
Effekt av ”avrunding” i regresjonsmodeller

En vanlig lineær regresjonsmodell gis ved 'Y x  

der f.eks.: Y=fødselsvekt, kan måles i gram, hg, kg, ..

                  x=svangerskapslengde, kan måles i dager, uker, mnd 

og hvor det kan være flere kovariater. Hvis responsene Y og/eller kovariatene måles veldig grovt, 
f.eks. fødselsvekt i hele kg eller svangerskapslengde i hele måneder kan dette påvirke analysen.

I prosjektet er det mening å studere hvilken effekt får det på 

• Estimater (skjevhet, standardfeil)

• Tester (p-verdier, styrke)

• Prediksjoner

om man benytter en grov skal registrering av responser Y og kovariater x.  

Metoder som tenkes brukt for å illustrere problemene er simuleringer samt analyser av faktiske data, 
f.eks. data fra Medisinsk fødselsregister i Norge (som registerer alle fødsler i landet).

Eller

Prosjektforslag: Bruk av indikatorvariabel for manglende data: Hva slags 
problemer kan oppstå?

Når man skal analysere et konkret datamateriale vil det ofte være manglende data på viktige kovariater
for en del individer. En enkel måte å møte dette på er rett og slett å fjerne slike individer fra analysen, 
men det vil ha den konsekvens at sammenheng mellom respons og andre kovariater blir upresist 
estimert. Et enkelt alternativ er å innkludere en indikatorvariabel for om det er manglene data. 

For eksempel i en studie av risikoen for at arbeidere i aliminiumsverk skulle utvikle luftveisproblemer 
(astma f.eks.) var man interessert i å se på grad av fluoreksponering, type aluminsover samt 
røykevaner. De to siste variablene var registrert for de aller fleste arbeiderne, men fluoreksponeringen 
kunne bare fastsettes for ca. 40% av arbeiderne. Dataene ble analysert med missingindikator for å få 
mer presise anslag på sammenhengen mellom de andre kovariatene og risikoen for å utvikle 
luftveisproblemer.

Missingindikatormetoden har imidlertid sine svakheter, noe som er blitt diskutert endel i statistisk 
litteratur. Problemet ligger i at denne gruppen strengt tatt ikke er en gruppe, men en blanding av ulike 
grupper. Alternative metoder finnes også, spesifikt multippel ”imputasjon”, vektingsmetoder og 
maximum likelihood metoder, men noen av disse kan være problematiske å implementere.

Prosjektet vil bestå i å sette seg inn i og å illustrere problemene med missingindikator metoden. 
Dette kan bestå i litteraturstudier, simulering av situasjoner for å undersøke problemene samt i 
analyse av faktiske data som aluminiumsarbeiderstudien.


