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Tiivistelmä

Pitkittäisaineisto koostuu useista saman ilmiön mittauksista samoilta tutki-
muskohteilta eri ajankohtina. Näin syntyvät käyrästöt eivät aina ole homogee-
nisia, vaan voivat koostua sellaisista osapopulaatioista, jotka seuraavat omia
erillisiä kehityspolkuja. Eräs näiden osapopulaatioiden tunnistamiseen perus-
tuva mallinnusmenetelmä on trajektorianalyysi, jonka teoreettinen tausta esi-
tetään ja jota sovelletaan käytännön aineiston heterogeenisuuden tutkimiseen.

Trajektorianalyysi on äärellisten sekoitettujen jakaumien teorian erikois-
sovellus. Menetelmä perustuu suurimman uskottavuuden menetelmään ja sen
teoriaan. Tutkielmassa esitetään uskottavuusfunktion yleinen muoto ja tämän
muoto erilaisen tiedon tyypin tapauksissa, kuvaillaan uskottavuusfunktion mak-
simointia EM-algoritmin avulla ja sovelletaan analyysiä työhön kiinnittymisen
tutkimukseen.

Tutkimusaineisto on peräisin ruotsalaisesta tutkimuksesta, jossa kysyttiin
muun muassa vastaajan työmarkkinastatusta jokaisen puolen vuoden aikana
12 edeltävänä vuonna. Muodostettiin neljäluokkainen työhön kiinnittymistä
kuvaavaa muuttujaa, jota mallinnettiin trajektorianalyysin avulla. Aineistosta
voitiin tunnistaa kuusi trajektoriryhmää, joita nimettiin keskiarvokäyrän si-
jainnin ja muodon mukaan korkeaksi, keskinkertaiseksi ja matalaksi, nousevak-
si, laskevaksi ja viiveellä nousevaksi työhön kiinnittymisen ryhmiksi. Korkea
ryhmä on suurin (68 %) ja miespainotteinen, keskinkertaisen kiinnittymisen
ryhmässä on 11 %, nousevassa 10 %, laskevassa 7 % kohortista. Heikommin
työhön kiinnittyneiden ryhmät ovat pienimpiä, matalan kiinnittymisen ryh-
mässä on 3 % ja viiveellä nousevassa 2 % kohortista, joista viimeiseksi mainit-
tu on hyvin naispainotteinen. Keskiarvokäyrien lisäksi piirrettiin keskiarvon 95
% luottamusvälikäyrät jokaiselle ryhmälle, joista voidaan päätellä, että noin 37
vuoden iässä työhön kiinnittyminen näyttäisi vakiintuvan. Nousevan ja korkean
tason ryhmiin kuuluvien henkilöiden siinä iässä saavutettu korkea kiinnittymi-
sen taso säilyy, samoin kuin matalan kiinnittymisen ryhmän syrjäytyneisyys.
Keskinkertaisen, laskevan ja viiveellä nousevan vahvistumisen ryhmien vaihte-
leva työhön kiinnittyminen myös jää vaihtelevaksi ja jatkaa edellisinä vuosina
muodostunutta trendiä.
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1 Johdanto

1.1 Tutkielman lähtökohta: pitkittäisaineiston
heterogeenisuus ja trajektorianalyysi

Pitkittäisaineistojen käyttö eri tieteenaloilla on viime aikoina yleistynyt. Pitkit-
täisaineisto koostuu useista saman ilmiön mittauksista samoilta tutkimuskoh-
teilta, esimerkiksi mitattaessa henkilöiden pituutta ja painoa eri ajankohtina
tai puurunkojen ympärysmittaa eri kohdista. Sen takia, että saman tutkimus-
kohteen seuraavat mittaukset riippuvat edellisistä, niitä ei voida lähtökohtaises-
ti pitää toisistaan riippumattomina. Yhden tutkimuskohteen mittaukset muo-
dostavat yksilöllisen kasvu- tai profiilikäyrän. Juuri näitä havaittuja käyrästö-
jä, jotka usein kuvaavat tutkittavien ilmiöiden kehittymistä ajassa, tutkitaan
varsinaisissa pitkittäisanalyyseissä.

Suurin osa pitkittäisaineistojen analysointimenetelmistä on suunniteltu ku-
vaamaan yksilöllistä vaihtelua keskiarvokäyrän ympärillä, jolloin aineiston ole-
tetaan olevan homogeeninen eli kaikilla havainnoilla ajatellaan olevan saman-
suuntainen kehitys. Usein on kuitenkin mahdollista, että aineisto on heterogee-
ninen eli se koostuu sellaisista osapopulaatioista, jotka seuraavat omia erillisiä
kehityspolkujaan ja ovat etukäteen tuntemattomia. Tämänlaista aineistoa kut-
sutaan sekoittuneeksi (mixtured) aineistoksi.

Perinteiset pitkittäisaineistojen analysointimenetelmät eivät sovi erillisiä ke-
hityspolkuja seuraavien ryhmien löytämiseen ja analysointiin. Sen takia tut-
kijat ovat usein kehittäneet omia teoreettisia ryhmiä käyttäen jo tunnettuja
analyysejä ja omaa intuitiota, mikä on väistämättä subjektiivista. Edellä mai-
nittujen teoreettisten ryhmien käyttö on kuitenkin tilastollisesti varsin kysee-
nalaista, koska on olemassa huomattava riski sellaisten ryhmien syntyyn, jot-
ka kuvastavat lähinnä vain satunnaisvaihtelua. Toisaalta kehitykseltään poik-
keavat rakenteet saattavat jäädä identifioitumatta. Kehitettyjen ryhmien ky-
seenalainen luotettavuus saattaa myös vaikuttaa haitallisesti ryhmien väliseen
tilastolliseen testaukseen. (Nagin, 2005.)

Erillisiä kehityspolkuja seuraavien osapopulaatioiden tai latenttien ryhmien
tunnistamiseen perustuva mallinnusmenetelmä on kehityspolkuanalyysi eli tra-
jektorianalyysi (Kokko, 2004; Nagin, 1999; Jones, Nagin, Roeder, 2001). Näitä
osapopulaatioita ei voida välttämättä tunnistaa suoraan mitattujen ominais-
piirteiden, kuten esimerkiksi sukupuolen tai sosioekonomisen statuksen, avul-
la. Edelleen etukäteen ei voida tietää, montako tämänlaista osapopulaatiota
tutkimusaineistossa on, mitkä havainnot kuuluvat mihinkin osapopulaatioon,
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montako havaintoa on kussakin osapopulaatiossa ja minkälaisia nämä osapo-
pulaatiot ovat (Leskinen, 2005). Trajektorianalyysi vastaa näihin kysymyksiin
aineiston perusteella.

Analyysin tuloksena henkilöt jaetaan osapopulaatioihin tai ryhmiin niiden
kasvukäyrien muotojen perusteella siten, että ryhmän sisällä kasvukäyrät ovat
mahdollisimman samanlaisia, mutta siten, että erot ryhmien välillä ovat mah-
dollisimman suuria. Esimerkiksi toisen ryhmän kehityskäyrä voi olla nouseva,
toisen laskeva. Toisella ryhmällä voi olla korkea tasainen käyrä, toisella voi
olla alhaalla viipyvä. Trajektorianalyysi antaa tutkijoille välineen löytää täl-
laisia kehitykseltään toisistaan erottuvia ryhmiä ja estimoida niiden määrä ja
koko. Lisäksi voidaan laskea jokaiselle henkilölle todennäköisyys kuulua kuhun-
kin ryhmään sekä lajitella henkilöitä sen mukaan, mihin ryhmään kuulumisen
todennäköisyys on suurin. Kyseessä on niin sanottu semiparametrinen mene-
telmä: ryhmien lukumäärä ja koot estimoidaan parametrittomilla menetelmil-
lä, kun taas ryhmien trajektoreja kuvaavia polynomien kertoimia estimoidaan
parametrisilla menetelmillä.

Perinteinen trajektorianalyysi on erikoistapaus niin sanotusta latenttien
ryhmien kasvukäyrämallista (growth mixture model, GMM), jota ovat kehit-
täneet Muthén ja Muthén (2000, 1998–2007) sekä Muthén (2002).Trajektoria-
nalyysi soveltaa aineistoon parametrisia kasvukäyriä, joissa parametrien va-
rianssit ja kovarianssit on asetettu nolliksi. Sen sijaan latenttien ryhmien kas-
vukäyrämallissa parametrit ajatellaan satunnaismuuttujiksi. Trajektorianalyy-
sin laajentamista latenttien ryhmien kasvukäyrämallintamiseen ei käsitellä täs-
sä tutkielmassa. Jatkossa viittaan sanalla ”trajektorianalyysi” Naginin (2005)
menetelmään.

1.2 Trajektorianalyysin sovelluksia

Trajektorianalyysin avulla on mahdollista tutkia ilmiöiden kehityksen hetero-
geenisuutta. Naginin (2005) mukaan analyysia on sovellettu esimerkiksi lääk-
keiden käytön, persoonallisuuden, oppimisen, masennuksen, syömishäiriöiden,
alkoholismin, ahdistuneisuuden, omatunnon ja rikollisuuden kehityksen tutki-
miseen. On tutkittu myös lasten matematiikan osaamistaitojen kehitystä (Au-
nola, Leskinen, Lerkkanen, Nurmi, 2004) ja esimiesten työkykyjen kehityspol-
kuja (Feldt, Mäkikangas, Hyvönen, Kinnunen, Kokko, 2006).

Trajektorianalyysia käytetään useimmiten muuttujatyypiltään jatkuville
normaalijakautuneille, lukumäärä- ja dikotomisille muuttujille. Tässä tutkiel-
massa trajektorianalyysin avulla tutkitaan kategorisen neliluokkaisen muuttu-
jan kehitystä. Sitä voidaan soveltaa erilaisiin pitkittäisaineistoihin, erimuotoi-
siin käyrästöihin heterogeenisuuden tutkimiseen.

Tavallisen yhden vasteen mallintamisen lisäksi on mahdollista mallintaa
useampiulotteisia vasteita, milloin kaksi tai kolme ajasta riippuvaa muuttujaa
mallinnetaan samanaikaisesti ja saadut trajektoriryhmät riippuvat kummasta-
kin muuttujasta (ks. Jones & Nagin, 2007). Yksi esimerkki tällaisesta menetel-
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män käytöstä on nuorten työurakiinnittymisen tutkimus, joka tehdään Eläke-
turvakeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteistyönä (tutkimusryhmässä ovat
Janne Salonen, Tapio Nummi, Pekka Virtanen, Antti Saloniemi ja Liudmila Li-
piäinen). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työssäoloa on mitattu
kahdella muuttujalla: kuukausipalkalla ja työpäivien lukumäärällä vuodessa.
Trajektorianalyysin tuloksena saadaan neljä ryhmää, joista kahdella palkka-
kehitys on samansuuntainen, samanmuotoinen ja lähes samantasoinen, mut-
ta niiden työajan kehitys eroaa paljon. Toinen ryhmä käy työssä hyvin vähän
opiskelun aikana, mutta lähellä valmistumista työssäkäynti lisääntyy pikkuhil-
jaa ja valmistumisen jälkeen he ovat työssä pian koko vuoden. Toinen ryhmä
käy työssä säännöllisemmin ja lähes koko vuoden jo opiskelun alussa. Yksis-
tään kuukausipalkan tai työajan mallintamisella ei pystyisi havaitsemaan täl-
laisia ryhmiä, koska palkkakehitykseltään samankaltaiset ryhmät joutuisivat
samaan trajektoriryhmään, joten on tärkeää mallintaa molemmat muuttujat
yhtä aikaa.

Useimmiten kehityksen kuvaamiseksi käytetään polynomikäyrää, mutta on
mahdollista tutkia muodoltaan muitakin käyrästöjä. Esimerkki tällaisesta vai-
keasti mallinnettavasta käyrästä on lasten painoindeksi, jota tutkitaan Tampe-
reen yliopiston Terveystieteiden yksikön ja Lääketieteen yksikön Lastentautien
tutkimuskeskuksen yhteistyönä (tutkimusryhmässä ovat Tapio Nummi, Mat-
ti Salo, Nina Vuorela, Ulla Harjunmaa, Marja-Terttu Saha, Tiina Hakanen ja
Liudmila Lipiäinen). Lasten painoindeksin käyrää on vaikeaa mallintaa yhdel-
lä parametrisella käyrällä. Vastasyntyneen painoindeksi nousee ensin jyrkästi
ylös, sitten korkean kapean huipun jälkeen laskee alas toisen asteen käyrän mu-
kaan, kääntyy pikkuhiljaa nousuun ja siirtyy hitaampaan nousuun ja lopulta
pituuskasvun päättyessä riippuu ainoastaan painon kehityksestä. Tätä käyrää
mallinnettaessa voidaan käyttää kolmea erillistä toisen asteen splinikäyrää, jot-
ka on yhdistetty kahdessa solmukohdassa. Trajektorianalyysin tuloksena saa-
daan neljä ryhmää. Yksi niistä kuvaa ylipainoisten lasten painoindeksin kehi-
tystä ja kulkee melkein alusta asti selvästi muiden ryhmien yläpuolella. Toinen
ryhmä kuvaa pienisyntyisten lasten kehitystä ja kaksi muuta ryhmää kertovat
normaalipainoisten lasten painoindeksin muutoksesta vuosien mittaan.

Lisäselitystä malleihin voi antaa kovariaatin lisääminen. Esimerkiksi edellä
mainittuihin malleihin lisätiin sukupuolimuuttuja suoraan malliin niin, että eri
sukupuolille rakennettiin omat ryhmät, jolloin sekä tasotermit, kulmakertoimet
ja toisen asteen termit että solmukohdat heillä olivat omat. Kovariaatit vaikut-
tavat myös ryhmiin kuulumisen todennäköisyyksiin, joten trajektorianalyysin
tulos saattaa vähän muuttua kovaraatin lisäämisen myötä. Esimerkiksi nuorten
työurien tutkimuksessa naisten kuukausipalkkakäyrät ovat selvästi alemmalla
tasolla kuin miesten. Lasten painoindeksitutkimuksessa pienten poikien käyrien
huiput yhdeksän kuukauden iässä ovat korkeammat kuin vastaavan ryhmän ty-
töillä.
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1.3 Tutkielman tavoitteet ja rakenne

Tutkielman tarkoituksena on kuvata trajektorianalyysia tilastollisena menetel-
mänä ja soveltaa sitä käytännön aineistoon. Teorian ja käytännön esimerkin
avulla esitetään trajektorianalyysin tärkeimmät ominaisuudet ja sen tarjoamat
mahdollisuudet.

Johdannon ja pohdinnan lisäksi työ koostuu neljästä pääluvusta. Luvussa 2
esitellään trajektorianalyysin taustaa ja tärkeimmät analyysin vaiheet. Alalu-
vussa 2.1 esitellään uskottavuusfunktion yleinen muoto ja määrittely katkais-
tun normaalijakauman mallissa, Poissonin jakauman ja dikotomisen jakauman
malleissa. Tämän jälkeen tarkastellaan myös mallin estimointia EM-algoritmin
avulla ja esitetään, miten puuttuvia tietoja käsitellään. Alaluvussa 2.4 kerro-
taan mallin valintaan käytettävistä kriteereistä.

Tässä tutkielmassa trajektorianalyysia sovelletaan työurien tutkimukseen,
jonka tavoitteena on tutkia työikäisten henkilöiden välisiä eroja työurien muu-
toksissa. Oletuksena on, että tutkittavien henkilöiden työurien kehitys ei ole ol-
lut samanlaista. Trajektorianalyysin avulla löydettiin kuusi trajektoriryhmää.
Korkean, keskinkertaisen, matalan, nousevan ja laskevan kiinnittymisen ryh-
mien lisäksi aineistossa on trajektoriryhmä, jonka kiinnittyminen vahvistuu
viiveellä matalasta korkeaan vanhemmalla iällä. Jatkoanalyyseissä tutkittiin
trajektoriryhmien hajaantumista luottamusvälien avulla ja ryhmiin kuuluvien
henkilöiden taustaa sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja perhetaustan suh-
teen. Tässä tutkielmassa kuvaillaan kuitenkin vain sukupuolieroja ryhmissä.

Tutkimusaineistoa kuvataan tarkemmin luvussa 3, jossa selitetään myös
työhön kiinnittymistä. Luvussa 4 esitellään ja selitetään trajektorianalyysin tu-
lokset. Liitteenä 1 on julkaistu artikkeli ”Tracks of labour market attachment
in early middle age: A trajektory analysis over 12 years” työurien kehityk-
sen tutkimuksen tuloksista. Artikkelin kirjoittaneen tutkimusryhmän jäsenenä
vastasin aineiston käsittelystä, muuttujien muodostamisesta ja tilastollisesta
mallintamisesta. Uusien työhön kiinnittymistä kuvaavien muuttujien ja artik-
kelin tutkimusasetelmien suunnittelu tehtiin yhdessä aiheeseen perehtyneiden
tutkijoiden kanssa. Lopullisessa kirjoitusvaiheessa osallistuin tilastomenetelmiä
ja tutkimuksen tuloksia esittelevien osioiden toteutukseen sekä tunnuslukujen,
kuvaajien ja taulukoiden tuottamiseen.

Luvussa 5 kerrotaan trajektorianalyysiin käytettävistä tilastollisista ohjel-
mistoista ja niiden ominaisuuksista. Viimeisessä luvussa pohditaan analyysin
ja ja tutkimuksen tuloksia, onnistumista, haasteita ja vahvuuksia.
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2 Trajektorianalyysi

2.1 Trajektorianalyysin tausta

Trajektorianalyysi on äärellisten sekoitettujen jakaumien teorian erikoissovel-
lus. Sekoitettujen jakaumien tapauksessa kaikki havainnot eivät kuuluu samaan
jakaumaan, vaan aineisto on sekoite useasta jakaumasta. Esimerkiksi kuvio 2.1
havainnollistaa sekoitetta kahdesta normaalijakaumasta, joilla on erilaiset kes-
kiarvot ja keskihajonnat. Niiden tiheysfunktioiden kuvaajat on piirretty kat-
koviivoilla. Yhden normaalijakauman estimointi (yhtenäinen käyrä) sopii huo-
nosti tähän aineistoon.

 

 

mean 1 mean 2

Kuvio 2.1. Kahden normaalijakauman sekoite

Pitkittäisaineiston tapauksessa kahden osapopulaation kehityspolkuja voi-
vat kuvata kaksi erillistä kehityskäyrää, jotka voivat alkaa eri tasolta ja nousta
tai laskea eri kulmalla. Silloin jokaisen mittauspisteen poikittaisleikkaukses-
sa osapopulaatioiden havainnoista muodostuu kuvion 2.1 tapainen yksiulot-
teinen kahden normaalijakauman sekoite. Kahden osapopulaation sekoiteessa
koko aineiston ominaisuuden kehitystä ajassa kuvaava kehityskäyrä kulkisi osa-
populaatioiden kehityskäyrien välissä ja lukumäärältä suurempi niistä vetäisi
yhteistä käyrää itseensä päin, samoin kuin useampien jakaumien sekoiteessa.
Osapopulaatioiden kehityspolkuja kuvaavat kehityskäyrät voivat olla paitsi eri-
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tasoisia ja erisuuntaisia myös erimuotoisia, eli toiset voivat olla suoria, toiset
ylöspäin tai alaspäin kaarevia tai kolmannen asteen käyriä. Sekoitetun aineis-
ton käsittely homogeenisena hävittää mahdollisten erisuuntaista kehitystä seu-
raavien ryhmien eroavuutta ja keskistää ryhmien kehityskäyrät yhteen kehitys-
käyrään.

Trajektorianalyysin päämääränä on tunnistaa tällaisia toisistaan kehityksel-
tään eroavia ryhmiä. Tutkimusmenetelmä perustuu suurimman uskottavuuden
menetelmään (Nagin, 2005), jossa maksimoidaan uskottavuusfunktio, jonka
muoto riippuu analysoitavan tiedon tyypistä ja tälle valitusta todennäköisyys-
jakaumasta. Lukumääräaineiston tapauksessa todennäköisyysjakaumaksi voi-
daan valita Poisson-jakauma, jatkuvan aineiston tapauksessa normaalijakauma
ja dikotomisen eli kaksiluokkaisen aineiston tapauksessa Bernoulli-jakauma.
Tässä alaluvussa käsitellään yleisen uskottavuusfunktion muotoa sekä esitys-
tä eri tiedon tyypien tapauksissa. Pääasiallisena lähteenä on käytetty Naginin
(2005) trajektorianalyysia käsittelevää teosta. Tutkielmassa käytetään alkupe-
räisen lähteen merkintä.

2.1.1 Uskottavuusfunktion yleinen muoto

Olkoon populaatiossa I henkilöä, joilta jokaiselta on mitattu sama ominaisuus
useita kertoja. Henkilön i mitatun ominaisuuden käyttäytymistä ajankohdassa
t = 1, 2, 3, . . . , T kuvaa yit. Tällöin vektori Yi = {yi1, yi2, . . . , yiT} kuvaa hen-
kilön i mittausten sarjaa, jonka graafinen kuvaaja on yksilöllinen kasvukäyrä.
Kasvukäyrien muotojen kuvaamiseen käytetään usein tietyn asteisia iän tai
ajan polynomifunktioita, joita esitetään polynomiparametrien avulla. Jos joi-
denkin kehityskäyrien polynomifunktioiden parametrit ovat samoja, niin niiden
kehityskäyrien muodot ovat myös identtisiä. Jos kaikkien henkilöiden kehitys-
käyrät ovat samanlaisia, niin populaatio on homogeeninen. Trajektorianalyysi
ei oleta tällaista homogeenisuutta koko populaation tasolla. Tarkoituksena on
tiivistää henkilöiden eroja kasvukäyrissä äärelliseen toisistaan eroavien poly-
nomifunktioiden joukkoon ja niitä kuvaavaan joukkoon parametreja.

Olkoon P (Yi) yksilön i peräkkäisten mittausten jonon Yi tiheysfunktio. Ole-
tetaan seuraavaksi, että populaatio koostuu j:sta osapopulaatiosta, joilla jokai-
sella on oma kehityspolku. Oletetaan, että P j(Yi) kuvaa ryhmään j kuuluvan
henkilön mittaussarjan Yi tiheysfunktiota ja πj kuvaa satunnaisesti valitun po-
pulaation jäsenen todennäköisyyttä kuulua ryhmään j. Tiheysfunktio on ti-
heysfunktioiden painotettu summa

(2.1) P (Yi) =
J∑
j

πjP
j(Yi),

missä P j(Yi) on ryhmään j liittyvä tiheysfunktio. Satunnaisesti valitun po-
pulaation jäsenen todennäköisyys kuulua ryhmään j, πj mittaa kunkin ryh-
män suhteellista osuutta populaatiosta. Tätä todennäköisyyttä voidaan ajatella
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myös todennäköisyydeksi, että satunnaisesti valittu henkilö tulee seuraamaan
ryhmän j trajektoria, joten se mittaa jokaisen trajektoriryhmän suhteellista
kokoa.

Todennäköisyys kuulua ryhmään πj estimoidaan multinomiaalista logistista
funktiota käyttäen

πj = eθj∑j
j=1 e

θj
.

Tässä yhtälössä πj on sidottu estimoitavaan parametrijoukkoon θj, joiden ar-
vot voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Sen sijaan ryhmään kuulu-
vuustodennäköisyydet ovat nollan ja yhden väliltä ja summautuvat ykköseksi.
Ryhmään kuulumisen todennäköisyydet saadaan estimoitua EM-algoritmilla,
joka on kuvattu luvussa 2.2.

Yhtälö (2.1) kuvaa niin sanottua ”äärellisten sekoitettujen jakaumien mal-
lia” koska se laskee yhteen äärellistä määrää havaitsemattomia ryhmiä josta po-
pulaatio koostuu. Populaatiotasolla henkilön mittaukset voivat olla riippuvai-
sia edellisistä mittauksista kuten esimerkiksi painomittauksissa henkilön paino
korreloi edellisten painomittausten kanssa. Sen sijaan jokaisen ryhmän sisällä
peräkkäisten mittausten oletetaan olevan riippumattomia, joten mitattu omi-
naisuus voi kehittyä riippumatta edellisistä mittauksista, esimerkiksi paino voi
sekä nousta että laskea.

Havaintojen ehdollisesta riippumattomuusoletuksesta ryhmän sisällä seuraa

P j(Yi) =
T∏
pj(yit),

missä pj(yit) on mittauksen yit tiheysfunktio ryhmässä j.
Yhtälö

(2.2) L =
N∏
P (Yi)

kuvaa koko populaation uskottavuusfunktiota, joka on kaikkien yksilöiden us-
kottavuusfunktioiden tulo.

2.1.2 Katkaistu normaalijakautunut malli

Tässä osassa havainnollistetaan yleisen todennäköisyysfunktion (2.1) estimoin-
tia silloin kuin mitattu ominaisuus saa jatkuvia arvoja, jolloin todennäköisyys-
jakaumaksi voidaan valita esimerkiksi normaalijakauma. Jos muuttujan arvois-
sa on minimi- tai maksimikohta, todennäköisyysjakaumaksi sopii katkaistu nor-
maalijakauma (censored normal distribution).

Mallin mukautuminen katkaistua dataa vastaavaksi vaatii (1) jakauman
ominaisuuksia kuvaavan pj(yit) muodon valintaa, joka on tässä tapauksessa
katkaistu normaalijakauma ja (2) mitatun ominaisuuden ja iän tai ajan yh-
distävän linkkifunktion määrittämistä, jota varten luodaan latentti muuttuja
y∗
it. Tämän latentin muuttujan voidaan ajatella esittävän yksilön i mahdollista
käytäyttymistä iässä t. Esimerkiksi malli
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(2.3) y∗
it = βj0 + βj1Ikäit + βj2Ikä2

it + βj3Ikä3
it + εit,

kuvaa y∗
it:n kolmannen asteen riippuvuutta iästä, missä Ikäit on yksilön i ikä

ajankohtana t, εit on normaalijakautunut jäännös, jonka keskiarvo on nolla ja
keskihajonta σ on vakio. Kertoimet βj0, βj1, βj2 ja βj3 ovat polynomifunktion
muodon määrittävät parametrit.

Katkaistun normaalijakauman tapauksessa latentti muuttuja y∗
it on liitetty

havaittuun mutta katkaistuun arvoon yit. Jos latentin muuttujan arvo on pie-
nempi kuin pienin mahdollinen havaitun muuttujan arvo Smin, oletetaan, että
mitattu käyttäytyminen yit on yhtä suuri kuin tämän arvo. Samoin, jos laten-
tin muuttujan arvo on suurempi kuin suurin mahdollinen arvo Smax, oletetaan
havaitun käyttäytymisen olevan samansuuruinen kuin tämä arvo. Katkaisemat-
toman datan tapauksessa oletetaan, että kaikki arvot mahtuvat pienimmän ja
suurimman arvon väliin.

Merkitään βjXit:lla lauseketta βj0 +βj1Ikäit+βj2Ikä2
it+βj3Ikä3

it. Yhtälö (2.3)
voidaan ilmaistaa tällöin muodossa

y∗
it = βjXit + εit.

Koska εit on oletettu normaalijakautuneeksi keskiarvolla nolla ja keskihajon-
nalla σ, niin y∗

it on riippuvainen iästä ja normaalijakautunut keskiarvolla βjXit

ja keskihajonnalla σ. Olkoon φ satunnaismuuttujan y∗
it tiheysfunktio ja Φ sen

kertymäfunktio.
Lauseke (2.4) antaa katkaisemisen todennäköisyyden mitta-asteikon mini-

mikohdassa. Se on yhtä kuin standardoidun (Smin−βjxit)/σ normaalijakauman
kertymäfunktion arvo

(2.4) pj(yit = Smin) = Φ
(
Smin − βjxit

σ

)
.

Yhtälön (2.5) mukaan satunnaismuuttujilla y∗
it ja yit on sama tiheysfunktio,

kun arvot ovat mitta-asteikon minimi- ja maksimikohtien välissä, eli Smin ≤
yit ≤ Smax.

(2.5) pj(yit) = 1
σ
φ

(
yit − βjxit

σ

)
.

Lauseke (2.6) antaa katkaisun todennäköisyyden asteikon maksimikohdassa

(2.6) pj(yit = Smax) = 1− Φ
(
Smax − βjxit

σ

)
.
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Katkaistu normaalijakautunut malli edellyttää yhdenmukaisia polynomi-
parametrien estimaatteja, jotka kuvaavat trajektorikäyriä jokaiselle trajektori-
ryhmälle j. Näiden estimaattien avulla saadaan jokaiselle ryhmälle y∗

it:n odo-
tusarvon E(y∗

it) estimaatti β̂jxit, missä β̂j on βj:n suurimman uskottavuuden
estimaatti. Voidaan estimoida E(yjit) jokaisen ryhmän kohdalla lausekkeella

Φj
minSmin + β̂jxt(Φj

max − Φj
min)

+σ(φjmin − φjmax) + (1− Φj
max)Smax,

missä Φmin ja Φmax ovat Φj[(Smin − β̂xjit)/σ] ja Φj[(Smax − β̂xjit)/σ] sekä vas-
taavanlaisella määritelmällä φmin ja φmax ovat tiheysfunktion arvoja.

2.1.3 Poissonin jakauma

Tässä alaluvussa esitellään trajektorianalyysin perusmalli lukumääräaineistol-
le, jolloin todenäköisyysjakaumana käytetään usein Poissonin jakaumaa. Jo-
kaiselle ryhmälle j saadaan todennäköisyydet

pj(yit) =
λyit
jt e

−λjit

yit!
, yit = 0, 1, 2, . . . .

Tässä λjt ilmaisee keskimääräistä tapahtumien lukumäärää ryhmässä j ajan-
kohtana t. Kun λ kasvaa, Poissonin jakauma lähenee normaalijakaumaa. Ta-
pauksissa, joissa keskimääräinen tapausten lukumäärä λ on suuri kaikissa ryh-
missä, sekä normaalijakaumaan että Poissonin jakaumaan pohjautuvat analyy-
sit tuottavat likimain samoja tuloksia.

Poissonin mallin määrittely edellyttää linkkifunktion määrittelyä. Tämä yh-
teys saadaan olettamalla, että λjt muuttuu iästä logaritmisesti siten, että

(2.7) ln(λjt) = βj0 + βj1Ikäit + βj2Ikä2
it + βj3Ikä3

it.

Linkkifunktio on määritelty luonnollisena logaritmina λjt :sta vain laskennal-
lisista syistä. Koska λjt mittaa keskimääräistä tapahtumien lukumäärää, teo-
reettisesti on mahdotonta saada negatiivista arvoa. Spesifioimalla yhtälö (2.7)
luonnollisen logaritmin suhteen estetään negatiiviset λjt :n arvoja, koska eln(λj

t )

on aina suurempi kuin 0.
Nollaan kasautunutta Poisson jakaumaa Lambert (1993) on kutsunut nol-

lalla inflatoiduksi Poissonin (zero-inflated Poisson) jakaumaksi (Nagin & Land,
1993; katso myös Land, McCall & Nagin, 1996; Land & Nagin, 1996). Lambert
todisti, että monissa Poissonin jakauman sovelluksissa nolla-arvon todennä-
köisyyttä aliestimoidaan, mitä voidaan korjata käyttämällä nollalla inflatoitua
Poissonin jakaumaa silloin, kun aineistossa on paljon nolla-arvoja. Oletetaan,
että jokaisella hetkellä t jotkut ryhmän j jäsenet ovat passiivisia siinä mieles-
sä, että tapahtumien määrä on nolla. Passiivisuus voi johtua kahdesta syystä:
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henkilön tapausten määrä on nolla sen takia että näitä tapauksia ei ole tai ta-
paukset eivät ole havaittuja, vaikka ovat olemassa. Olkoon αjt todennäköisyys,
että ryhmän jäsen voi olla passiivinen. Kaikille λji = 0 nolla-arvon todennäköi-
syys on e−λjt . Kun otetaan huomioon kaksi passiivisuuden syytä, nolla-arvon
todennäköisyys on

(2.8) pj(yit = 0) = αjt + (1− αjt )e−λjt .

Kaikille y > 0

(2.9) pj(yit) = (1− αjt )
λyit
jt e

−λjit

yit!

silloin kun yit = 1, 2, . . ..

2.1.4 Dikotominen vaste

Tässä alaluvussa esitetään sopiva malli dikotomiselle pitkittäisaineistolle, jonka
vastemuuttuja on kaksiluokkainen. Tällöin todennäköisyysjakaumaksi voidaan
valita Bernoullin jakauma. Perusmallin muoto taas käyttää hyväkseen latent-
timuuttujan käsitettä y∗

it = βj0 + βj1Ikäit + βj2Ikä2
it + βj3Ikä3

it + εit. Oletetaan,
että havaitu dikotominen muuttuja saa arvon 1, jos y∗

it > 0, ja arvon 0, jos
y∗
it ≤ 0. Olkoon αjit todennäköisyys, että yit = 1 ryhmässä j, eli pj(yit = 1).
Jos εit on oletettu normaalijakautuneeksi, niin αjit on kuvatu probit-funktiolla
(Naginin (2005) mukaan Greene, 1995, Maddala, 1983). Muuten αjit saadaan
binäärisestä logit-jakaumasta (binary logit distribution):

αjit = eβ
j
0+βj

1Ikäit+βj
2Ikä2

it+βj
3Ikä3

it

1 + eβ
j
0+βj

1Ikäit+βj
2Ikä2

it+βj
3Ikä3

it

.

Logit ja probit -jakaumat ovat melkein identtisiä ”S-muotoisia” jakaumia, joten
on vaikeaa valita niiden välillä.

Malli tuottaa αjit:n estimatit jokaiselle ryhmälle j jokaisessa mittauspistees-
sä. Nämä estimaatit saadaan määritettyä y∗

it:n arvojen avulla, ja niitä voidaan
tulkita piilevänä mahdollisuutena saada arvo 1. Silloin kun tämä mahdollisuus
kasvaa, αjit myös kasvaa.

2.2 Mallin estimointi EM-algoritmilla

Sekoitusmallien uskottavuusfunktion maksimointiin voidaan käyttää EM-algo-
ritmia (Dempster, Laird & Rubin, 1977; Titterington, Smith & Makov, 1985;
Liu & Sun, 1997; McLachlan & Krishnan, 1997; Muthén & Shedden, 1999;
McLachlan & Peel, 2000). Menetelmässä yksi vaikea maksimointitehtävä jae-
taan jonoon helpompia (Dempster, Laird & Rubin, 1977; Koistinen, 2006).
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EM-algoritmia voidaan myös käyttää täydentämään puuttuvaa tietoa aineis-
toissa. Sekoitettujen jakaumien tapauksessa aineisto täydennetään kuvitteeli-
silla trajektoriryhmämuuttujilla, joiden arvoja ei tiedetä etukäteen, joten tra-
jektoriryhmämuuttujat ajatellaan satunnaismuuttujiksi. Aineiston uskottavuus
riippuu näistä satunnaismuuttujista, joten uskottavuudesta tulee myös satun-
naismuuttuja.

EM-algoritmi (Expectation and Maximization) koostuu kahdesta iteratiivi-
sesta askeleesta. E-askeleessa lasketaan uskottavuusfunktion (2.2) odotusarvo
käyttäen nykyisiä parametrien estimaatteja. Seuraavassa M-askeleessa mak-
simoidaan edellisessä askeleessa laskettu suurimman uskottavuuden funktion
odotusarvo. Jokaisella iteraatiolla EM-algoritmi kasvattaa aineiston uskotta-
vuusfunktiota. Toistetaan näitä kahta askelta vuorotellen, kunnes algoritmi
konvergoituu johonkin lokaaliin uskottavuuden maksimiin. Toisin sanoen, en-
sin lasketaan kaikkien henkilöiden i todennäköisyydet πj kuulua jokaiseen ku-
vitteeliseen trajektoriryhmään j. Tämän jälkeen trajektoriryhmät sovitetaan
uudelleen koko aineistoon, jolloin henkilöiden mittaukset painotetaan trajekto-
riryhmään kuulumisen todennäköisyydellä. Näitä toimia toistetaan kunnes me-
netelmä konvergoituu, eli uskottavuusfunktio ei kasva enää (Tolvanen, 2007).

Yksi EM-algoritmin ongelmista on hidas konvergointi. Suurella havainto- ja
muuttujamäärällä konvergointi voi viedä paljon aikaa. Toinen mahdollinen on-
gelma on se, että konvergointi tapahtuu lokaaliin maksimiin. (Tolvanen, 2007;
Autio, 2002.) Silloin eri ajoilla voidaan saada erilaiset ratkaisut. Tätä ongelmaa
pyritään välttämään toistamalla ajot useita kertoja.

EM-algoritmin avulla siis löydetään aineiston perusteella sellainen sekoi-
tettujen jakaumien malli, joka olisi voinut tuottaa havaintoaineiston ja jonka
parametrit tunnetaan.

2.3 Puuttuvien tietojen käsittely

Yleisin ongelma pitkittäisaineistojen analysoinnissa on puuttuvat tiedot. Reiät
vastauksissa voivat johtua siitä, että kyselyyn osallistunut henkilö on esimer-
kiksi kuollut, häntä ei voida enää tavoittaa tai hän ei halua jatkaa tutkimuk-
seen osallistumista. Puuttuvia tietoja pidetään yleensä tilastollisena riesana,
joka pienentää otoskokoa ja näin ollen myös analyysien tilastollista voimaa tai
reliabiliteettia. Pitkittäisaineistojen analysoinnissa puuttuvat tiedot voivat ol-
la haitallisempia, jos ne eivät ole satunnaisia vaan riippuvat systemaattisesti
vastemuuttujasta (Schafer & Graham, 2002). Esimerkiksi epäsosiaalisen käyt-
täytymisen tutkimuksessa korkeampia arvoja saavilta henkilöiltä usein myös
puuttuu tietoja eli he ovat syystä tai toisesta jättäneet vastaamatta kyselyyn.
Yleinen tapa on jättää pois pitkittäisaineistojen analysoinnista ne henkilöt,
joilla on puutteellisia vastauksia. Tämä voi olla käytännöllisesti välttämätöntä
niiden henkilöiden osalta, joilla on hyvin paljon puuttuvia tietoja. Mutta yk-
silöiden poisjättäminen puuttuvien vastausten takia voi vääristää tuloksia tai
johtaa esimerkiksi marginaalisen asian korostumiseen analyysissa.
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Trajektorianalyysi käsittelee puuttuvia tietoja täysin satunnaisina ja käyt-
tää analyyseissa kaiken käytettävissä olevan tiedon. Esimerkiksi R-ohjelmisto
(kirjasto flexmix) poistaa vektoroidusta aineistosta rivin, jossa on puuttuva
tieto, jolloin käytännössä poistuu vain yhden henkilön yhtä mittauskertaa ku-
vaava arvo ja joka rivillä toistuvat taustamuuttujien arvot. Mittausajankohdan
otoskoko pienenee tässä ajankohdassa puuttuvien mittausten määrällä. Joka ta-
pauksessa puuttuvien tietojen käsittely täysin satunnaisena on suuri parannus
verrattuna vaihtoehtoon poistaa henkilöt, joilla on puuttuvia tietoja. Otokses-
ta riippuu, kuinka paljon puuttuvia tietoja voidaan sallia, mutta karkeasti sa-
noen ne henkilöt, joilta puuttuu enemmän kuin puolet mittauksista, on vaikea
sijoittaa riittävän suurella todennäköisyydellä mihinkään trajektoriryhmään.

2.4 Mallin valinta

Aineistoon parhaiten sopivan mallin sekä ryhmien määrän valinnassa käyte-
tään Akaiken informaatiokriteeriä (AIC) ja Bayesin informaatiokriteeriä (BIC).
Mplus-ohjelmisto tarjoaa myös muita tilastollisia testejä ryhmien määrän va-
lintaan. Eri ohjelmistoilla lasketut informaatiokriteereiden arvot voivat erota
vakion verran, laskentatapa ja vertailemisen periaate on kuitenkin sama.

AIC (Akaike, 1987) on määritelty uskottavuusfunktion L ja estimoitujen
parametrien lukumäärän k funktiona

AIC = −2log(L) + 2k.

Kahden mallin vertailussa pienemmän AIC arvon saava on parempi.
Otoskoon ollessa N Bayesin informaatiokriteeri (Schwartz, 1978) on

BIC = −2log(L) + k ∗ log(N).

Otoskoolla korjattu aBIC (Sclove, 1987) saadaan korvaamalla otoskokoN lausek-
keella

N∗ = (N + 2)/24.

Samoin kuin AIC, pienemmät BIC ja aBIC arvot merkitsevät parempaa
mallia. Tolvasen (2007) mukaan aBIC sopii ryhmien määrän valintaan parem-
min kuin BIC otoksen koon ollessa suurempi kuin 500.

Mplus-ohjelmiston tarjoamat tilastolliset testit ryhmien määrän valintaan
ovat Vuong, Lo, Mendell & Rubin (VLMR), korjattu VLMR eli Lo, Mendell &
Rubin (LMR) ja parametrisella bootstrap-menetelmällä laskettu uskottavuus-
osamäärätesti (parametric bootstrapped likelihood ratio test, BLRT). VLMR
testin hypoteesit ovat

H0 : ryhmien määrä on k-1

H1 : ryhmien määrä on k
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Hypoteesien mukaisten mallien uskottavuusosamääriä verrataan niiden teoreet-
tiseen jakaumaan, joka on painotettu χ2 jakauma silloin, kun mallit ovat si-
säkkäisiä tai normaalijakauma, kun mallit eivät ole sisäkkäisiä (Vuong, 1989).

Lo-Mendell-Rubin uskottavuusosamäärätesti eli LMR (Lo, Mendell & Ru-
bin, 2001) on mallien estimoitavien parametrien määrillä p ja q korjattu VLMR

LMR = V LMR

1 + {(p− q)logN}−1 .

Parametrisella bootstrap-menetelmällä lasketulla uskottavuusosamäärätes-
tillä (BLRT) k ja k− 1 mallien parametrit estimoidaan aineistosta. Sitten esti-
moiduista parametreista satunnaisesti generoidaan aineisto. Generointia toiste-
taan monta kertaa. Jokaisesta generoidusta aineistosta estimoidaan suurimman
uskottavuuden estimaatteja k ja k − 1 ryhmäratkaisuille ja lasketaan mallien
uskottavuusosamäärät, joita verrataan sitten havaitun aineiston uskottavuus-
tuloksiin (McLahlan & Peel, 2000; Muthén & Muthén, 1998 - 2007). Jos VLMR,
LMR ja BLRT -testien p-arvo on pienempi kuin 0.05, nollahypoteesi hylätään
ja aineistoon sovitettu ryhmien määrä on parempi kuin yhtä ryhmää pienempi.
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3 Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineisto on peräisin Northern Swedish Cohort -tutkimuksesta,
jossa seurataan kaikkia vuonna 1981 Pohjois-Ruotsin Luleån kaupungin perus-
kouluista valmistuneita nuoria. Tutkimuksen osallistumisprosentti oli erittäin
korkea. Alkuperäisestä 1 083 henkilön kohortista 1 080 osallistui ensimmäiseen
kyselyyn. 26 vuotta myöhemmin seurantatutkimukseen osallistui 93,6 % (n =
1 005) elossa olevista henkilöistä.

Osallistujia kutsuttiin luokkakokouksiin, joissa annettiin kyselyt. Niille, joil-
ta vastaukset puuttuivat, lähetettiin kysely postitse. Jos tiedot puuttuivat tä-
mänkin jälkeen, osallistujiin otettiin yhteyttä puhelimitse. Osallistujilta kysyt-
tiin perhetaustasta, työkokemuksesta, työoloista, taloudellisesta tilanteesta, so-
siaalituesta, siviilisäädystä, kotityöstä, terveydellisistä seikoista ja muuta vas-
taavaa (lisätietoa Hammarström & Janlert, 2005; Hammarström, Virtanen &
Janlert, 2011). Tämä tutkimus käsittelee vuonna 2007 tehtyä kyselyä, jolloin
vastaajat olivat 40-vuotiaita. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajan työmarkkinas-
tatusta jokaisen puolen vuoden aikana yhteensä 12 edeltävänä vuonna.

Kyselyssä osallistujilta kysyttiin, olivatko he olleet kyseisenä puolen vuoden
aikana vakituisessa työssä, yrittäjänä, projektityössä, sijaisena, työssä koea-
jalla, tarvittaessa kutsuttavana työntekijänä, kausiluonteisessa työssä, muista
syistä määräaikaisessa työssä tai työttömänä vai eivätkö olleet työmarkkinoi-
den käytettävissä. Työmarkkinastatusta ilmaisevan muuttujan arvot jaettiin
neljään luokkaan: pysyvä työ, määräaikainen työ, työtön ja syrjäytynyt. Saa-
tiin uusi luokittelumuuttuja, niin sanottu työhön kiinnittyminen. Muuttuja saa
suurimman arvon, jos työ on vakituinen, ja pienimmän, jos henkilö ei ole työ-
markkinoiden käytettävissä pitkään aikaan (yli 2 vuotta).

Työhön kiinnittyminen tässä tutkimuksessa tarkoittaa lähinnä työssäolosta-
tusta. Se ei tarkoita työhön sitoutumista eikä viittaa samaan kuin työpaikkaan
kiinnittyminen (Mamia & Melin, 2006). Tässä tutkimuksessa tutkitaan työhön
kiinnittymistä pitkällä aikavälillä. Lyhytaikaiset työn keskeyttämiset esimer-
kiksi äitiysloman ajaksi eivät tarkoita syrjäytymistä, koska ihmisellä on mah-
dollisuus palata samaan työhön äitiysloman loputtua. Hän "kiinnittyy"tähän
työhön myös sen ajan, kun ei ole markkinoiden käytettävissä lapsen hoidon ta-
kia. Alle kahden vuoden pituisia periodeja, jolloin henkilö ei ole työmarkkinoi-
den käytettävissä, ei pidetä työmarkkinoilta syrjaytymisenä, vaan määriteltiin
vastaamaan tätä edeltävän periodin työmarkkinastatusta. Tässä tutkimukses-
sa tutkitaan neliluokkaista työhön kiinnittymistä. Mittauspisteitä on yhteensä
24, ja ne on mitattu tasavälein ja kaikille henkilöille samoina ajanhetkinä.
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4 Työhön kiinnittyminen: aineiston
analysointi

Koska työhön kiinnittymisen muuttuja on kategorinen, käytetään aineiston
mallintamiseen Mplus-ohjelmistoa. Se on tällä hetkellä ainoa ohjelmisto, joka
mallintaa trajektorianalyysissä kategorisia muuttujia. Kategorisen muuttujan
mallintaminen on myös laskennallisesti raskasta ja vaatii valtavasti muistitilaa
ja aikaa. Usein tietokoneen muistikapasiteetti ei riittänyt mallintamiseen. Suuri
mittauspisteiden määrä aiheutti myös konvergointiongelman, jolloin eri ajoilla
ei päästy samaan tulokseen. Näistä syistä mittauspisteiden määrä jouduttiin
pienentämään kahdeksaan. Mallintamiseen on valittu tasaisesti joka kolmas
mittauspiste viimeisestä alkaen.

Alunperin tarkoituksena oli soveltaa analyyseihin latenttien ryhmien kasvu-
käyrämallinnusta (GMM), mutta tämä oli mahdotonta konvergointiongelmien
takia. Tutkimus jouduttiin rajoittamaan trajektorianalyysiin.

Analyysit aloitetaan spesifioimalla ja estimoimalla malli ensin koko aineis-
tolle. Aluksi valitaan kasvukäyrän muoto, joka kuvaa mahdollisimman hyvin
yksittäiset kehityskäyrät. Sitten valittua perusmallia käyttäen toistetaan ana-
lyysi eri ryhmämäärillä, ensin kahdella ryhmällä, sitten kolmella ja niin edel-
leen. Analyyseistä poimitaan informaatiokriteereiden (AIC, BIC) arvot ja ver-
rataan niitä sekä tutkitaan havaintojen lukumääriä eri ryhmissä. Tilastollisten
kriteereiden lisäksi ryhmien muotoa ja ominaisuuksia tulkitaan sisällöllisesti;
ovatko ryhmät esimerkiksi teorian kannalta mielekkäitä. Näiden perusteella
valitaan paras ryhmäratkaisu eli montako trajektoriryhmää sopii aineistoon
parhaiten. Tämän jälkeen piirretään trajektoriryhmien käyrät ja tutkitaan tar-
kemmin ryhmiin kuuluvien henkilöiden taustoja.

4.1 Kasvukäyrän muodon valinta

Työhön kiinnittyminen on neliluokkainen kategorinen muuttuja, jonka arvot
ovat 1 = syrjäytynyt, 2 = työtön, 3 = määräaikaisessa työssä, 4 = pysyvässä
työssä. Valitaan satunnaisesti joukosta 10 henkilön otos ja piirretään mittauk-
sista yksilöllisiä kasvukäyriä.

Kuvaa varten käyriin on lisätty hieman satunnaisvaihtelua, jotta käyrät
voisi erotella helpommin toisistaan. Kuviossa 4.1 esitetyistä yksilöllisten kas-
vukäyrien muodoista näkyy, että työhön kiinnittyminen vaihtelee samalla hen-
kilöllä, se saattaa laskea, kasvaa tai pysyä samalla tasolla. Kolmella henkilöllä

18



Kuvio 4.1. Yksittäisten kasvukäyrien kuvaajat.

kymmenestä työhön kiinnittyminen on korkeaa eli työ on pysyvää koko tar-
kastelujakson ajan. Yhdellä henkilöllä on koko ajan määräaikainen työ, muilla
työhön kiinnittyminen muuttuu ajan kuluessa. Kuviosta voidaan myös nähdä,
että lineaarinen käyrä ei ole ehkä riittävä kehityksen muodon kuvaamiseksi kos-
ka on havaittavissa kaarimaisia kehitysmuotoja, jolloin käyrä ensin nousee ja
sitten laskee tai toisinpäin.

Taulukossa 4.1 on koko aineistoon sovitettujen mallien informaatiokritee-
rit. Malli t on pelkällä tasotermillä varustettu malli, mallissa tk on mukana
tasotermi ja kulmakerroin. Mallissa tk2 on tasotermi ja kulmakerroin, jonka
kaksi viimeistä latausta estimoidaan vapaasti. Silloin käyrän muoto on lineaa-
rinen ensimmäisissä mittauksissa ja vapaa kahdessa viimeisessä mittauksissa,
jolloin käyrän poikkeavuus lineaarisesta muodosta alas tai ylös on sallittu ja
estimoidaan profiilikäyrä. Malli tk4 on samanlainen kuin edellinen, paitsi että
neljä viimeistä latausta ovat vapaasti estimoitavissa kahden sijasta. Malli tkq
on toisen asteen malli.

Taulukko 4.1. Koko aineiston kasvukäyrän muodon valinnan informaa-
tiokriteerit

logL AIC BIC Adj. BIC
Malli t -4198.060 8404.120 8423.747 8411.043
Malli tk -3869.840 7753.681 7788.028 7765.796
Malli tk2 -3776.744 7611.488 7753.784 7661.678
Malli tk4 -3770.061 7602.121 7754.231 7655.773
Malli tkq -3740.223 7502.445 7556.420 7521.483

Uskottavuusfunktion arvot logL pienenevät aina siirryttäessä laajempaan
malliin, mikä viittaa siihen, että mallit paranevat. Koko aineistoon sovitettu
malli, jossa tasotermin lisäksi on kulmakerroin, on parempi kuin pelkällä taso-
termillä varustettu malli. Mallin sopivuus paranee, kun sallitaan käyrän muo-
don poikkeavuus lineaarisesta. Informaatiokriteereiden arvot pienenevät koko
ajan kasvukäyrän kaarevuutta lisättäessä. Pienimmät informaatiokriteerien ar-
vot ovat toisen asteen mallilla malli tkq. Kolmannen asteen käyrä on jo lasken-
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nallisesti liian raskas eikä suppene. Näin ollen kokeilluista malleista toisen as-
teen malli selittää parhaiten työhön kiinnittymisen kehityksen muotoa koko
aineistossa ja tätä mallia käytetään kehityksen kuvaamiseen osapopulaatioissa.

4.2 Ryhmien määrän valinta

Seuraavaksi populaatio jaetaan eri ryhmiin niin, että ryhmien sisällä kehitys-
käyrät olisivat mahdollisimman samanlaisia ja ryhmien välillä työhön kiinnit-
tymisen kehitys eroaisi mahdollisimman paljon. Mallinnetaan yhden, kahden,
kolmen ja niin edelleen ryhmän ratkaisut ja poimitaan tuloksista informaatio-
kriteereiden (AIC, BIC ja otoskoolla korjattu Adj. BIC) sekä tilastollisten tes-
tisuureiden (VLMR, LMR ja BLRT) arvot ja ryhmiin sijoitettujen havaintojen
lukumäärät.

Mallien uskottavuusfunktion arvot kasvavat ryhmien määrää lisättäessä
(Taulukko 4.2). Samoin käyttäytyvät informaatiokriteereiden arvot, joiden koh-
dalla kuuden ryhmän jälkeen arvot eivät pienentyneet enää niin voimakkaasti,
vaikka toisaalta eivät alkaneet kasvaakaan. Otoskoolla korjatut BIC arvot pie-
nenevät yli 300 yksikköä kasvattaessa ryhmien määrää kolmesta neljään, 282
yksikköä neljästä viiteen ja 65 yksikköä siirryttäessä viiden ryhmän ratkaisusta
kuuden ryhmän ratkaisuun. Tämän jälkeen korjatun BIC arvojen erotus piene-
nee enää 51 yksiköllä. Samoin käyttäytyvät AIC:n ja BIC:n arvot, mikä viittaa
siihen, että viiden tai kuuden ryhmän ratkaisu sopii aineistoon.

Taulukko 4.2. Mallien informaatiokriteerit trajektoriryhmien lukumää-
rän mukaan

Ryhmien
lukumäärät logL AIC BIC Adj. BIC
1 ryhmä -5722.211 11456.421 11485.862 11466.806
2 ryhmää -4402.956 8825.913 8874.980 8843.220
3 ryhmää -4182.097 8392.195 8460.890 8416.425
4 ryhmää -4016.741 8069.482 8157.803 8100.634
5 ryhmää -3868.388 7780.776 7888.724 7818.851
6 ryhmää -3828.154 7708.308 7835.884 7753.306
7 ryhmää -3795.362 7650.723 7797.926 7702.644

Tilastollisten testisuureiden VLMR, LMR ja BLRT nollahypoteesit ovat,
että analysoitavan mallin yhtä ryhmää pienempi ratkaisu sopii aineistoon pa-
remmin kuin tutkittavan mallin ratkaisu. VLMR ja LMR testien mukaan (Tau-
lukko 4.3) viiden ryhmän ratkaisu on parempi kuin neljän (p-arvo on <0.001),
ja kuuden ryhmän ratkaisu 5 % riskitasolla sopii aineistoon paremmin kuin vii-
den (p-arvot ovat 0.0173 ja 0.0195). Seitsemän ryhmää on jo liian paljon tähän
aineistoon (molempien testien p-arvo on 0.5847), vaikka BLRT arvojen mu-
kaan ryhmien lisäämistä olisi voinut jatkaa. Taulukon viimeisessä sarakkeessa
on ryhmiin sijoitettujen havaintojen määrät. Ratkaisuista ei löydy muutamaa
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Taulukko 4.3. Mallien tilastollisten testien tulokset ja ryhmäkoot tra-
jektoriryhmien määrän mukaan

Ryhmien
lukumäärät VLMR LMR BLRT Ryhmäkoot
1 ryhmä NA NA NA 999
2 ryhmää 0.0000 0.0000 0.0000 251/748
3 ryhmää 0.3498 0.3498 0.0000 695/116/188
4 ryhmää 0.6349 0.6349 0.0000 172/115/28/684
5 ryhmää 0.0000 0.0000 0.0000 69/100/124/27/679
6 ryhmää 0.0173 0.0195 0.0000 109/679/100/67/18/26
7 ryhmää 0.5847 0.5847 0.0000 26/21/66/18/676/106/86

havaintoa sisältäviä ryhmiä, jotka voisivat viitata poikkeavista havainnoista
koostuviin ryhmiin.

Lisäksi kuuden ryhmän ratkaisu kuvaa aineistoa tutkimusryhmän mielestä
tulkinnallisesti paremmin. Kuudennessa ryhmässä työhön kiinnittyminen on
alussa heikkoa, mutta nousee pikkuhiljaa hyvin korkealle. Otoskoolla korjattu
BIC sekä tilastollisten testien VLMR ja LMR tulokset myös tukevat kuuden
ryhmän ratkaisua.

4.3 Työhön kiinnittymisen trajektorit

Tässä alaluvussa esitetään kuuden trajektoriryhmän ratkaisu. Ryhmät nimet-
tiin seuraavasti: korkea työhön kiinnittymisen ryhmä, keskinkertainen, matala,
nouseva, laskeva ja viiveellä nouseva. Seuraavaksi piirretään keskiarvokasvu-
käyrät jokaiselle ryhmälle. Sitä varten jokaiselle ryhmälle lasketaan eri mit-
tauspisteissä ehdolliset keskiarvot, joiden kautta keskiarvokäyrät kulkevat.

Kuvio 4.2. Trajektoriryhmien keskiarvokäyrien kuvaajat.

21



Trajektoriryhmien käyrät ovat hyvin erillisiä. Kuviosta 4.2 ei näy ryhmiä,
jotka olisivat työhön kiinnittymisen kehitykseltään samanlaisia. Suurin ryhmä
(68 %) on korkean työhön kiinnittymisen ryhmä. Tämä ryhmä on miespai-
notteinen, siinä 57 % on miehiä. Keskinkertaisen kiinnittymisen ryhmässä on
11 % kohortista, nousevassa 10 %, laskevassa 7 % ja matalassa kiinnittymisen
ryhmässä on 3 % vastaajista. Näissä ryhmissä miehiä on 40 - 46 %. Viiveellä
nouseva työhön kiinnittymisen ryhmä on pienin, siinä on alle 2 % kohortista ja
heistä miehiä on vain 22 %.

Keskiarvokäyrien lisäksi lasketaan myös jokaiselle ryhmälle eri mittauspis-
teissä ehdollisten keskiarvojen 95 % luottamusvälit ja piirretään näiden pistei-
den kautta kulkevat käyrät jokaiselle trajektoriryhmälle (Kuvio 4.3 ja Kuvio
4.4). Kuvioista näkee, että populaatio on eroteltu trajektoriryhmiin aika hyvin,
koska eri trajektorien luottamusvälikäyrät eivät mene päällekkäin.

Kuvio 4.3. 95 % luottamusvälikäyrät trajektoriryhmien keskiarvokäy-
rille.

Korkean kiinnittymisen ryhmässä työhön kiinnittyminen pysyy koko ajan
korkealla tasolla, mikä tarkoittaa, että vastaajalla on pysyvä työsuhde. Vaihte-
lua tämän ryhmän sisällä ei juuri ole.

Keskinkertaisen kiinnittymisen ryhmässä työhön kiinnittyminen on määrä-
aikaisen työn ja työttömän statuksen välillä. Trajektoriryhmän sisällä on pientä
tasaista vaihtelua ja keskiarvokäyrä nousee vähän tarkastelujakson lopussa.

Viiveellä nousevan ryhmän kiinnittymisen kehitys muuttuu nimensä mu-
kaan viivästyneesti alhaalta ylös. Ryhmän käyrä alkaa syrjäytyneestä työsta-
tuksesta, jossa se viipyy pari vuotta eikä vaihtelua ryhmän sisällä siinä aikana
ole. Käyrä nousee koko ajan melkein pysyvään työsuhteeseen. Vaihtelu ryhmän
sisällä on suurta ja pienenee jonkin verran lähestyessä pysyvää työtä.

Laskevaa trendiä kuvaava ryhmä esittää laskevaa työhön kiinnittymistä.
Ryhmän käyrä kulkee alas vakituisesta työstä työttömän ja määräaikaisen työn
välimaastoon ja palaa kuitenkin lähelle määräaikaista työtä. Vaihtelu tämän
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Kuvio 4.4. 95 % luottamusvälikäyrät trajektoriryhmien keskiarvokäy-
rille.

ryhmän sisällä alkaa vasta kiinnittymisen laskemisen aikana ja pysyy saman-
laisena tarkastettavan jakson loppuun asti.

Nousevan työhön kiinnittymisen ryhmässä työstatus liikkuu työttömän ja
määräaikaisen välillä pari vuotta, minkä jälkeen status nousee pysyvään työhön
asti ja samalla suuri vaihtelu ryhmässä pienenee hieman.

Matalan kiinnittymisen ryhmässä tarkastelujakson alkupuolella on suuri
vaihtelu, jolloin työstatus muuttuu työttömän ja syrjäytyneen välillä. Vaihtelu
pienenee muutamassa vuodessa ja käyrä laskee alas. Tähän ryhmään kuuluvat
ihmiset ovat pitkäaikaisesti ja melkein pysyvästi poissa työmarkkinoilta.
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5 Käytettyjen tilasto-ohjelmistojen
kuvaus

Tutkijoilla on käytettävissä useita erilaisia tilastollisia ohjelmistoja sekoitet-
tujen jakaumien analysointiin. Osa niistä sopii myös trajektorianalyysin te-
kemiseen: Mplus1- ja LatentGold42-ohjelmistot, SAS-ohjelmiston Proc Traj
-proseduuri3 sekä ilmaisen R4-ohjelmiston paketti flexmix ja eräät muut R-
ohjelmiston paketit. Jokaisella näistä tilastollisella ohjelmistolla on omat vah-
vuutensa, joista osaa käsitellään tässä luvussa. Tässä tutkimuksessa kokeiltiin
SAS-ohjelmaa ja mallintamiseen käytettiin Mplus-ohjelmistoa. Lasten painoin-
deksin sekä nuorten työurakiinnittymisen tutkimuksissa käytettiin R-ohjelmis-
toa. LatentGold4-ohjelmiston ominaisuuksia ja mahdollisuuksia ei käsitellä.

Kolme edellä mainittua ohjelmistoa ovat käyttäjäystävällisiä, eivätkä ne
vaadi käyttäjältä matriisilaskennallista eivätkä tilastomatemaattista osaamista
mallien ajojonojen tekoon.

Analysoitavat muuttujat voivat olla jatkuvia normaalijakautuneita tai kat-
kaistuja normaalijakautuneita, joilla on minimi- tai maksimikohta, dikotomisia
eli kaksiluokkaisia, tavallisia tai nollaan inflatoituja Poisson-jakautuneita luku-
määrämuuttujia tai kombinaatio näistä muuttujatyypeistä. Mplus-ohjelmisto
lisää muuttujatyyppien luetteloon järjestettyjä kategorisia muuttujia sekä mah-
dollistaa elinajan sekoitettujen jakaumien mallintamisen diskreetteille muuttu-
jille (Muthén & Masyn, 2005) ja jatkuville muuttujille (Asparouhov, Masyn,
Muthén, 2006).

Useimmat ohjelmistot soveltuvat polynomikäyrien sovittamiseen. SAS-ohjel-
mistolla analysoidessa käyttäjän on valittava jokaiselle ryhmälle erikseen käy-
rän muoto. Muissa ohjelmistoissa valitaan ensin koko aineistolle sopiva käyrän
muoto, jota sitten käytetään kaikkiin ryhmiin. Jos toisen asteen käyrää so-
vitettaessa joukossa on lineaarisen kehityksen ryhmä, tämän ryhmän käyrän
toisen asteen kerroin on lähellä nollaa. Ohjelmistot antavat mahdollisuuden
esimerkiksi sovittaa paloittain lineaarista mallia tai sitten estimoida pelkkää
profiilikäyrää.

SAS- ja Mplus-ohjelmistolla mallinnettaessa on muokattava ajojono aina
ryhmien lukumäärän kasvaessa. Joka ajon jälkeen on poimittava informaatio-
kriteereiden (AIC, BIC) arvot, joita verrataan paremman ratkaisun valitsemi-

1http://www.statmodel.com
2http://statisticalinnovations.com/products/latentgold.html
3http://www.andrew.cmu.edu/user/bjones/
4http://www.r-project.org/
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seksi. R-ohjelmistolla pystyy määrittämään ryhmien ja toistojen lukumäärät
sekä valitsemaan kaikki mallit samalla ajolla (Leisch, 2004). Tuloksena saa-
daan taulukko informaatiokriteereitä eri ratkaisuista, jolloin vertaileminen on
nopeampaa.

On olemassa kaksi tapaa kuvata suhdetta vasteen ja ajan välillä. Ensin-
näkin jokaista mittausajankohtaa voidaan käsitellä omana muuttujanaan ja
ohjelmistolle ilmoitetaan, missä järjestyksessä näitä muuttujia pitää käyttää.
Toinen tapa esittää pitkittäisaineisto on vektoroida se, jolloin mittaukset ovat
peräkkäin samassa muuttujassa ja erillinen aikamuuttuja erottelee mittausa-
jankohdat toisistaan. Näin ollen on mahdollista määrittää jokaiselle henkilölle
omat mittausajankohdat ja mittausvälit. Aineiston esitystä vektorimuodossa
käyttää R-ohjelmisto. Sen sijaan Mplus- ja SAS-ohjelmistot yleensä käyttä-
vät erillisiä muuttujia kullekin mittausajankohdalle. Monitasomallintamises-
sa Mplus-ohjelmisto hyväksyy myös aineistoa, joka on vektoroitu (Muhtén &
Muthén, 1998–2007).

Trajektorianalyysi on hyvin havainnollinen menetelmä sen takia, että piirre-
tyistä trajektorikäyristä pystyy näkemään erot heti. Jatkuvan normaalijakau-
tuneen muuttujan tapauksessa Mplus- sekä SAS-ohjelmistot piirtävät käyrät
saaduista parametreista. Dikotomisten ja kategoristen muuttujien tapauksissa
ohjelmistot piirtävät todennäköisyyskäyrät, joita kokemattoman lukijan on vai-
keampi ymmärtää. Jos mittaukset on tehty samoissa mittauspisteissä, trajek-
torikäyrät voidaan piirtää jokaisessa mittauspisteessä lasketuista keskiarvoista,
laatikko-jana -kuvioilla tai käyttämällä estimoituja käyrien parametreja. Silloin
kun jokaisella havainnolla on omat mittaustiheys ja mittausten ajankohdat, tra-
jektorikäyrät piirretään parametreista tai estimoidaan jokaiselle trajektoriryh-
mälle aineistosta oma käyrä. Toinen tapa havainnollistaa trajektoriratkaisua
on käyttää tietoa siitä, mihin trajektoriryhmään jokainen henkilö kuuluu ja
estimoida sekä piirtää alkuperäisistä muuttujista jokaiselle trajektoriryhmälle
oma käyrä.

Kaikki kuvatut ohjelmistot mahdollistavat sekä ajasta riippuvaisten että
riippumattomien kovariaattien käytön malleissa, antavat välineitä monitaso-
mallintamiseen ja useampiulotteisten vasteiden mallintamiseen. Mplus-ohjelmis-
to mahdollistaa myös trajektoriryhmien sisäisen vaihtelun mallintamista, mil-
loin analyysi laajentuu latenttien ryhmien kasvukäyrämallintamiseen.

Mplus-ohjelmisto on kaupallinen, mutta siitä on saatavilla ilmainen opiskeli-
javersio, jossa käytettävä muuttujamäärä on rajoitettu. SAS-ohjelmiston Proc
Traj -proseduuri on vapaasti ladattavissa ja vaatii SAS-ohjelmiston toimiak-
seen. Mplus-ohjelmiston lisenssimaksu on kertaluonteinen, tilaamisen jälkeen
voidaan halutessaan hankkia maksullisia päivityksiä tai jättää päivittämättä.
SAS-ohjelmiston lisenssi on vuosikohtainen, ja sitä voidaan saada vuotta ly-
hyemmäksi ajaksi. R-ohjelmisto ja tämän kirjastot ja ohjelmat ovat ilmaisia ja
kaikkien käytettävissä.
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6 Pohdinta

Tutkielman tarkoituksena oli esitellä trajektorianalyysia, jota käytettiin liittee-
nä olevan tieteellisen artikkelin aineiston analysoinnissa. Trajektorianalyysin
avulla tutkittiin työhön kiinnittymistä kahdentoista vuoden ajalta.

Analyysin tuloksena on saatu kuusi trajektoriryhmää. Aineistosta voitiin
tunnistaa korkean, keskinkertaisen ja matalan, nousevan, laskevan ja viiveellä
nousevan työhön kiinnittymisen ryhmät. Ihmisillä työhön kiinnittymisen kehi-
tys ei ole samanlaista, vaan toisilla on koko ajan pysyvä työ, toisilla vaihtelevat
määräaikaisen työn ja työttömyyden jaksot, toisilla on vahva kiinnittyminen
alussa ja heillä on pysyvä työ, mutta myöhemmin he menettävät sen tai vaih-
tavat alaa, jolloin työhön kiinnittyminen heikentyy. Toiset taas alkavat määrä-
aikaisen työn pätkistä ja työhön kiinnittyminen nousee pysyvään työhön asti.
Pieni osa kohortista on syrjäytyneitä työmarkkinoilta. Osa heistä pysyy pois
työmarkkinoilta, kun taas toinen osa kiinnittyy pikkuhiljaa ja nousee melkein
pysyvään työhön asti.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan myös sanoa, että noin 37 vuoden
iässä työhön kiinnittyminen vakiintuu. Nousevan ja korkean tason ryhmiin kuu-
luvien henkilöiden saavutettu korkea kiinnittyminen säilyy muuttumattomana,
samoin kuin matalan kiinnittymisen ryhmän syrjäytyneisyys. Keskinkertaisen,
laskevan ja viiveellä nousevan vahvistumisen ryhmien vaihteleva työhön kiinnit-
tyminen myös jää vaihtelevaksi ja jatkaa edellisinä vuosina seurattua trendiä.

Suurimmalla (68 % kohortista) ryhmällä on koko ajan pysyvä työ. Tämä
trajektoriryhmä on myös miespainotteinen, kaikista miehistä ryhmään kuuluu
73 % kun taas kaikista naisista vain 62 %. Muissa ryhmissä on vastaavasti
enemmän naisia kuin miehiä. Heikommin työhön kiinnittyneiden ryhmät ovat
pienimpiä, matalan kiinnittymisen ryhmässä on 2,6 % kohortista ja viiveellä
nousevan ryhmässä on 1,8 %.

Tutkimuksen tärkein tavoite oli tutkia aineiston homogeenisuutta ja löytää
työhön kiinnittymisen kehityksen suhteen eroavia ryhmiä. Aineistosta löytyykin
kirjava joukko ryhmiä, jotka kuvaavat erilaisia työhön kiinnittymisen polkuja.

Artikkelin alkuvaiheessa kyselymuuttujien muokkaaminen analysoitavaan
muotoon sekä työhön kiinnittymisen luokkien määrittely ennen varsinaista ana-
lysointia sekä aineiston rajaus olivat haasteellisia. Omat hankaluutensa analy-
sointiin toi analysoitavan muuttujan kategorisuus ja siitä johtuvat suppenemi-
songelmat ja hidas suppeneminen, jolloin yhden mallin tulosten saaminen kesti
jopa useita vuorokausia. Suppenemisongelmien takia ryhmien sisäisen vaihte-
lun lisääminen malliin ei onnistunut.
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Tutkimuksen vahvuuksiin kuuluu se, että työhön kiinnittymistä ei ole tut-
kittu aikaisemmin enemmän kuin kaksiluokkaisena näin pitkältä aikaväliltä
trajektorianalyysia käyttäen. Lisäksi aineiston vahvuutena on tutkittavan ko-
hortin suuruus ja korkea osallistumisaste.

Trajektorianalyysia voidaan rohkeammin soveltaa pitkittäisaineistojen ho-
mogeenisuuden tutkimiseen, ennakkoluulottomammin käyttää uusiin aineistoi-
hin, erikoismuotoisempiin käyrästöihin, lisätä malleihin kovariaatteja ja mal-
lintaa moniulotteisia vasteita.

Lopuksi haluan esittää erityiskiitokset ohjaajalleni professori Tapio Num-
melle, joka on kärsivällisesti ohjannut tutkielman kirjoittamista, pitänyt mo-
tivaatiotani yllä, tarjonnut arvokkaita neuvoja ja tukea tutkimuksen ja kir-
joittamisen aikana. Lisäksi haluan kiittää artikkelin pääkirjoittajaa yliopettaja
Pekka Virtasta mahdollisuudesta olla mukana työurien tutkimuksessa ja sii-
tä kautta saadusta kokemuksesta tutkimusartikkelin kirjoittamisesta. Haluan
kiittää perhettäni ja ystäviäni kaikesta tuesta, miestäni Igoria avusta ja myö-
täelämisestä sekä lapsiani Mariaa ja Iljaa siitä ilosta, jota olen kokenut yhdes-
säolosta.
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Abstract 

 

The predominant aim of this study was to contribute to the methodology in research on work 

trajectories as essential element of the life course in adulthood. Data on the labour market 

attachment of a population cohort (n=1005) from age 30 to age 42 were collected with a 

questionnaire. We applied trajectory analysis in order to define different attachment tracks. 

According to the information criteria, six tracks were discerned: in addition to those who are in 

permanent employment (high-level attachment), in temporary employment (medium-level 

attachment) and out of work (poor-level attachment) throughout early middle age, we were able 

to define subgroups that move from temporary to permanent employment (strengthening 

attachment) or vice versa (weakening attachment), and also some who enter working life and 

attain permanent employment at a relatively high age (delayed attachment). On average, 

attachment was high and strengthened with time, indicating that no major de-standardization of 

employment occurred during the follow-up years (1995–2007) in the studied labour market and 

age cohort. Given longitudinal data with at least ordinal scale variables, the applied trajectory 

analysis may be recommended as a “method of choice” in clustering the diverse and non-standard 

work-life courses into a meaningful set of tracks. 

 

Keywords: trajectory analysis, labour market, permanent employment, temporary employment, 

unemployment 
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1. INTRODUCTION 

During the last twenty years one of the key topics in work-life research has been the changing 

nature of employment relationships, i.e. the rise of atypical forms of work. The development has 

been accompanied by the introduction of new concepts, such as “flexibility”, “core-periphery 

hypothesis”, and “buffer work force” (Cappelli & Neumark, 2004) that reflect the changed labour 

market functions and structures. The new non-standardization of work has been interpreted as an 

epochal turn from well-organized capitalism to the conditions labelled as risk society, the new 

economy, and globalization, especially in theory-driven discussions (e.g. Beck, 2000; Bauman, 

2005; Sennett, 2006). Although there are scarcely any reasons to deny the changes in the labour 

market, the more empirically orientated research tends to stress the continuities: the proportion of 

work force with permanent employment contracts has in fact remained relatively stable 

throughout the economic turbulence of the recent decades. Nevertheless, the increased research 

and debate about non-permanent employment contracts indicate a novel awareness of the 

variation in the ways that individuals are attached to work and to the labour market. (e.g. Doogan, 

2009; Furåker, 2005; Kalleberg, 2006; Kalleberg, 2009).  

  

The starting point of the present study is methodological. We intend to capture the quality and the 

quantity of the new employment relations with the concept of “labour market attachment” 

(LMA). According to Furåker and Berglund (2009) “this concept refers to whether or not people 

have continuous employment (for example all year or only part of it) and whether or not they 

have periods of unemployment”. A more articulated definition is that of the Labour Market Guide 

of the UK Office for National Statistics
1
, which states as follows: “The concept of labour market 

attachment helps to develop a fuller understanding of the labour market than one would get by 

simply looking at figures of employment, unemployment, and inactivity. Attachment as a concept 

examines the individual’s proximity to the labour force, and can be considered as a spectrum 

from fully attached workers (the employed) at the one extreme to those who do not want a job at 

the other extreme. The latter group, which includes economically inactive retired people, might be 

considered to be completely detached from the labour market.” A study of transitions between 

economic inactivity, unemployment and employment defines “propensity of the inactive to be 

                                                 
1
 http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_labour/guide_to_LMS_FR1.pdf 
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engaged in job search at the time of interview or to state that they ‘would like’ regular paid work” 

as indicators of LMA (Little, 2007, p. 20).  

 

Although the last and also the end of the previous citation suggest subjective intentions, the main 

objective of LMA seems to be measurement of different formal relationships with work, 

irrespective of job commitment (Meyer, Paunonen, Gellatly & Goffin, 1989), psychological 

contract (Rousseau, 1995), job insecurity (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984) or related perceptions 

that individuals associate with their work-life situation.  

 

LMA may serve as a tool to respond to the evident need to conceptualize employment statuses of 

the post-industrial labour market as a continuum (Jones & Riddell, 2006; Grywacz & Dooley, 

2003; Dooley, 2003). It implies a measure that indicates in delicate way the degree to which 

individuals are contracted to the work. At headline level (Laux, 1997) there are four major classes 

of LMA: non-employment, unemployment, temporary employment and permanent employment. 

Within non-employment it is possible to discern for instance studying, various forms of parental 

leave, the health-related temporary and permanent exemptions, discouragement and age-based 

retirement; unemployment can be divided into open unemployment and participation in 

employment policy measures; temporary employment aims to encompass the more and less 

atypical ways of being gainfully employed; and permanent employment refers to an open-ended 

job either as a contracted employee or as a self-employed entrepreneur. Conceptualized in this 

way, LMA also refers purely to formal, or objective, employment status. 

 

2. MEASUREMENT OF LABOUR MARKET ATTACHMENT 

Empirical analysis of LMA faces two methodological questions: how to measure the strength of 

current LMA, and how to analyse the changes in LMA, or the LMA tracks? Regarding the 

strength, the information about whether an individual is employed, unemployed or non-employed 

at a given point of time can be obtained from registers as well as through surveys. More detailed 

measurement of the LMA, however, is complex. As the nature of the employment and type of the 

contract are registered irregularly, the method of choice in measuring them is a survey with a list 

of different employment statuses, but even then it is possible to cover only the major contract 

types, and there is also a risk that the reply does not correspond to “objective” status and the 
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LMA attributed to it. Although unemployment rate belongs to the most crucial social indicators, 

the measurement of unemployment itself is an object of scholar discussion (e.g. Pedersen & 

Schmidt, 2010). In a Scandinavian context, unemployment can be measured from registers, as far 

as an individual is receiving income compensation or participating in an employment policy 

measure, but there are also job seekers who are not entitled to compensation and discouraged 

citizens. The connection between benefit eligibility and unemployment can be bypassed with 

surveys which, therefore, can be considered as the most suitable way to assess LMA. 

 

The courses of working life consist of series of point LMAs. Measurement of LMA in a 

longitudinal setting also needs to capture the passages in and the transitions between different 

LMA episodes. In this respect, the “memory” of registers is exact but, as pointed out above, they 

have limitations as regards the measurement of LMA. A survey, on the other hand, is 

complicated by potential recall bias: the respondents may not remember, or even know, exactly 

the type, the formal contract and the time of past LMA episodes when asked retrospectively. The 

recall bias can be reduced with prospective longitudinal study designs that train and prepare the 

participants to report their LMA history.  

 

Survey data on LMA history have been collected and analysed in several projects. The study 

(Aassve, Billari & Piccarretta, 2007) based on yearly interviews by the British Household Panel 

Survey (Taylor, Brice, Buck & Prentice-Lane, 2005) followed up a cohort of women from age 13 

to age 30, dichotomizing the monthly LMA as employment (part- or full-time employment or 

paid self-employment) vs. not. A dichotomous LMA variable (employed vs. not at 2-month 

intervals) was also measured in the study of women’s LMA around childbirth (Hynes & 

Clarkberg, 2005); the data for this study were obtained from the US National Longitudinal 

Survey of Youth 1979 (NLSY79), which followed a nationally representative sample of 

American men and women between 14 and 22 years of age in 1979. In a Swiss study (Widmer & 

Ritschard 2009) the interviewees’ occupational status for each year from age 20 to 45 was 

mapped with a retrospective biographical questionnaire offering seven options: full-time 

education, full-time paid work, part-time paid work, full-time at home, negative work break 

(unemployment, illness, or durable disability) and positive work break (trips abroad). In a study 

from Northern Ireland (McVicar & Anyadike-Danes, 2002), LMA for six years after completing 
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the compulsory school was measured monthly, with the options: at school, in further education, 

higher education, training, employment or unemployment. Regarding the method of data 

collection, the UK and US studies used panel surveys, i.e. the data consisted of series of cross-

sectional measurements, whereas in the Swiss and Northern Irish studies the data were collected 

retrospectively with, respectively, one year and one month time granularity.  

 

These studies represent various statistical approaches to the analysis of longitudinal data. In the 

British study the analysis was based on dissimilarities between individuals computed by Optimal 

Matching Analysis (Sankoff & Kruskal, 1983). Standard clustering techniques were then applied 

to identify the clusters of similar individuals. Different sequences of LMA, which in this study 

were dichotomous, were then analysed in combination with marital and parental status. The US 

study used trajectory analysis and was able to group the participants into six different sub-

cohorts. The Swiss study described the trajectories with changes of the entropy index and utilized 

optimal matching and cluster analysis to define five types of occupational trajectories. Sequence 

analysis and clustering by optimal matching were also applied in the study from Northern Ireland 

that defined five more or less successful transitions from school to work.  

 

 

3. TRAJECTORY ANALYSIS 

The present study applies trajectory analysis (TA) (Nagin, 1999) to inquire into different LMA 

tracks. In general terms TA, also called as “group-based modelling of development” or “latent 

class growth analysis”, gives tools for studying individual developmental courses over age or 

time, and for identifying distinctive groups of individual trajectories within the population. TA is 

based on semi-parametric modelling (Jones, Nagin & Roeder, 2001), i.e. the number and sizes of 

groups are estimated non-parametrically, while polynomial coefficients for developmental 

trajectories are estimated with parametric methods. The statistical basis of TA is in finite mixture 

models. 

 

In TA a sequence of measurements is taken from each of the individuals. In statistical terms such 

data are often called longitudinal. Since the measurements cannot be considered independent, 

classical statistical methods are not directly applicable to the data, and there is need for more 
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elaborate statistical techniques, such as mixed models, structural equation models, or marginal 

models. Group-based modelling (Nagin, 1999) concentrates on modelling the mean 

developmental trajectories by using simple parametric functions, basically discarding the 

longitudinal nature of the data. A statistically slightly more advanced approach is to capture the 

within-individual variation by random effects (or by latent factors). This latent growth mixture 

modelling (LGMM, Muthén, 2001), which is based on structural equation models, has become 

quite popular during recent years.  

 

TA has the longest tradition in the field of developmental psychology. It has been applied in 

research on prosocial behaviours, such as conscience, language and conceptual development, and 

learning. Other phenomena studied with TA are drug use, alcoholism, eating disorders, 

depression, anxiety, violence and antisocial behaviours, such as delinquency (Nagin, 1999; 

Nagin, 2005). Recently, TA has been applied, for example, to estimate drug effects in medicine 

(Muthén & Brown, 2009) and to study antidepressant response in psychiatric research (Hunter, 

Muthén, Cook & Leuchter, 2010). 

 

To our knowledge, there is only one study that has applied TA in order to find out different LMA 

tracks (Hynes & Clarkberg, 2005, see above). The employment patterns around childbirth which 

this study revealed were characterized as Continuously Employed, Continuously Out, Hiatus at 

Birth, Exit at Birth, Declining Employment, and Low Intermittent Employment. While showing 

that TA can result in sensible clusters of LMA tracks, this particular study also gives reason for 

further research applying TA to more general employee populations and labour market settings.  

 

 

4. STUDY OBJECTIVE 

The predominant objective of this study was to contribute to the methodology in research on 

work trajectories as essential elements of the life course in adulthood. We tested (latent) growth 

mixture modelling in order to find out different LMA tracks in the early middle age of a 

population cohort which has been followed up with repeated surveys for 27 years since they left 

compulsory school.  
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5. DATA COLLECTION 

The Northern Sweden Cohort Study has followed up all pupils who in 1981 attended the last year 

of compulsory school (age 16) in a middle-sized industrial town (Luleå) in the northern Sweden, 

with the main focus on the associations between employment status and health (Novo, 2000). The 

attrition rate has been extremely low. Of the original 1,083 pupils in the sample, 93.6% (n =1005) 

of those still alive participated in the follow-up survey in 2007. Previous follow-up surveys were 

conducted in 1983, 1986 and 1995. The data collection has taken place at class reunions. 

Participants who could not attend the reunions received a mailed questionnaire. If data were 

missing, the participants were contacted by phone for supplementary information.  

 

Matrices of LMA according to time were used in collecting data on participants’ LMA between 

the surveys. In the 1986 survey the focus of the LMA options was on the level of studies, on 

weekly hours of working, and on unemployment, which the participants were asked to record 

(one or more options) for the spring term, the summer and the autumn term from 1983 to 1985. 

The 1995 survey included a corresponding matrix for 1986–1995, but now parental leave was 

added to the LMA options, and the years were divided into spring and autumn terms.  

  

The data of this study were obtained from the follow-up survey in 2007. LMA from 1996 to 2007 

(i.e. from age 31 to 42) was again elicited using a matrix that consisted of 24 columns 

representing half-year periods and 11 lines representing different LMA positions. With the 

instruction “During which periods have you been employed permanently or have had some type 

of temporary job contract or have been out of job?” the respondents were asked to mark one or 

more of the options 1) “permanently employed”, 2) “entrepreneur”, 3) “employed in project”, 4) 

“substitute”, 5) “probationary employment”, 6) “on-demand worker”, 7) “seasonal worker”, 8) 

“temporary employee for other reasons”, 9) “unemployed”, 10) “participating in active labour 

market policy measure”, 11) “out of the labour market”. This data were recoded as follows. 

 

1. Options 1 and 2 were combined into “strong”, options 3–8 into “medium”, and options 9 and 

10 into “weak” attachment.  
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2. The periods with more than one type of attachment after phase 1 received the weaker value, i.e. 

if the period included both strong and medium LMA it was recoded as medium, and if weak 

LMA was included the other values were disregarded.  

 

3. If “out of labour market” was the only option, the period was recoded according to the last 

period when the respondent had been in the labour market (i.e. permanent or fixed-term 

employment or unemployment) if there were less than five successive periods out of labour 

market. If there were five or more such periods, all were recoded as “detachment”. Out of labour 

market was recoded as missing if the position that preceded it was missing,  

 

4. There were respondents who chose the option out of labour market for the first half-year period 

of the follow-up. Their LMA was recoded as strong, medium or weak according to the reply in 

the follow-up survey that was conducted in 1995. If the respondent had been out of labour market 

in 1995 as well, LMA in the first half-year period was recoded as missing, as well as in the 

second, third and fourth period if the respondent had also been out of the labour market during 

them.  

 

Finally, strong attachment was recoded as 4, medium attachment as 3, weak attachment as 2 and 

detachment as 1. After these procedures the data included 24 ordinal scale variables that 

represented the strength of the LMA during successive half-year periods. 
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Fig. 1. The Northern Swedish Cohort according to proportion in different labour market 

attachments during the follow-up.  

 

Figure 1 shows that the proportion of those with strong LMA tended to increase towards the end 

of the follow-up. Nevertheless, we predicted that it would be possible to discern types of LMA 

track that constituted this average development. 

 

6. THE PROCEDURE 

Several statistical packages include TA. Appropriate tools are offered at least by Mplus
2
, SAS 

(Proc Traj)
3
, LatentGold

4
 and flexmix in R

5
. For the present study we used Mplus since it 

provides a flexible tool for the analysis of different types of responses with various kinds of latent 

structures (see e.g. Muthén, 2001, Muthén & Muthén, 2007). 

 

                                                 
2
 http://www.statmodel.com 

3
 http://www.andrew.cmu.edu/user/bjones/index.htm 

4
 www.statisticalinnovations.com/products/latentgold_v4.html 

5
 See the comprehensive R archive network www.r-project.org 
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Originally, we planned to apply the general LGMM which is provided by the Mplus program 

package. Unfortunately, this turned out to be impossible due to convergence problems, and we 

had to confine ourselves to a model similar to basic TA by Nagin (1999). This yields the analysis 

where the variances and covariances of latent terms are set at zero and the individuals within each 

trajectory are treated as homogeneous with respect to their development. 

 

6.1. Statistical background 

Trajectory analysis (TA) is a specialized application of finite mixture modelling that is used for 

modelling the unobserved heterogeneity in a population (Jones, Nagin & Roeder, 2001; Nagin, 

2005; Jones & Nagin, 2007). With TA the aim is to identify distinctive groups or clusters of 

individuals with same type of developmental trajectories. Parameters of the model can be 

estimated by using the method of maximum likelihood using the EM algorithm. 

 

More formally, the statistical procedure of TA can be presented as follows. Let 

 iTiiii yyyyY ,...,,, 321  represent the longitudinal sequence of measurements on individual i over 

T periods and let )( iYP denote the probability distribution of iY . The form of )( iYP  depends on 

the type of data to be analysed. For count data, for example, )( iYP is the Poisson distribution, for 

binary data )( iYP is the Bernoulli distribution, for censored data it is defined as censored normal 

distribution, and for ordered categorical variable as multinomial distribution. Since our response 

variable was ordinal we used the multinomial distribution in the analyses. 

 

TA assumes that the population is heterogeneous and consists of J distinctive groups. Let )( i

j YP  

denote the probability of iY  given membership in group j, and j  the probability of population 

member belonging to group j. The form of likelihood for each I individual is 


J

j

i

j

ji YPYP ),()(   

where )( iYP is the unconditional probability of observing individual i’s sequence. If conditional 

independence is assumed for elements ity of iY  over T ages 
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,)()( 
T

it

jt

i

j ypYP  

where )( it

j yp  is the probability distribution function of ity  given membership in group j. It 

should be emphasized that the conditional independence assumption of elements ity of iY  implies 

that individuals within each trajectory are treated as homogeneous with respect to their 

development profile. The log likelihood for the population of N individuals is the sum of their log 

likelihood functions (Nagin, 2005; Jones & Nagin, 2007) 

).(log 
N

iYPL  

TA consists of three steps. First, the appropriate probabilistic model is chosen for the data. The 

second step is to choose the degree of polynomial form of trajectories (linear, non-linear, square 

or cube polynomial). Finally, the number and the sizes of the clusters are estimated. As a result, 

the developmental trajectories within clusters are as similar as possible, and trajectories between 

clusters are as different as possible (Muthén & Muthén, 2000). By using TA, every individual’s 

probability to belong to each cluster can be estimated.  

 

In our data TA was used to create a new categorical variable for each participant. This variable 

was based on the highest calculated posterior probability of belonging to a particular cluster.  

 

It appeared that the program allowed up to eight time points. We chose to use every third half-

year period, counting backwards from the last period, i.e. second half of 2007. Those with 

completely missing LMA information were excluded from the study. The final number of 

individuals studied was 999.  

 

6.2. Search for the optimal trajectory analysis solution 

LMA tracks within the cohort were first explored with TA using the four class ordinal indicators 

of LMA and the eight time points described above. The adjusted Bayesian information criterion 

(BIC) value decreased from 7 951.546 for the linear model to 7 729.128 for the quadratic 

polynomial model, indicating that the latter can be preferred to the former. The other information 

criteria provided by the Mplus program also pointed in the same direction.  
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Number of  

trajectories 

 
 

BIC 

 
 

AIC 

 
 

Adjusted BIC 

 
Class sizes based on most likely 

latent class membership 

     

1 11485.862 11456.421 11466.806 999 

     

2 8874.980 8825.913 8843.220 251/748 

     

3 8460.890 8392.195 8416.425 695/116/188 

     

4 8157.803 8069.482 8100.634 172/115/28/684 

     

5 7888.724 7780.776 7818.851 69/100/124/27/679 

     

6 7835.884 7708.308 7753.306 109/679/100/67/18/26 

     

7 7797.926 7650.723 7702.644 26/21/66/18/676/106/86 

     

 

Next, we turned to look for the appropriate number of trajectories. Table 1 shows values of the 

adjusted BIC of the quadratic polynomial model when the number is increased from one to seven. 

According to an earlier simulation study (Tolvanen, 2007) these criteria are useful for concluding 

the number of trajectory groups in large samples (over 500). A small value of the criterion 

function favours the studied solution. We found that values of all functions decrease when the 

number of trajectories increases, although the decrease slows down after five groups.  

 

Table 1. Exploration of the number of trajectories with the information criteria and corresponding 

class sizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The optimal number of trajectories can be assessed further with Vuong-Lo-Mendell-Rubin 

likelihood ratio test (VLMR) and Lo-Mendell-Rubin adjusted LRT test (LMR) which compare 

current model to the model with fewer groups. The null hypothesis is that reduction of one group 

improves the model. Both tests approve with p-values 0.5847 the null hypothesis that the six-

trajectory solution fits the data better than the seven-trajectory solution.  

 



 14 

The six-trajectory solution had the advantage that it did not split the cohort into too many – and 

too small – groups. Moreover, the LMA tracks constructed upon it enabled relevant 

interpretations (Figure 2, see below). Our choice was also to continue the analysis with six 

trajectories.  

 

7. THE TRACKS 

The six groups that were defined with the trajectory analysis are presented in Figure 2 with 

curves that are constructed by giving for each individual a group membership, and then by 

calculating conditional means of the attachment at each measurement point. We name these 

curves “LMA tracks”. 
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Figure 2. Mean curves for six different labour market attachment tracks from age 31 to age 42.  

 

The tracks consisting of strong, medium and weak LMA throughout the follow-up were named 

“high-level”, “medium-level” and “poor-level” LMA track. There were also tracks of 

“strengthening” and “weakening” LMA. The sixth, steeply rising track, was named “delayed”. 
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Most of the cohort (68%) arrived at the high-level track. About one in ten were in medium-level 

and the same proportion in strengthening track. The latter track departed from between low and 

medium level, and after rising to high level stayed there until the end of the follow-up. 

Weakening LMA track was observed in about 7 per cent; after going below medium level this 

curve showed a slightly rising trend. Low-level LMA tracks were relatively rare (3%), as were 

delayed LMA tracks (2%), which started from the lowest level and ended up near the high level. 

 

The tracks and degrees of attachment may be translated into labour market positions as follows. 

In addition to those who are in permanent, in temporary and in marginalized position throughout 

early middle age, there are those whose entry to permanent position is delayed, as well as those 

who move from the initially permanent to temporary employment.  

 

In order to obtain an understanding of the uniformity of the LMA tracks within the group, we 

studied variation in the LMA with 95 per cent confidence intervals, which were calculated for 

conditional means of observations at each point of time. Although this procedure is not entirely 

well justified for general ordinal variables, we may approximate that the tracks are significantly 

distinct if these confidence intervals overlap only for a short period (Jones & Nagin, 2007). 
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Figure 3. The 95% confidence intervals for the mean of observations at each time point for high 

level, medium level and delayed labour market attachment tracks. 
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On high-level LMA track (Fig 3) the lower and upper confidence interval curves merge with the 

track mean curve, i.e. it includes individuals with only a tiny variation over the entire observation 

period. In quantitative terms: almost seven of ten members of the age cohort were firmly engaged 

in working life throughout 1996–2007.  

 

The mean curve of medium-level LMA track (Fig 3) has a relatively narrow and constant 

confidence interval for the mean of observations over the 12 years.  

 

In the track of delayed LMA (Fig 3) there is no variation in first two time points (three years). 

Thereafter the mean growth curve goes steeply upwards and the confidence interval becomes 

wider.  
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Figure 4. The 95 % confidence intervals for the mean of observations at each time point for the 

strengthening, the weakening and the poor level labour market attachment tracks. 

 

The weakening LMA tracks (Fig 4) begin with no variation, i.e. all individuals are strongly 

attached to the labour market, but at about 34 years of age their LMA starts to get weaker and the 

tracks tend to become more disperse. However, the variation remains constant during the last half 

of the follow-up.  
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The confidence intervals of the strengthening LMA track (Fig 4) remain considerable until the 

midpoint of the follow-up. Then the variation decreases and the confidence interval curves merge 

with the mean curve. Adding this to the cohort with high-level LMA track, we can reckon that by 

age 42 almost 80 per cent of the participants have succeeded in stabilizing their position at the 

labour market.  

 

The poor-level LMA track (Fig 4) is also characterized by large variation at the beginning. Quite 

soon, however, the variation fades, and virtually all individuals remain out of the labour market 

throughout the last half of the follow-up.  

 

Finally, we analysed the LMA tracks by gender (Table 2). High level tracks were more common 

in men, whereas all other tracks were more common in women. The differences were highly 

significant (chi square test, p>0.001).  

 

8. DISCUSSION 

Our exploration with trajectory analysis revealed six significantly different tracks of labour 

market attachment in the cohort, with a strong and strengthening average attachment during the 

12-year period. The study not only confirmed the statistical method as applicable, but the set of 

tracks also makes sense when translating into labour market positions: in addition to those who 

are in permanent (high-level LMA track), temporary (medium-level LMA track) and detached 

(poor-level LMA track) position throughout early middle age, there are groups that move from 

temporary to permanent employment (track of strengthening LMA) or vice versa (track of 

weakening LMA), and also some who enter the labour market and attain permanent employment 

at a relatively high age (track of delayed LMA). 

 

The point of the present article is methodological. Therefore, we only sketch the context with a 

few references, and would like to leave for future studies stratified analyses of LMA tracks and 

their determinants and consequences. Still, as earlier research on attachment and trajectories in 

the labour market has been regularly split by gender (or limited to women only), we also analysed 

the trajectories by gender. We emphasize that this is only to demonstrate relevance of the results, 



 18 

and more detailed (multivariate) analyses and associated theoretical and empirical considerations 

fall outside the scope of this article.  

 

8.1. On the data 

Participants’ work-related life course was elicited with a question that was particularly designed 

to yield data on different non-permanent employment positions. In this regard our study differs 

from earlier studies, which have devoted the main interest to unemployment and to different 

types of non-employment, and do not consider type of the contract with which the individual is 

attached to the work. In other words, the data collected in our study enabled the construction of 

an LMA variable that takes into account the less stable forms of being at work. 

 

The twelve-year retrospect raises questions about recall bias. We do not have data for analysing 

how correctly the replies corresponded to the “objective” LMA history of the participants. 

However, in order to assess the reliability of the question we conducted a test-retest study with 

approximately 200 participants, asking them to fill in the same research matrix six months after 

collection of the survey data. According to preliminary analyses, the replies showed some 

differences in the LMA for the most remote half-year periods, but when scored over the whole 

follow-up time the number of periods with different LMA positions was almost identical. This 

reduces the suspicion that reporting bias significantly affected the distribution of individuals into 

different LMA tracks.  

 

Statistics, or the Mplus program, dictated that it was possible to include in the analysis eight 

points of time, and it was logical to measure the strength of LMA at even intervals, i.e. from 

every third half-year period. We do not see any reason to suspect that this reduced the validity of 

the study essentially: it revealed a relevant set of LMA tracks with a sensible number of cases in 

each track. In fact, we performed the analyses starting the index period from different points of 

time and obtained quite similar trajectories with quite similar group sizes. In other words, it 

turned out that a period could also be used as a proxy for the periods next to it. It is also 

improbable that an individual ended up in the “wrong” track due to the relatively long 

measurement interval.  
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The high average LMA is partly explained by our decision not to define the position as 

“detached” until the respondent had been out of labour market more than two years. This means 

that even relatively long breaks in (un)employment, such as ordinary parental leaves, were not 

counted. The decision was based on the logics that employees usually do not lose their jobs 

during parental or sick leave or postgraduate studies, and on the other hand such terms of leave 

can be “planned” interruptions of the unemployment.  

 

Unlike earlier relevant studies, which have used face-to-face interviews, the participants in this 

study filled in the questionnaire themselves. One explanation for the exceptionally high 

participation is the long and intensive research interaction between the cohort and the researchers 

(Hammarström, Virtanen & Janlert, 2010) and the great effort devoted to maintaining contact 

with each individual. Thus, the high average LMA cannot be explained by non-participation of 

the unemployed or the discouraged. Or to put it the other way round: the participation of those on 

the utmost periphery of the labour market means that our study is almost as representative as if 

data of the employment of the cohort had been traced from a register.  

 

8.2. On the statistics 

Mixture and latent class models have long traditions in the statistics (Goodman, 1974; Lazarsfeld 

& Henry, 1968; McCutcheon, 1987; Clogg, 1995). Current developments are taking place in 

particular in the areas of time-dependence of the data and of the random effects and multilevel 

models (Beath & Heller, 2009; Vermunt, 2003). Also statistical software for these analyses is still 

under development.  

 

Regarding statistical methodology as well as areas of application, trajectory analyses are in the 

stage of development rather than establishment. Our initial intention in the present study was to 

contribute to the body of experience about this statistical method by bringing it into research on 

life courses, keeping the position, or attachment, in the labour market as the point of view. The 

novel setting also provided insights into the strengths and the weaknesses of the statistical 

methodology. The trajectory analysis by Nagin is a kind special case of latent growth mixture 

model. In Nagin’s model the variances and covariances of latent terms are set at zero. Individuals 

within a special class are treated as homogeneously as possible with respect to their mean 
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development curve (Muthén, 2004). In Nagin’s analysis the mean group curves are described by 

polynomial models. The latent growth mixture model can be seen as extended trajectory analysis, 

also including variances of residuals and polynomial terms such as random intercept, slope and 

quadratic terms. 

 

TA identifies rather than assumes distinctive trajectories, and in fact estimates the proportion of 

the population best approximated by the trajectory identified. Membership in a group also is 

based on the probability of belonging to that group, and the members are not totally uniform with 

respect to the studied characteristic, in our case the LMA track. The tracks are a result as such, 

but the posterior probabilities of group membership can also serve as the basis for further 

sampling or creating profiles of group membership, as well as regressors in multivariate 

statistical analyses (Nagin, 1999).  

  

The convergence problem is a general disadvantage in modelling especially with categorical 

variables. Allowing for a larger degree of across-class variation in parameters, models are more 

likely to present such complications (Muthén, 2001). TA estimates a mean trajectory curve for 

each track, but individual variation around the mean curve is not estimated.  

 

In Nagin’s trajectory analysis the variances and covariances of random polynomial terms are set 

to zero. Thus, the analysis assumes that values for successive time points are independent of each 

other. In practice, however, since we consider longitudinal data, the measurements within each 

trajectory are dependent. This dependency is not taken into account in TA. 

 

It would have been possible to regard the four labour market positions as categorical and use 

sequence analyses, as most earlier research has done. In line with the LMA concept, however, we 

assumed that the attachment truly is a continuum of varying strength and evolves over time. In 

other words, we assumed that the positions, expressed on an ordinal scale, measure an 

unobserved continuous variable. In that case TA can be considered appropriate and preferable to 

sequence analysis. Moreover, it is possible to use TA for several other types of response variable 

(count, censored normal distributed, dichotomous, ordered categorical or combinations of 

different variable types). This is an important advantage: research on LMA tracks and life courses 
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with TA can utilize, in addition, various survey methods and data, and different register data. In 

all, given appropriate longitudinal data, we may conclude on the basis of our study that TA 

represents “statistics of choice” to group members of a cohort following different development 

trajectories. 

 

8.3. On the tracks 

To our knowledge, there is only one earlier life course study (Hynes & Clarkberg, 2005) that has 

applied TA. The reason there have not been more studies may be lack of applicable data: 

although TA is relatively liberal regarding the nature of the variable, a dichotomous employed vs. 

not employed is too meagre an outcome for fruitful TA. On the other hand, the fact that the 

groups are approximations can be considered as a limitation of the method. We have only 

particular probability for individuals belonging to particular group. This probability can be quite 

small, if there are many groups. 

 

The curves in the figures also illustrate average LMA, or mean of observations at each time point, 

among the individuals on that track, and the confidence intervals illustrate the variability of their 

LMA. Therefore, a narrow confidence interval may be interpreted as an indicator of stable 

developmental curves, whereas overlapping and wide intervals indicate poor distinction between 

track groups. Overall, the results of this study show greater variability in the tracks with changing 

LMA than in the tracks where LMA remains at same level throughout the follow-up.  

 

The number and types of trajectories cannot be compared directly with other studies, as similar 

methodology has not been applied before. In particular, this was the first study where it was 

possible to use information on temporary employment contracts in measuring labour market 

attachment. Also, the number of classes was predominantly based on the information criteria, i.e. 

on statistics, but the final decision about the number was in addition based on theoretical 

understanding of relevant trajectories.   

 

The present paper was introduced with a comment on the increasing interest in research on 

atypical employment and careers. Our findings of slightly increasing stability of employment do 
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not disprove the hypotheses of degradation of traditional permanent work, but show that if there 

have been degrading historical forces, they have been weaker than the stabilizing cohort effect. In 

this sense, the findings are more in line with the results (e.g. Doogan, 2009; Lehto & Sutela, 

2009) that indicate stability of the labour market and careers. Even if the tracks had been partly 

due to the cohort effect and the method for measuring LMA, we may conclude that, among the 

middle-aged population, four of five are quite firmly attached to working life, and very few are in 

a state of permanent detachment. The focus on one age class only is, on the other hand, a 

drawback: we do not know how LMA tracks have developed over time. It is evident that the 

tracks of this generation differ from those of other generations, for example, the generation that 

was born in the mid 1940s and was of corresponding age in 1970s and 1980s. The cohort came 

from a middle-sized industrial town in Northern Sweden which has been shown to be 

representative of the whole country in relation to temporary employment (Waenerlund, Virtanen 

& Hammarström, 2011) as well as in relation to socio-demographics (Hammarström, 1986). In 

conclusion, LMA of the Northern Swedish Cohort as a whole tells of quite high attachment that 

is strengthening evenly during the early middle age, despite fluctuations in the macroeconomic 

environment and changes in the welfare state (SOU 2002). Still, different LMA tracks could be 

identified, and their potential predictors and consequences also need to be analysed.  
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