vara snedfördelade på grund av bortfallet. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera om det finns statistiskt signifikanta skillnader 

avseende självskattat allmänt hälsotillstånd mellan de svarande på en postal undersökning och 

bortfallet som svarat på en uppföljande telefonintervju med hänsyn tagen till kön, ålder, 

födelseland, utbildningsnivå och geografiskt område. 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Kapitel 2 innehåller en beskrivning av syftet med folkhälsoundersökningar samt en 

redogörelse för några relevanta tidigare studier och dess bortfallsproblematik. 

I kapitel 3 beskrivs population, urval, genomförande och svarsfrekvenser i den postala 

undersökningen samt motsvarande för bortfallsuppföljningen som genomfördes som 

telefonintervju till delar av bortfallet i den postala undersökningen. Här redovisas även 

studiepopulation och det dataunderlag som används i studien. 

I kapitel 4 redogörs för de metoder som använts för att undersöka statistiskt signifikanta 

skillnader avseende självskattat allmänt hälsotillstånd mellan dem som svarat på den postala 

undersökningen och dem som svarat på bortfallsuppföljningen.  Kapitel 5 innehåller 

beskrivningar av de teoretiska modeller om samband som ligger till grund för den statistiska 

analysen, databearbetningsprocessen inför val av slutlig modell, signifikansnivåer och de 

teststatistikor och statistiska mått som används. 

I det nästföljande resultatkapitlet visas hur de svarande på bortfallsintervjuerna förhåller sig 

till de svarande i huvudundersökningen med avseende på den studerade utfallsvariabeln. 

Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt, definitioner och förkortningar samt referenser. 
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2 Bakgrund 

2.1 Varför folkhälsoundersökningar? 
Sedan 2004 genomför Folkhälsomyndigheten, tidigare Statens folkhälsoinstitut, årligen en 

nationell folkhälsoundersökning, ”Hälsa på lika villkor?” (HLV), till ett urval om minst 

20 000 personer 16–84 år (Folkhälsomyndigheten 2016a, 2016b). I Örebro län har liknande 

folkhälsoundersökningar till den vuxna befolkningen genomförts av Region Örebro län 1993, 

2000, 2004, 2008 och 2012. (Region Örebro län 2016).  

Folkhälsoundersökningarna utgör ett betydelsefullt planeringsunderlag för hälsofrämjande 

och förbyggande åtgärder. De är nödvändiga för att följa utvecklingen av hur jämlikt, eller 

ojämlikt, hälsan och dess bestämningsfaktorer är fördelad i befolkningen. Vikten av att 

genomföra folkhälsoundersökningar i befolkningen lyfts bland annat av Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) i rapporten ”Gör jämlikt- gör skillnad”. Att mäta och analysera 

problemet är en av fem rekommendationer som anses viktiga för att verka för ett mer jämlikt 

samhälle (SKL 2013, s.13). Den av regeringen nyligen tillsatta Kommissionen för jämlik 

hälsa har även de som uppdrag att kartlägga hälsans fördelning bland olika grupper i 

befolkningen (Socialdepartementet 2015). 

2.2 Tidigare studier 
De främsta orsakerna till primärt bortfall är att urvalspersonerna inte nås eller att de vägrar 

vara med. Det här rör sig dock om två olika grupper, vars icke-deltagande kan få olika 

konsekvenser för resultaten (Groves & Couper 1998, Groves 2006). Det som framkommer i 

ett flertal bortfallsstudier är att skattningar av förekomster, prevalensskattningar kan påverkas 

av bortfallet men att sambandsanalyserna inte gör det. Exempelvis konstateras i ”Oslo Health 

Study” att sjuka personer inte deltog i samma utsträckning som andra men att sambandet 

mellan social ojämlikhet i hälsa i förhållande till olika sociodemografiska förhållanden bestod 

(Søgaard et al 2004). Martikainen, Laaksonen, Phia & Lallukka (2007) visade att de sociala 

skillnaderna inte påverkades när det gällde sjukfrånvaro och social klasstillhörighet. I de 

Winters Oldehinkels, Veenstras, Brunnekreefs, Verhulsts & Ormels (2005) undersökning 

ökade svarsfrekvensen i och med bortfallsuppföljningen från 66 till 76 procent, vilket ändrade 

uppskattningen av förekomst för den mentala hälsan. Detta hade dock ingen betydelse för de 

funna sambanden mellan individuella karaktäristika och mental hälsa (de Winter et al 2005).  

I en svensk studie av bortfallsuppföljningar på några olika folkhälsoundersökningar i 

Stockholms län, Göteborgs stad samt fyra län i norra Sverige visade Boström (2016) att inga 
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statistiskt säkerställda förändringar i prevalensen kunde ses då fler svarade. Bortfallet tycktes 

inte heller ha ett avvikande svarsmönster gentemot de som svarat på enkäten. Bortfallet i de 

olika bortfallsuppföljningarna var dock högt och varierade mellan 73 och 93 procent 

(Boström 2016).  

I folkhälsoundersökningarna i Örebro län har tidigare konstaterats att de grupper som svarar i 

högre utsträckning är kvinnor i relation till män, medelålders i relation till yngre och de allra 

äldsta, högutbildade i relation till lågutbildade, svenskfödda i relation till utlandsfödda och 

boende i småhusområden i relation till dem som bor i hyreshusområden (Lindén-Boström, 

Eriksson, Hagberg, Persson & Ydreborg 2006).  

De svarande utgör alltså ett snedfördelat urval avseende demografiska och socioekonomiska 

förhållanden. Detta bekräftas också i en rad andra studier, se till exempel i Rejneveld och 

Stronks (1999), Selmer, Søgaard, Bjertness och Thelle (2003) samt Goodman och Gatward 

(2008). Det finns även studier som visar att bortfallet skiljer sig från de svarande genom 

sådant som högre sjuklighet och sämre självskattad hälsa (Hoeymans, Feskens, Van Den Bos 

& Kromhout 1998), högre dödlighet (Mattila, Parkkari & Rimpelä 2007) och högre andel 

dagligrökare (Boström, Hallqvist, Haglund, Romelsjö, Svanström & Diderichsen 1993). 
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3 Material 

3.1 Huvudundersökningen 
Folkhälsoundersökningen ”Liv & hälsa 2004” genomfördes gemensamt av landstingen i 

Uppsala, Sörmland, Västmanland och Värmland samt Region Örebro län (CDUST-regionen). 

CDUST-regionen innefattar 55 kommuner med omkring 1 miljon invånare i åldern 18–84 år. 

Ur denna grupp drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (STOSU) om 68 000 

personer. En postal enkät sändes ut till detta urval hösten 2004 under perioden augusti till 

oktober månad. I undersökningen ställdes 145 frågor om befolkningens livsvillkor, 

levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården. Den totala svarsfrekvensen i regionen var 64 

procent. (CDUST 2005). 

Alla i urvalet fick en första enkät samt ett tack- och påminnelsekort. De som inte svarat fick 

dessutom upp till två påminnelser med ny enkät. Efter inskanning av enkäter, kompletterades 

materialet med registerdata från SCB. Dessa registerdata användes bland annat till att skapa 

vikter med avsikt att justera för bortfallsskevheter. (Lindén-Boström & Persson 2010). 

Örebro län hade år 2004 tolv kommuner med närmare 274 000 innevånare, varav cirka 

hälften, 127 000 personer bodde i Örebro kommun. Urvalsramen i Örebro län var samtliga 

levande personer 18–84 år och som vid tidpunkten för urvalsdragningen var folkbokförda i 

någon kommun i Örebro län. Av de 208 091 länsbor som ingick i populationen drogs ett 

STOSU om 17 160 personer. Den totala svarsfrekvensen i Örebro län var 62,7 procent. Svars-

frekvenserna fördelade sig mycket olika beroende på kön, ålder, område, födelseland, 

utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. (Lindén-Boström & Persson 2010). 

3.2 Bortfallsuppföljningen  
På uppdrag av Region Örebro län genomfördes en bortfallsuppföljning i form av 

telefonintervjuer av SCB under två veckor i november–december 2004. I bortfalls-

uppföljningen ingick samtliga i bortfallet i två geografiskt definierade strata, 

Hyreshusområden i Örebro kommun, samt i Degerfors kommun. I bortfallsuppföljningen 

ställdes totalt 20 frågor tagna ur frågeformuläret från huvudundersökningen ”Liv & hälsa 

2004”. (SCB 2004). 

Frågorna handlade om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Det är frågor som tidigare visats 

vara betydelsefulla för att spegla hälsan och dess bestämningsfaktorer, vilket exempelvis 

framkommit i tidigare analyser av material från Liv & hälsa (Berglund et al 2003; Molarius et 

al 2007, 2009).  
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Förutom de frågor som samlades in via telefonintervjuerna hämtades ett antal registervariabler 

från SCB för dem som gått med på att medverka i telefonintervju. Registerdata som hämtades 

var: födelseår, kön, födelseland, invandringsår, yrke enlig svensk yrkesklassificering (SSYK-

kod), utbildningsnivå samt nyckelkodsområde (SCB 2004). Enligt SCB:s statistiksekretess 

lämnas registeruppgifter inte ut till utomstående myndighet för personer i bortfallet så 

registeruppgifter för dem som inte deltog i bortfallsuppföljningen kunde inte erhållas. 

3.2.1 Urval 
På grund av dels ekonomiska skäl och dels för att studera de områden som utmärkts av 

särskilt låga svarsfrekvenser gjordes ett strategiskt urval. Samtliga urvalsstrata som ingick i 

gruppen hyreshusområden i Örebro kommun, valdes ut för att ingå i bortfallsuppföljningen. 

Det finns en koppling mellan lägre svarsfrekvens och socioekonomiskt mindre gynnade 

områden, vilket har framkommit i ett flertal olika studier (se Goodman & Gatward 2008; 

Søgaard et al 2004). Även Lundström och Särndal (2010) rekommenderar att fler 

bortfallsuppföljningar som särskilt riktar sig mot underrepresenterade grupper ska 

genomföras. För att kontrollera för möjligheten att bortfallet var som skevast i de 

socioekonomiskt mest missgynnade hyreshusområdena i Örebro kommun valdes därför även 

en kontroll, Degerfors kommun, en mellanstor kommun i västra Örebro län. (Lindén-Boström 

& Persson 2010). 

Samtliga individer i bortfallet från den postala huvudundersökningen i Hyreshusområden i 

Örebro kommun och Degerfors kommun ingick bortfallsuppföljningen. I dessa två områden 

bestod populationen av totalt 28 484 personer i åldern 18–84 år från vilken det drogs ett urval 

via STOSU om 3 120 personer till huvudundersökningen ”Liv & hälsa 2004”. Efter att 104 

personer identifierats som övertäckning i det ursprungliga urvalet återstod totalt 1 188 

personer som inte svarat på huvudundersökningen och samtliga dessa inkluderades således i 

bortfallsuppföljningen, se även tabell 2 i avsnitt 3.3.1 nedan. (SCB 2004; Lindén-Boström & 

Persson 2013). 

3.2.2 Telefonintervjuerna 
Datainsamlingen genomfördes med datorstödda telefonintervjuer av SCB:s intervjuare mellan 

29:e november och 12:e december 2004. Som mest genomfördes fem kontaktförsök. 

Svarsdatafilen kompletterades sedan med registervariabler. Totalt genomfördes 

telefonintervjuer med 580 personer, vilket var 49,3 procent av dem som ingick i 

bortfallsuppföljningen. Den vanligaste orsaken till bortfall var att urvalspersonen av olika 

anledningar inte kunnat nås, varav att uppgift om telefonnummer saknas var den vanligaste 
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anledningen. (SCB 2004). Tabell 1 beskriver mer i detalj det externa bortfallet i 

bortfallsuppföljningen. 

 
Tabell 1. Beskrivning av antal och andel (%) externt bortfall i bortfallsuppföljningen fördelat på olika bortfallsorsaker.  

    Antal Andel (%)
Ej anträffade 326 27,7
 Ej anträffad efter 5 kontaktförsök  115 9,8

 Flyttat, adress okänd 1 0,1

 Tillfälligt bortrest 11 0,9

 Hemligt telefonnummer 2 0,2

 Uppgift om telefon saknas 197 16,8

Förhindrade att medverka 96 8,2
 Sjukdom (tillfällig) 4 0,3

 Institution 4 0,3

 Fysiskt/psykiskt hinder 34 2,9

 Språksvårigheter 52 4,4

  Övrigt 2 0,2

Avböjt medverkan 172 14,6
 Ej tid 17 1,4

 Sekretess – integritet – register 5 0,4

 Ställer aldrig upp i undersökningar 12 1,0

 Frivilligheten 116 9,8

 Undersökningens syfte 12 1,0

 Övrigt 10 0,8

Säger sig ha sänt in blanketten 2 0,2

Totalt bortfall 596 50,7
 
 

Det var således knappt hälften av de individer som ingick i bortfallsuppföljningen som har 

svarat på telefonintervjuerna. Jämfört med andra bortfallsuppföljningar på svenska 

folkhälsoundersökningar är detta dock en relativt hög andel. Andelen svarande i dessa 

bortfallsundersökningar har varierat mellan 7 och 27 procent (Boström 2016). 

Det interna bortfallet, det vill säga bortfall på en eller flera frågor för person som svarat på 

minst en fråga, bland de svarande på bortfallsuppföljningen var som högst 1,5 procent 

förutom för en fråga om kroppsvikt där andelen som inte visste eller inte ville svara var 3,4 

procent. (Lindén-Boström & Persson 2010).  
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3.3 Data 

3.3.1 Studiepopulation 
Studiepopulationen består av samtliga 2 344 personer som svarat på en fråga om det 

självskattade allmänna hälsotillståndet via antingen den postala huvudundersökningen eller 

via telefonintervjun i bortfallsuppföljningen, se tabell 2.  De två geografiska områdena 

benämns hädanefter i uppsatsen ”Studieområde” respektive ”Kontrollområde” och de två 

svarsgrupperna benämns ”Enkät” respektive ”Intervju”. 

 
Tabell 2. Populationsstorlek (N), urvalsstorlek (n) och svarsfrekvens (svar%) i huvudundersökningen, antal svarande på 
postenkät (mr) telefonintervju (mn−r), Enkät+Intervju (mr+mn−r) samt antal som har svarat på fråga om allmänt 
hälsotillstånd(mr+mn−r-bi) 

   Svarsgrupper Svar på 
hälsofråga 

 

Population      Urval Enkät Intervju Enkät+Intervju 

       N n (svar%) mr mn−r mr+mn−r mr+mn−r-bi

Örebro län 208 091 17 160 (63) 10 781  

Studieområde 20 777 2 080 (58) 1 207 359 1 566 1 524

Kontrollområde 7 707 1 040 (60) 621 221 842 820

Studiepopulation   2 344

3.3.2 Dataunderlag 
Dataunderlaget utgörs av individuella rådata från såväl huvudundersökningen som bortfalls-

uppföljningen. Som analysunderlag används en fråga om självskattat allmänt hälsotillstånd 

samt registervariablerna: kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå, se tabell 3.  

 
Tabell 3. Fördelning av antal svar fördelat på: allmänt hälsotillstånd, kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå för svarande på 
Huvudundersökningen (Enkät) respektive Bortfallsuppföljningen (Intervju) samt totalt för hela studiepopulationen (Total). 

 Enkät Intervju Total 

Självskattat allmänt 

hälsotillstånd 

Mycket bra/bra 1110 372 1482 

Varken bra eller dåligt 483 105 588 

Dåligt/mycket dåligt 177 97 274 

Kön Kvinna 956 253 1209 

Man 814 321 1135 

Åldersgrupp 18–34 år 355 199 554 

35–49 år 383 148 531 

50–64 år 453 105 558 

65–84 år 579 122 701 

Födelseland Sverige 1424 438 1862 

Övriga Norden 83 19 102 

Utanför Norden 263 117 380 

Utbildningsnivå Eftergymnasial utbildning 340 83 423 

Gymnasial utbildning 736 251 987 

Förgymnasial utbildning 430 175 605 

Uppgift saknas 264 65 329 
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4 Metod 

4.1 Dataprogram 
Dataprogrammet IBM SPSS statistics 22 har använts för samtliga databearbetningar och 

analyser. 

4.2 Bearbetning av data 
De två ursprungliga rådatafilerna från den postala enkäten och bortfallsuppföljningen via 

telefonintervjuer bearbetades och en ny datafil skapades med de gemensamma variablerna 

samt uppgift om insamlingsmetod (enkät respektive intervju). Registerdata kategoriserades till 

fyra åldersgrupper, tre grupperingar av födelseland samt fyra grupper av utbildningsnivåer 

inklusive en grupp där uppgift om utbildningsnivå saknas. De fem svarsalternativen i enkät- 

och intervjufrågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” trikotomiserades till 

mycket bra/bra, varken bra eller dåligt samt dåligt/mycket dåligt. Kodningen anpassades till 

format lämpligt för de kommande analyserna. 

4.3 Logistisk regression 
Logistisk regression är en vedertagen och relativt vanlig analysmetod inom epidemiologisk 

och biovetenskaplig forskning för att söka samband mellan en beroende och en eller flera 

oberoende variabler. Inom epidemiologiska studier är ofta utfallsmåttet inte kontinuerligt och 

de flesta, eller alla, av de oberoende variablerna är även de kategoriska (nominala eller 

ordinala). I dessa fall är linjär regression inte den analysmetod som bör användas för att söka 

statistiska samband. 

Till skillnad mot en linjär regression där förhållandet mellan beroende och oberoende 

variabler antas vara linjärt skapas en linearitet i förhållandet mellan variablerna i en logistisk 

regression via en länkfunktion, en så kallad logit funktion. Den beroende variabeln i en 

binomial logistisk regression är binär, indelad i två delar, och den beroende variabeln i en 

multinomial logistisk regression är indelad i tre eller fler delar. (Hosmer & Lemeshow 2000, 

s.5–7 samt s.260–270).  

Om fler än en oberoende variabel ska analyseras samtidigt kallas modellen multivariat. I en 

multivariat modell kan de oberoende variablerna föras in i den logistiska regressionsmodellen 

på olika sätt. I denna uppsats används en teoretisk modell där samtliga beroende variabler i 

den teoretiska modellen ska vara med i den logistiska regressionen oavsett om de har ett 
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statistiskt signifikant samband med den oberoende variabeln eller inte. Denna metod kallas i 

dataprogrammet IBM SPSS statistics för ”Enter-metod”. 

För att testa den logistiska regressionsmodellen kan ett så kallat Hosmer-Lemeshow 

goodness-of-fit test genomföras (Hosmer & Lemeshow 2000, s.147–156). I detta test är 

nollhypotesen att modellen inte har någon bristande anpassning. Om detta test blir signifikant 

förkastas således nollhypotesen om att modellen inte har några brister, så i detta test är ”ej 

signifikant” något eftersträvansvärt! För att approximera den Logistiska regressionsmodellens 

förklaringsvärde rekommenderar Hosmer och Lemeshow (2000) måttet Nagelkerke R2. Båda 

dessa mått kommer att användas för att bedöma de logistiska regressionsmodellerna i denna 

uppsats, se avsnitt 5.3. 

För att de parametrar som erhålls i en logistisk regression ska bli tolkningsbara 

antilogaritmeras dessa vilket resulterar i så kallade Oddskvoter (OR). För varje oberoende 

variabel erhålls då ett OR per delgrupp i relation till den grupp som är utvald som 

referensgrupp (ref) i samma variabel. Om den oberoende variabeln är dikotom (uppdelad i två 

delar) erhålls en OR om den oberoende variabeln är triokotom erhålls två OR och så vidare. 

För att tolka om de statistiska sambanden är signifikanta beräknas medelfel, 

standardavvikelser och konfidensintervall för OR. (Hosmer & Lemeshow 2000, s.47–56). 

OR samt ett konfidensintervall för OR används således för att studera den statistiska styrkan i 

sambandet mellan en oberoende variabel och den beroende variabeln (utfallsvariabeln) med 

hänsyn tagen till övriga oberoende variablers samtidiga samband med den beroende variabeln. 

OR kan, något förenklat, förklaras som det odds den studerade gruppen i en oberoende 

variabel har i relation till referensgruppen i samma oberoende variabel att ha det studerade 

utfallmåttet. En OR högre än ett innebär att den studerade gruppen har ett högre odds att ha 

utfallet än referensgruppen och vice versa för en OR lägre än ett. Ett 95 procents 

konfidensintervall för OR som innehåller ett innebär att det statistiska sambandet mellan den 

oberoende och beroende variabeln inte är signifikant på 5 procents nivå.  
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5 Modell 

5.1 Ursprunglig teoretisk modell 
När det gäller val av oberoende variabler i den logistiska regressionsmodellen rekommenderar 

Hosmer och Lemeshow (2000, s. 11) att en variabel ska inkluderas i modellen om den tillför 

modellen mer förklaringsvärde än om den inte är med. I denna uppsats väljs dock de 

oberoende variablerna utifrån perspektivet att det från början finns en teori om vilka samband 

som finns med utfallsmåttet allmänt hälsotillstånd. Det har tidigare konstaterats att det finns 

starka statistiska samband mellan självskattat hälsotillstånd och socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer (Lindén-Boström & Persson 2010, 2013).  I en tidigare studie från 

huvudundersökningen visade Lindén-Boström, Persson och Eriksson (2010) att det även fanns 

ett starkt statistiskt samband med hälsan och typ av område i Örebro kommun, varav 

bortfallsuppföljningens studieområde var ett. Det statistiska sambandet mellan områdestyp 

kvarstod trots justering för övriga socioekonomiska faktorer. Det eventuella statistiska 

sambandet mellan svarsgrupp och allmänt hälsotillstånd bör därför justeras för eventuella 

områdes- och socioekonomiska skillnader. Den ursprungliga teoretiska modellen förutsatte 

analys i form av en multinomial logistisk regressionsanalys. Det vill säga en analys där 

utfallsvariabeln kan anta två eller flera utfallsmått. Utfallsvariabeln ”Självskattat 

hälsotillstånd” delades in i två studerade utfall ”Mycket bra/bra” respektive ”Mycket 

dåligt/dåligt” som sattes i relation till ”Varken bra eller dåligt”. Referensgrupper och 

utfallsmått i den ursprungliga teoretiska modellen redovisas schematiskt i figur 1. 

 

 
Figur 1. Schematisk bild över den ursprungliga teoretiska modellen för de oberoende variablernas förmodade samvariation med 
utfallsvariabeln ”Självskattat hälsotillstånd ”. Pilarnas riktning markerar endast vilka variabler som är oberoende respektive 
beroende. 

Självskattat
hälsotillstånd
Mycket bra/bra (1god)

Mycket dåligt/Dåligt (1dålig)
Varken bra eller dåligt (0)

Socioekonomiska faktorer
Kön: kvinna (ref), man

Ålder: 18–34 år (ref), 35–49 år, 50–64 år 65–84 år
Födelseland: Sverige (ref), övriga Norden, utanför Norden

Utbildning: eftergymnasial (ref), gymnasial, förgymnasial, uppgift 
saknas

Bortfalsskevhet
Svarsgrupp: enkät (ref), intervju

Geografi
Område: studie (ref), kontroll
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När denna modell testades visade det sig dock vid analysen att analysprocessen genererade 

åtskilliga kombinationer av svar som ingen respondent hade angivit, så kallade ”tomma 

celler”. Analys med hjälp av multinomial logistisk regression förutsätter tillräckligt stora 

datamängder så att de skattade parametrarna blir normalfördelade samt att Likelihood-kvoten 

har en chi2-fördelning (Hosmer & Lemeshow 2000, s.330). I denna studie finns därför 

indikationer på att dessa antaganden inte gäller då det är relativt många oberoende variabler 

som ingår i modellen samt relativt små svarsgrupper för vissa av dem. Ett försök att justera 

antalet kombinationer gjordes där den oberoende variabeln födelseland grupperades om, men 

detta resulterade fortfarande i ”tomma celler”. I Hosmer och Lemeshow (2000, s.330–339) 

redovisas en exakt metod för att beräkna en logistisk regressionsmodell. Dessa metoder kräver 

dock tillgång till andra dataprogram än det som används för analys i denna uppsats. Istället 

valdes en alternativ analysmodell. 

5.2 Vald analysmodell 
Den valda anlysmodellen består av två separata binomiala logistiska regressionsanalyser, se 

figur 2. Utfallsvariabeln ”Självskattat hälsotillstånd” kodades så att utfallsmåttet i analys 1 

var ”Mycket bra/bra” och utfallsmåttet i analys 2 var ”Mycket dåligt/dåligt”. Styrkan i det 

statistiska sambandet för de oberoende variablerna kön, ålder, födelseland, utbildning, område 

samt svarsgrupp testades på så sätt.  

 
Figur 2. Schematisk bild över de oberoende variablernas förmodade samvariation med utfallsvariabeln ”Självskattat 
hälsotillstånd ”. Två separata analyser med två olika utfallsvärden ”Mycket bra/bra” samt ”Mycket dåligt/dåligt”. Pilarnas riktning 
markerar endast vilka variabler som är oberoende respektive beroende. 

Socioekonomiska faktorer
Kön: kvinna (ref), man

Ålder: 18–34 år (ref), 35–49 år, 50–64 år 65–84 år
Födelseland: Sverige (ref), övriga Norden, utanför Norden

Utbildning: eftergymnasial (ref), gymnasial, förgymnasial, uppgift saknas

Självskattat
hälsotillstånd
Mycket bra/bra (1)

Varken bra eller dåligt/
Dåligt/ Mycket dåligt (0)

Självskattat
hälsotillstånd

Mycket dåligt/dåligt (1)
Varken bra eller dåligt/

Bra/ Mycket bra (0)

Bortfalsskevhet
Svarsgrupp: enkät (ref), intervju

Geografi
Område: studie (ref), kontroll

2

1

1

1

22
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5.3 Teststatistikor och statistiska mått 
Eftersom analysen utgår från en teoretisk modell där sambandet mellan samtliga oberoende 

variabler och den beroende variabeln är av intresse genomfördes de binomiala logistiska 

regressionerna med så kallad Enter-metod. Samtliga oberoende variabler i de genomförda 

logistiska regressionerna definierades som kategoriska variabler, se figur 2 i avsnitt 5.2 för 

definition av de olika kategorierna. 

De teststatistikor och statistiska mått som redovisas i resultatavsnittet är (se även avsnitt 4.3): 

 Korstabeller mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln med Z-test med 

5 procents signifikansnivå och Bonferroni-justering för multipla jämförelser för kontroll av 

olikhet i kolumnproportioner mellan de olika parvisa kombinationerna (endast 

kommenterat i text) 

 Parvisa Spearmans rangkorrelationer mellan de oberoende variablerna (endast 

kommenterat i text)  

 Oddskvoter (OR) samt ett 95 procents approximativt konfidensintervall för OR 

 Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit test 

 Nagelkerke R2 
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6 Resultat 
Efter korstabulering med Z-test för olikheter i kolumnproportioner (se avsnitt 5.3) mellan den 

beroende variabeln ”Självskattat hälsotillstånd” och de oberoende variablerna som beskrivs i 

figur 2 i avsnitt 5.2  kan konstateras att (endast statistiskt signifikanta avvikelser 

kommenteras): 

 Bra/mycket bra hälsa är vanligare bland yngre än bland äldre och på motsvarande sätt 

är varken bra eller dålig respektive dålig/mycket dålig hälsa vanligare bland äldre än 

bland yngre. 

 Bra/mycket bra hälsa är vanligare bland svenskfödda än bland personer födda utanför 

Sverige och dålig/mycket dålig hälsa är vanligare bland personer födda utanför 

Sverige. 

  Bra/mycket bra hälsa är vanligare bland personer med eftergymnasial utbildning i 

relation till personer med kortare utbildning eller där uppgift om utbildning saknas. 

Det är vanligare med dålig/mycket dålig hälsa bland personer med förgymnasial 

utbildning eller där utbilning saknas i relation till personer med minst gymnasial 

utbildning.  

 Bra/mycket bra hälsa är vanligare i kontrollområdet än i studieområdet och på 

motsvarande sätt är dålig/mycket dålig hälsa vanligare i studieområdet. 

 Varken bra eller dålig hälsa är vanligare bland dem som svarat på postenkäten än på 

bortfallsintervjun och dålig/mycket dålig hälsa är vanligare bland dem som svarat på 

bortfallsintervjun. 

Det finns alltså starka samband mellan den självskattade hälsan och de oberoende variablerna 

när dessa studeras var för sig. I avsnitt 6.1 och 6.2 redovisas resultatet från de binomiala 

logistiska regressionsanalyserna där det statistiska sambandet för varje oberoende variabel 

kan studeras justerat för övriga oberoende variablers samtidiga samband med utfallsmåttet i 

den beroende variabeln självskattat hälsotillstånd. 

Innan de logistiska regressionsanalyserna genomfördes kontrollerades för multikollinearitet 

med hjälp av Spearmans rangkorrelationskoefficient. De högsta korrelationerna var mellan 

ålder och utbildningsnivå (rs=0,44) följt av de relativt låga korrelationerna mellan ålder och 

svarsgrupp (rs=-0,17) samt födelseland och geografiskt område (rs=0,19). 
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6.1 God hälsa 
Det föreligger inget signifikant statistiskt samband mellan svarsgrupperna ”Enkät” respektive 

”Intervju” och utfallet att ha ”mycket bra/bra” allmänt hälsotillstånd när det statistiska 

sambandet justeras för övriga oberoende variabler i modellen, se tabell 4. Övriga oberoende 

variabler i modellen har dock signifikanta oddskvoter för att ha god hälsa för samtliga 

studerade grupper förutom för personer födda i övriga Norden i relation till svenskfödda. 

Hosmer-Lemeshow testet är icke signifikant, vilket i detta fall är positivt då nollhypotesen att 

modellen inte har några brister inte kan förkastas (se avsnitt 4.3). Det approximerade 

förklaringsvärdet (Nagelkerke R2=0,119) antyder att omkring 11,9 procent av variationen i 

utfallsmåttet kan förklaras med de oberoende variablerna som ingår i modellen (se avsnitt 

4.3). 

 
Tabell 4 Oddskvoter (OR) och 95 procents approximativa konfidensintervall för oddskvoterna (95% KI) för de oberoende 
variablerna i en binomial logistisk regressionsanalys. Utfallsvariabeln är självskattat allmänt hälsotillstånd där det studerade 
utfallet är att ha ”mycket bra/bra” hälsotillstånd i relation till ”varken bra eller dåligt/dåligt/mycket dåligt”. Signifikanta OR är 
markerade med fet stil. 

Mycket bra/bra allmänt hälsotillstånd 
  OR 95% KI 

Kvinna ref 
Man 1,25 1,05 – 1,496
18–34 år ref 
35–49 år 0,45 0,338 – 0,599
50–64 år 0,32 0,239 – 0,420
65–84 år 0,27 0,201 – 0,369
Födelseland Sverige ref 
Födelseland övriga Norden 0,67 0,442 – 1,007
Födelseland utanför Norden 0,70 0,543 – 0,893
Eftergymnasial utbildning ref 
Gymnasial utbildning 0,70 0,538 – 0,915
Förgymnasial utbildning 0,54 0,400 – 0,715
Uppgift om utbildning saknas 0,44 0,303 – 0,632
Studieområde ref 
Kontrollområde 1,36 1,121 – 1,650
Enkät ref 
Intervju 0,91 0,732 – 1,119

Konstant=5,80 
Signifikansnivå Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit test=0,360 (8 frihetsgrader) 
Nagelkerke R2=0,119 
N=2 344 
 

   



17 
 

6.2 Dålig hälsa 
När det gäller utfallsmåttet att ha ”mycket dåligt/dåligt” allmänt hälsotillstånd har 

svarsgruppen ”Intervju” en statistiskt signifikant högre oddskvot (2,09) än gruppen som 

svarade på postenkäten. Detta trots att det statistiska sambandet justeras för övriga oberoende 

variabler i modellen, se tabell 5. Övriga oberoende variabler i modellen har även de 

signifikanta oddskvoter för att ha dålig hälsa förutom för den oberoende variabeln kön samt 

gruppen med gymnasial utbildning i relation till dem med eftergymnasial utbildning. 

Hosmer-Lemeshow testet är icke signifikant, vilket även i detta fall är positivt då 

nollhypotesen att modellen inte har några brister inte kan förkastas (se avsnitt 4.3). Det 

approximerade förklaringsvärdet (Nagelkerke R2=0,119) antyder att omkring 11,9 procent av 

variationen i utfallsmåttet kan förklaras med de oberoende variablerna som ingår i modellen 

(se avsnitt 4.3). 

 
Tabell 5 Oddskvoter (OR) och 95 procents approximativa konfidensintervall för oddskvoterna (95% KI) för de oberoende 
variablerna i en binomial logistisk regressionsanalys. Utfallsvariabeln är självskattat allmänt hälsotillstånd där det studerade 
utfallet är att ha ”mycket dåligt/dåligt” hälsotillstånd i relation till ”varken bra eller dåligt/bra/mycket bra”. Signifikanta OR är 
markerade med fet stil. 

Mycket dåligt/dåligt allmänt hälsotillstånd 
  OR 95% KI 

Kvinna ref 
Man 0,81 0,620 – 1,051
18–34 år ref 
35–49 år 2,78 1,732 – 4,465
50–64 år 3,92 2,458 – 6,256
65–84 år 2,49 1,495 – 4,153
Födelseland Sverige ref 
Födelseland övriga Norden 1,77 1,025 – 3,071
Födelseland utanför Norden 2,33 1,681 – 3,229
Eftergymnasial utbildning ref 
Gymnasial utbildning 1,26 0,811 – 1,968
Förgymnasial utbildning 2,22 1,408 – 3,495
Uppgift om utbildning saknas 3,13 1,787 – 5,473
Studieområde ref 
Kontrollområde 0,65 0,478 – 0,887
Enkät ref 
Intervju 2,09 1,570 – 2,789

Konstant=-3,65 
Signifikansnivå Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit test=0,201 (8 frihetsgrader) 
Nagelkerke R2=0,119 
N=2 344 
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7 Diskussion 
Resultatet visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader avseende självskattat allmänt 

hälsotillstånd mellan de svarande på den postala huvudundersökningen och dem som svarat 

på bortfallsuppföljningens telefonintervjuer. Resultatet är dock inte entydigt. Den valda 

analysmetoden visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan svarsgrupp och 

dåligt självskattat hälsotillstånd justerat för de socioekonomiska faktorerna kön, ålder, 

födelseland och utbildningsnivå samt geografiskt område. Däremot finns inget sådant 

samband när det gäller gott självskattat hälsotillstånd. 

Att knappt hälften av de individer som ingick i bortfallsuppföljningen medverkade i en 

telefonintervju är en svaghet i bortfallsuppföljningsstudien och därmed givetvis även en av 

denna studies svagheter. Jämfört med andra liknande bortfallsuppföljningar är andelen 

deltagare dock relativt högt. Den vanligaste orsaken till icke-deltagande var att personen i 

fråga inte kunde nås på telefon på grund av att uppgift om telefonnummer saknades eller att 

personen inte kunde nås efter fem kontaktförsök. Detta är ett problem som antagligen kommer 

att öka i framtiden, då alltfler personer skaffar hemligt telefonnummer samt väljer att inte 

svara om numret är okänt. 

Vidare är det faktum att huvudundersökningen var postal och bortfallsuppföljningen skedde 

via telefonintervjuer samt att de två undersökningarna genomfördes vid olika tidpunkter en 

svaghet i undersökningen. Huvudundersökningen genomfördes augusti till oktober månad och 

bortfallsuppföljningen genomfördes sista veckan i november till första veckan i december. 

Det kan alltså tänkas att det både finns en metod- och en tidseffekt för det studerade 

utfallsmåttet. Kan det vara så att man mår lite bättre i augusti än i november? Kan det vara så 

att man tenderar att svara att man mår lite bättre om man svarar på en telefonintervju än i en 

anonym postenkät?  Det är också ett känt faktum att uppfattningen om den egna hälsan är 

mycket subjektiv och ett hälsotillstånd hos två personer som skulle bedömas som likartat av 

en utomstående bedömare kan definieras mycket olika av personerna själva. Analogt med 

detta är en av denna studies styrkor att samtliga oberoende variabler som används i studien 

härstammar från registerdata och därmed inte är påverkade av insamlingsmetod, tidseffekt 

eller subjektiva bedömningar. 

Det är framförallt möjligheten till att generalisera resultatet som är denna studies svaghet. Då 

urvalet av de geografiska områden som ingick i studien inte har dragits via sannolikhetsurval 

kan egentligen inga av resultaten generaliseras. Att göra ett selekterat urval var dock en av 

förutsättningarna för att kunna genomföra bortfallsuppföljningen över huvud taget, sett ur en 
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ekonomisk och praktisk synvinkel. Den studerade gruppen som bor i studieområdet är också 

en mycket intressant grupp att studera utifrån ett bortfallsperspektiv, då svarsbenägenheten i 

detta område är mycket låg, samt att hälsoläget och förekomst av dess positiva 

bestämningsfaktorer tenderar att vara sämre i detta område än i andra geografiska områden.  

Ytterligare svagheter med denna studie var det relativt låga approximativa förklaringsvärdet 

(Nagelkerke R2=11,9%) samt att datamaterialet inte var tillräckligt stort och jämnt fördelat för 

att den ursprungliga teoretiska modellen skulle kunna testas. 

Sammanfattningsvis anser jag att selektiva bortfallsuppföljningar av det slag som 

genomfördes från undersökningen 2004 är nödvändiga då de bidrar till en ökad förståelse för 

bortfallets betydelse vid analys av olika utfallsmått. 
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8 Definitioner och förkortningar 

Definitioner 

Binomial logistisk regression: En logistisk regression med en beroende variabel som endast 

antar två värden, det vill säga som antingen har det studerade utfallet eller inte. 

Externt bortfall: Individ i urvalet som inte har svarat på någon av frågorna. Benämns ibland 

även som primärt bortfall eller objektsbortfall. 

Huvudundersökningen: Avser den postala enkäten Liv & hälsa 2004. 

Internt bortfall: Bortfall av svar på en eller flera frågor hos individ som svarat på minst en av 

undersökningens frågor. Benämns ibland även som sekundärt eller partiellt bortfall. 

Kontrollområde: Degerfors kommun, det geografiska område som valts ut som kontroll i 

bortfallsuppföljningen. 

Multinomial logistisk regression: En logistisk regression med en beroende variabel som antar 

tre eller fler värden, varav ett är kontrollvärde och övriga är studerade utfall. 

Prevalens: Förekomst av ett visst fenomen, till exempel god hälsa. 

Selektivt urval: Urvalet är ej slumpmässigt. En förförståelse om vilken studiegrupp som 

önskas styr valet av urvalsindivider. 

Studieområde: Hyreshusområden i Örebro kommun, det geografiska område som valts ut som 

huvudsakligt studieområde i bortfallsuppföljningen. 

Svarsgrupper: 

Enkät: Initiala svarande, det vill säga personer i urvalet till huvudundersökningen som 

svarat på den postala enkäten Liv & hälsa 2004. 

Intervju: Initiala icke-svarande, det vill säga personer i det strategiska urvalet för bortfalls-

undersökningen som svarat på den uppföljande telefonintervjun. 

Urvalsram: Ett register över de individer som antas ingå i den population som ska studeras. 

Övertäckning: Individer som inte ingår i populationen, men trots detta ingår i urvalet på grund 

av att de fanns registrerade i urvalsramen då urvalet drogs. 
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Förkortningar 

AKU: Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning 

CDUST: Benämning på en samverkansgrupp mellan landstingen i Uppsala, Sörmland, 

Västmanland och Värmland samt Region Örebro län. 

HLV: Den nationella folkhälsoundersökningen ”Hälsa på Lika Villkor?”  

OR: Oddskvot, kommer från engelskans ”Odds Ratio” 

SCB: Statistiska centralbyrån 

SKL: Sveriges Kommuner och Landsting 

STOSU: Stratifierat obundet slumpmässigt urval  
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