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Abstract	
Title: Is it possible to predict dementia? A comparative study between Logistic Regression, 
Elastic Net and Random Forests. 
 
This study aims to further build on the results presented by Boraxbekk et al. (2015) which 
showed that some tests of episodic memory function, together with age and education 
level, can be significantly associated with developing dementia. The aim of this study is to 
compare prediction performances for the classification methods Random Forests, Elastic 
Net and Logistic Regression when predicting dementia. Beside the binary case (dementia: 
yes/no) prediction performances are evaluated when individuals who have developed 
dementia are split into the two classes; within 1-10 years and within 11-22 years. This is done 
in order to further examine the possibility for early diagnosis of dementia. Furthermore, 
the performances are evaluated when individuals who have deceased within the timeframe 
of the study form a new class. The results of the study show that none of the classification 
methods perform well enough to enable prediction of dementia given the data at hand. 
This is also the case when the time element is excluded and those who have deceased 
within the timeframe of the study are controlled for. The differences in prediction 
performance between the different methods are overall very small.   
	
 



	

	

Sammanfattning	
Denna studie tar avstamp i ett tidigare resultat av Boraxbekk et al. (2015) som genom data 
från Betula-projektet visat att vissa episodiska minnestester tillsammans med ålder och 
utbildningsnivå har signifikanta samband med utvecklandet av demenssjukdomar. Syftet 
med denna studie är att jämföra klassificeringsmetoderna Random Forests, Elastic Net och 
Logistisk Regression med avseende på prestationer vid klassificering av demens. I studien 
undersöks förutom det binära fallet (demens: ja/nej) prediktionsprestationer för utveckling 
av demens inom tidsspannen 1-10 år och 11-22 år. Detta för att undersöka om tidig 
diagnostisering av demens skulle vara möjlig. Prestationerna utvärderas även för situationen 
då de individer som avlidit inom de upp till 22 år de följts utgör en egen klass. Resultatet 
visar på att ingen av klassificeringsmetoderna presterar väl nog för att möjliggöra prediktion 
av demens på det givna datamaterialet och att skillnaderna i de resultat som metoderna 
genererar är väldigt små. Ingen större skillnad kan heller påvisas för prestationerna när 
tidsaspekten för utvecklandet utesluts. Inte heller kan några förbättringar i prediktion av 
demens utläsas när de personer som avlidit inom tidsramen för studien kontrollerats för.  
 



	

	 	 	
	

Populärvetenskaplig	sammanfattning	
Klassificering är inom statistik en metod för att dela in objekt eller individer i grupper baserat 
på vilka egenskaper objektet eller individen besitter. Klassificeringsmetoder används när det 
som är av intresse att undersöka är av kvalitativ karaktär. Till exempel huruvida en person har 
en sjukdom eller inte eller huruvida en växt är av en viss art eller en annan. 
Klassificeringsmetoder tillämpas ofta i syfte att förutspå (prediktera) ett skeende eller en 
grupptillhörighet baserat på information om individens eller objektets övriga egenskaper. I och 
med den tekniska utvecklingens framfart och ökad tillgång till mer omfattande data har många 
framsteg inom klassificeringsmetoder gjorts för att möta dessa nya utmaningar. Ett brett urval 
av klassificeringsmetoder finns idag tillgängliga, vissa mer beprövade än andra.  
 
Demens är ett samlingsnamn för olika symptom som orsakas av skador på hjärnan. Vanligt 
förekommande symtom är försämrat minne, tidsuppfattning och språk, vilket kan benämnas 
som kognitiva förmågor. Att studera utvecklingen av demens är något som är intressant både 
ur den enskilda individens perspektiv men också ur ett större samhällsperspektiv då det innebär 
en stor samhällsekonomisk kostnad. Idag beräknas ca 130 000 - 150 000 individer i Sverige ha en 
demenssjukdom, en siffra som beräknas öka till ca 250 000 år 2050 om inte förebyggande 
åtgärder eller nya behandlingsmetoder påverkar utvecklingen (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Denna studie bygger på datamaterial från Betula-projektet som påbörjades i Umeå 1988. Betula 
är ett projekt där bland annat egenskaper kopplade till individers hälsa uppmätts under lång tid 
och där främsta fokus varit att studera utvecklingen av demens. Det datamaterial som Betula-
projektet bygger på innehåller observationer om ca 4000 individer och materialet har lagt 
grunden för en lång rad publicerad forskning inom olika områden kopplat till 
demenssjukdomar (Umeå Universitet 2015).  
 
I studien jämförs tre olika klassificeringsmetoder på en delmängd av datamaterialet från Betula-
projektet. Syftet är att jämföra hur väl metoderna lyckas förutspå huruvida en person utvecklar 
demens eller inte. Detta görs med hjälp av övriga egenskaper som uppmätts, till exempel 
prestation vid minnestester, ålder, kön och utbildningsnivå. De metoder som jämförs skiljer sig 
åt i hur de utnyttjar observationernas egenskaper. Det blir därför intressant att undersöka om 
någon av dem delar in observationerna i rätt klass i högre utsträckning än de andra metoderna. 
 
Genom studiens resultat kan inte några större skillnader mellan de olika metoderna påvisas. 
Det går därmed inte att konstatera att någon av metoderna presterar bättre än de andra givet 
det datamaterial som studien bygger på. 



	

	 	 	
	

Förord	
Vi vill tacka vår handledare Anders Lundquist som bistått med ovärderliga tips och råd samt 
visat stort engagemang för vår studie.  
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1 Inledning	
Människor har i alla tider varit intresserade av att utifrån vissa givna attribut eller egenskaper 
tilldela objekt och individer tillhörigheter. Det har också alltid varit av intresse att på förhand 
kunna förutspå vissa skeenden, såsom hur behovet av matproduktion kommer att se ut, vem 
som vinner nästkommande val eller om en person kommer utveckla en viss sjukdom eller inte. 
Statistiska klassificeringsmetoder är ett verktyg som kan kombinera dessa intressen då 
klassificeringsmetoder ofta tillämpas i prediktionssyfte. 
  
Tillämpning av klassificeringsmetoder har som många andra statistiska områden ställts inför 
nya utmaningar de senaste decennierna i och med att tillgänglighet av data växt inom ett flertal 
områden. Den tekniska utvecklingens framfart har bland annat medfört nya metoder att 
tillgängliggöra webbaserad- och medicinsk data. Detta har bidragit med nya typer av 
komplexitet och statistiska utmaningar vilket i sin tur lett till framväxten av nya 
klassificeringsmetoder.  
  
Inom medicin är klassificeringsmetoder ett oerhört viktigt inslag, både inom vetenskapen och 
den dagliga verksamheten. Stor del av diagnostik och orsakshärledning grundar sig i statistiska 
klassificeringsmetoder.  Nya medicinska upptäckter kring orsakssamband leder därmed ofta till 
behovet av ökad klassificerings- och prediktionskompetens. Demensforskningen är ett sådant 
område där forskning kring bromsmedicin och eventuella botemedel lett till ett ökat behov av 
att kunna prediktera demenssjukdomar vid ett tidigt stadie (Boraxbekk et al. 2015). År 2017 
uppskattades antalet demenssjuka i Sverige vara ca 130 000–150 000. Antalet som insjuknar i 
demens förväntas öka kraftigt efter år 2020 då en stor del av befolkningen uppnår hög ålder, 
varför framsteg inom demensforskning blir allt viktigare (Socialstyrelsen, 2017). 
  
En viktig satsning som gjorts inom demensforskningen i Sverige är Betula-projektet. Betula är 
ett projekt av longitudinell karaktär där ca 4000 individer följts i upp till 25 år och 
hälsorelaterade variabler kopplade till minne och demens uppmätts vid upprepade tillfällen. 
Projektet i sin helhet har lett till en lång rad publicerad forskning kopplat till minne, åldrande 
och demenssjukdomar. Boraxbekk et al. (2015) har bland annat kunnat visa att prestation vid 
vissa episodiska minnestester tillsammans med ålder och utbildningsnivå har ett signifikant 
samband med utvecklandet av demens. Då tidig diagnostisering av demens är en svår utmaning 
undersöktes även om några av de minnestester som ingick hade signifikanta samband med en 
senare utveckling av demens. Individerna delades därför upp i följande grupper; de som inte 
utvecklat demens, de som utvecklat demens inom upp till 10 år och de som utvecklat demens 
11–22 år efter inkludering i studien. Två av minnestesterna tillsammans med utbildningsnivå 
visade på signifikanta samband med senare utveckling av demens.  
 
Resultatet från ovan nämnda studie visar därmed på att vissa minnestester, tillsammans med 
andra variabler som visats ha samband med demensutveckling, kan ha betydelse för 
möjligheten att prediktera demens. Då även vid ett tidigt stadie. I nämnda studie gjordes dock 
inga försök att prediktera demens. Utöver detta så kontrollerades inte för om den 
konkurrerande händelsen att en person avlider innan studien avslutats kunnat påverka 
resultatet.  
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Denna studie tar avstamp i resultatet från Boraxbekk et al. (2015) tidigare forskning. 
Utgångspunkten för studien är att på samma datamaterial från Betula-projektet undersöka 
möjligheter till och prestationer för prediktion av demens. Idag finns ett brett urval av 
klassificeringsmetoder tillgängliga och prestationer kan ofta variera beroende på datamaterial. 
Därför ämnas olika klassificeringsmetoder appliceras och resultatet av dessa jämföras mot 
varandra. 
 

1.1 Syfte	
Det huvudsakliga syftet med studien är att jämföra metoderna Random Forests (RF), Elastic Net 
(EN) och Logistisk Regression (LR) med avseende på hur väl de lyckas prediktera demens på 
data från Betula-projektet.   
 
Ett delsyfte med studien är att undersöka om och hur prediktionsprestationerna för de tre 
metoderna förändras om:  

1) Tidsaspekten för utvecklandet av demens exkluderas och det binära fallet dement/ icke 
dement undersöks.	

2) Den konkurrerande händelsen till demens, att en individ avlider inom ramen för 
studien, utgör en egen klass. 	
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2 Datamaterial	
I detta kapitel presenteras först det datamaterial som utgör grunden för Betula-projektet och 
dess bakgrund. Vidare ges en beskrivning av de variabler som ingår i denna studie samt de fyra 
olika varianter på responsvariabeln studien ämnar att göra prediktioner för. Slutligen ges en 
beskrivning av det bortfall som förekommit. 
 

2.1 Betula-projektet	
Denna studie tillämpas på data från Betula-projektet. Datamaterialet som utgör grunden i 
Betula-projektet är en longitudinell studie av omkring 4000 slumpmässigt valda personer 
bosatta i Umeå kommun. Då studien är av prospektiv karaktär har tidsaspekten varit av stor 
betydelse för stor del av den forskning som publicerats. De individer som ingår i studien har 
följts i upp till 25 år vilket anses unikt inom fältet. Datamaterialet har vidare lagt grunden till en 
lång rad publicerad forskning inom olika områden kopplat till demenssjukdomar, speciellt inom 
de tre punkter som projektets syfte sammanfattats till: Att studera hur minne och hälsa 
utvecklas i vuxenliv och hög ålder. Att kartlägga tidiga kognitiva tecken och biologiska markörer 
för demens samt att bestämma vilka de kritiska faktorerna för det goda åldrandet är (Umeå 
Universitet 2015).  
  
Det ursprungliga datamaterialet är uppdelat i sex stycken urvalsgrupper (S1-S6) och är 
inkluderade vid fem stycken olika tillfällen, T1-T5 (T1: 1988–1990; T2: 1993–1995; T3: 1998–2001; 
T4: 2003–2005; T5: 2008–2010) (Nilsson et al. 2004). Då ett intresse för denna studie är att 
prediktera demens inom de två tidsspannen 1–10 samt 11–22 år är det endast urvalsgrupperna S1-
S3 som är intressanta för studien. Detta då det endast är för individer inom dessa tre 
urvalsgrupper som det varit möjligt att utveckla demens 11–22 år efter inkludering i studien. De 
tre urvalsgrupperna, S1, S2 och S3, består alla av 1000 personer som är fördelade på 10 kohorter 
efter ålder där varje kohort består av 100 individer. För S1 och S2 utgörs första kohorten av 
individer som var 35 år vid inkludering i studien, andra kohorten av individer som var 40 år vid 
inkludering och så vidare upp till den sista kohorten som består av individer som var 80 år vid 
inkludering. Skillnaden för S3 är att den första kohorten består av individer som var 40 år vid 
inkludering och den sista kohorten består av individer som var 85 år vid inkludering, annars 
följer S3 samma mönster som de andra två urvalsgrupperna. Den uppföljning av demens som 
sedan gjorts är var femte år, totalt vid fem tillfällen (T1-T5) (ibid).  
  

2.2 Förklaring	av	variablerna	
Då det primära syftet med denna studie är att jämföra olika klassificeringsmetoder för att 
prediktera demens så blir de upprepade mätningarna av variablerna inte av betydelse. Detta då 
ingen av de valda metoderna klarar av att hantera data av longitudinell karaktär. Av den 
anledningen har många av de ursprungliga variablerna kunnat exkluderas. De 
förklaringsvariabler som kvarstår efter att ett flertal av de ursprungliga variablerna från det 
fullständiga datat plockats bort är följande:  
  
Kön, ålder vid inkludering, utbildning (mätt i antal år) samt ApoE4 som är en variant av ApoE 
genen. ApoE4 är en förkortning för apolipoprotein E allele av typ 4 och har visat sig ha ett starkt 
samband med demens (Strittmatter et al. 1992). Utöver dessa variabler finns resultat från 11 
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minnestester som deltagarna fått genomföra. För en sammanfattning av förklaringsvariablerna 
se tabell 1.  
 
Tabell 1 - Sammanfattande information över de förklaringsvariabler som ingår i studien 

 
Vilka minnestester som kom att ingå i Betula-projektet valdes med omsorg utifrån att de skulle 
kunna motiveras teoretiskt och även att en variation av tänkbara minnesprocesser skulle kunna 
analyseras. Med andra ord behövde testerna inkludera olika minnestyper som exempelvis 
korttidsminne, långtidsminne, semantisk minne och episodiskt minne. Många av testerna har 
designats specifikt för Betula med grund i tidigare forskning (Nilsson et al. 1997). Nedan ges en 
sammanfattning av de 11 minnestester som används för prediktionerna, för utförlig beskrivning 
av testen se Nilsson et al (1997). Testen utfördes vid inkludering i studien och sedan var femte 
år.  
 

2.2.1 Episodiskt	minne	
Deltagarna blev ombedda att lära sig två listor där 16 korta meningar var skrivna, exempelvis 
“rulla bollen”. Varje mening visades på ett indexkort för deltagarna i 8 sekunder och för den ena 
listan blev deltagaren även ombedd att utföra den uppgift som stod på kortet. Denna typ av 
uppgifter kallas memorering av meningar med utförande (SPTB) och memorering av meningar 
utan utförande (VTB). Efter denna uppgift fick deltagarna utföra ett test med stödd återgivning 
av de substantiv som ingick i de två första testen, vilket resulterade i två nya tester av det 
episodiska minnet. Det ena var stödd återgivning för meningar som ursprungligen lärdes utan 
utförande (VTCRC) och stödd återgivning för meningar som lärdes med utförande (SPTCRC).  
  

2.2.2 Mini-Mental	State	Examination	
Mini-Mental State Examination (MMSE) är ett väletablerat screeningtest för skattning av 
kognitiva funktioner och används ofta vid misstanke om demens. MMSE är ej ett diagnostiskt 
test utan används som en indikator för en individs kognitiva status. Testets poängskala går från 
0-30 där ett resultat under 24 poäng anses vara en indikation för kognitiv dysfunktion. 
  

VARIABEL OBSERVERAT MIN OBSERVERAT MEDEL OBSERVERAT MAX SD  ANTAL 

BLOCK 0.00 25.92 51.00 10.63 Kvinna 1544 
FLU5M 0.00 5.36 20.00 3.11 Man 1249 
FLUA 0.00 10.93 33.00 4.77 APOE4 1960 
FLUPB 0.00 4.59 16.00 2.26 Ej APOE4 833 
MMSE 17.00 27.70 30.00 1.90   
PROSP 1.00 3.03 4.00 1.05   
SPTB 0.00 8.34 16.00 3.16   
SPTCRC 0.00 9.76 16.00 2.83   
SRB 1.00 21.52 30.00 5.42   
VTB 0.00 4.64 16.00 2.71   
VTCRC 0.00 5.95 16.00 3.28   
UTBILDNING 
(ANTAL ÅR) 

0.60 10.05 27.00 4.03   

ÅLDER (VID 
INKLUDERING) 

35.00 58.52 85.00 14.23   
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2.2.3 Semantiskt	minne	-	Ordförråd	
Deltagarna gavs en lista med 30 stycken målord och bredvid varje målord stod 5 andra ord 
listade. Uppgiften bestod sedan av att ange vilket av de fem orden som var målordets synonym 
(SRB).  
 

2.2.4 Semantiskt	minne	med	tidskrav	-	Ordflöde	
Denna del innehöll tre olika test för att bedöma ordflöde. Deltagarna blev först ombedda att 
generera så många ord som möjligt som börjar på bokstaven A (FLUA) för att sedan lista ord 
innehållandes fem bokstäver som börjar med bokstaven M (FLU5M). Den sista delen gick ut på 
att komma på så många yrken som möjligt som börjar med bokstaven B (FLUPB).  
  

2.2.5 Prospektivt	minne	
Detta test (PROSP) gavs för att undersöka om deltagarna kom ihåg att påminna testledaren om 
den givna uppgift som deltagaren fått information om då testet startades. Om deltagaren 
glömde att påminna testledaren om detta gavs subtila påminnelser i två omgångar i slutet av 
undersökningen. 
  

2.2.6 Visuospatialt	minne	-	Blockdesign	
I detta test (BLOCK) fick deltagarna röda och vita block som de blev ombedda att placera i ett 
mönster så att de matchade den bild som visades under testet.  
   

2.3 Fyra	olika	responsvariabler	
En av delarna som gör Betula-projektet unikt är den tid som studien har följt deltagarna. Detta 
gör det möjligt att dela in de som utvecklat demens utifrån hur lång tid från inkludering i 
studien tills det att utveckling av demens har skett. Denna särskiljning i tid kan vara av intresse 
för att undersöka eventuell möjlighet till tidig diagnostisering. Då tidig diagnostisering av 
demens dock tros vara en svår utmaning finns det även ett syfte med att undersöka hur 
metoderna påverkas om tidsaspekten tas bort ur modellen och det binära fallet (demens/ej 
demens) undersöks. Vad som kan ses som en konkurrerande händelse (eng: competive risk) till 
demens är att individen avlider innan det att utveckling av demens har skett. Av de 2 426 
individer som ej utvecklat demens är det totalt 660 som har avlidit innan studien avslutats. För 
att, på ett förenklat sätt, hantera denna konkurrerande händelse har de individer som avlidit 
fått utgöra en egen klass. Detta för att undersöka om och hur denna konkurrerande händelse 
påverkar metodernas prediktionsprestationer för demens. Slutligen resulterade detta i fyra olika 
responsvariabler (se tabell 2). 
 
Den första responsvariabeln (R1) är binär och består av klasserna ej demens och demens. Den 
andra responsvariabeln (R2) består av tre klasser; ej demens, demens och avliden. Den tredje 
responsvariabeln (R3) innehåller även den tre klasser; ej demens, utveckling av demens 1–10 år 
efter inkludering samt utveckling av demens 11–22 år efter inkludering. Den fjärde 
responsvariabeln (R4) innehåller samma tre klasser som R3 men där klassen avliden har lagts 
till och R4 innehåller därmed totalt fyra klasser. I tabell 2 framgår det även att antalet individer 
som utvecklat demens är få i förhållande till studiens totala antal observationer. Ungefär 13 % 
av de individer som ingår i detta datamaterial har utvecklat demens. 
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Tabell 2 - Sammanfattande information över de olika responsvariablerna. Antalet observationer i varje klass och 
för varje responsvariabel anges i tabellen 

 
 
 
 
 

 

2.4 Bortfall	
Totalt fanns det 170 observationer med partiellt bortfall, varav 7 var observationer med bortfall 
för responsvariabeln. Antalet bortfall per förklaringsvariabel visas i tabell 3 där samma 
observationer kan ha bortfall för mer än en av förklaringsvariablerna. Flertalet av variablerna är 
svåra att ersätta då det ej anses rimligt att anta att de beror på någon av de andra 
förklaringsvariablerna. Den förklaringsvariabel med störst andel partiellt bortfall är APOE4 som 
även är en binär variabel, vilket försvårar ersättning ytterligare. Detta ledde till ett beslut att 
utesluta samtliga observationer med partiellt bortfall från studien. Totalt har 170 observationer 
exkluderats (knappt 6 % av det totala datamaterialet), 7 observationer med bortfall i 
responsvariabeln och 163 med bortfall i någon eller flera av förklaringsvariablerna. Totalt efter 
bortfall var det 2793 observationer som utgjorde studiens datamaterial. 
 
	Tabell 3 - Sammanställning av det partiella bortfallet för de förklaringsvariabler där bortfall förekom 

Variabel APOE4 BLOCK FLU5M FLUA FLUPB PROSP SPTB SPTCRC VTCRC WRK00 Utbildning 

Partiellt 
bortfall 99 1 2 1 1 8 1 3 2 21 36 

  

		 R1	 R2 	 		 R3 R4 
Ej demens 2426 1766 	 Ej demens 2426 1766 
Demens 367 367 	 11-22 år 111 111 
Avliden  660 	 1-10 år 256 256 
	    Avliden  660 
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3 Metod	
I detta kapitel redovisas en bakgrund till jämförandet av klassificeringsmetoder. Sedan följer en 
genomgång av de metoder som tillämpats och jämförts i denna studie samt de metodval som 
gjorts för att erhålla och presentera resultatet. I studien har R (2017) använts för att analysera 
datamaterialet, utföra beräkningar och generera grafer. De R-paket som har använts är pROC 
(Robin et al. 2011), nnet (Venables & Ripley 2002), glmnet	(Friedman, Hastie & Tibshirani 2010) 
samt randomForest	(Liaw & Wiener 2002). 
	

3.1 Bakgrund	
Prediktion och klassificering är, vilket nämnts inledningsvis, fundamentala inslag inom 
medicinsk och psykologisk forskning. En bredd av statistiska metoder finns tillgängliga för dessa 
ändamål. Bland dessa finns de mer klassiska metoderna, som exempelvis diskriminantanalys 
och logistisk regression, som fortfarande är bland de mest förekommande modellvalen. Dessa 
metoder har dock visat sig ha betydande begränsningar i vissa givna situationer (Malley, Strobl 
& Tutz, 2009). En allt mer förekommande sådan situation är när antalet förklaringsvariabler (p) 
överstiger antalet observationer (n) i stickprovet (fortsättningsvis p>n). Detta är bland annat 
vanligt förekommande inom genetik där tusentals gener kan utgöra potentiella prediktorer för 
en viss sjukdom. En annan begränsning med många klassiska parametriska metoder är de i vissa 
fall restriktiva antaganden som görs gällande responsvariabelns fördelning och funktionens 
form (ibid). För linjär diskriminantanalys (LDA) antas exempelvis en linjär beslutsgräns och att 
responsvariabeln är multivariat normalfördelad (James et al. 2013, 139-141).  
 
Vissa av de nyare metoderna härstammar från machine-learning och symbolisk artificiell 
intelligens medan vissa utvecklats inom statistisk forskning i dess klassiska bemärkelse. 
Gemensamt för dessa metoder är att deras framväxt fötts ur behovet att undkomma de 
begränsningar som finns hos de äldre metoderna. Klassificeringsmetoderna delas ofta upp i 
kategorier utifrån på vilket sätt de avser avhjälpa problematiken. Bland dessa kategorier finns 
ensemblemetoder och krympningsmetoder (eng: Shrinkage methods), vilka behandlas i denna 
uppsats. Ett annat exempel är dimensionsreducerande metoder.   
 
Fernandez-Delago et al. belyser i en studie från 2017 att forskningsverksamma idag tenderar att 
välja den klassificeringsmetod som de är mest bekväm med. Detta ofta utan fullkomlig vetskap 
huruvida det är den metod som är bäst lämpad för ändamålet. Ett av de potentiella skäl som 
lyfts är att de olika metoderna härstammar från olika delar av vetenskapen och att det kan 
tänkas vara lättare att välja en metod från ens egen vetenskapliga bakgrund. Ett annat problem 
som påtalas är att nya metoder som presenteras oftast utvärderas i förhållande till 
klassificeringsmetoder inom samma kategori.  
 
I samma studie som nämnts ovan har 179 klassificeringsmetoder från 17 olika kategorier av 
metoder jämförts på 121 olika dataset för att bidra med en bredare bild av hur metoderna 
presterar. Bland metoderna som jämförts ingår ett flertal versioner av RF, LR och EN. Två olika 
versioner av RF visade sig vara de som i det stora hela presterade bäst. Trots detta var det som 
väntat inte alltid samma metoder som presterade bäst utan prestationerna och den “vinnande” 
metoden varierade givet datamaterial. Liknande resultat kan utläsas i andra studier där 



	

8 
	

jämförelser gjorts (se till exempel Caruana & Niculescu-Mizil 2006). Det blir därigenom tydligt 
att det idag inte finns en metod eller en kategori som är överlägsen någon annan, oberoende 
datamaterial. Därmed borde valet av klassificeringsmetod sällan vara ett självklart eller lätt 
beslut vid designandet av en ny studie. Det finns således ofta en poäng i att applicera olika typer 
av metoder med annorlunda algoritmer på samma datamaterial för att undersöka om någon 
klassificeringsmetod presterar bättre än de andra. I denna studie har prediktionsprestationer 
för den klassiska modellanpassningsmetoden LR, ensemblemetoden RF och 
krympningsmetoden EN jämförts. Begreppen ensemblemetod och krympningsmetod förklaras 
senare i respektive metodgenomgång. 
 

3.2 Logistisk	Regression	
Som tidigare nämnt så är logistisk regressionsanalys en av de klassiska metoderna när det 
kommer till klassificering. LR kan härledas tillbaka till tidigt 1800-tal och har uppkommit från 
önskan att modellera kategoriska utfall, här grupptillhörighet. Detta genom att betrakta hur 
sannolikheten för att tillhöra respektive kategori beror av förklaringsvariabler (Cramer 2002). 
Inom litteraturen särskiljs metoderna ibland beroende på om antal kategorier, K, är fler än två 
eller ej. Fallet där K>2 benämns då ofta som multinomial logistisk regression. Någon sådan 
särskiljning har dock inte att gjorts i denna studie. Istället benämns situationen där 𝐾 = 2 som 
ett specialfall av LR.  
 
För varje individ, 𝑖 = 1, … , 𝑛, måste summan av sannolikheterna för respektive kategori vara lika 
med ett, detta då individen alltid tillhör någon kategori. Villkoren för sannolikheten blir då: 
 

𝑃𝑟+ℓ = 1
-

ℓ./

, 0 ≤ 𝑃𝑟+ℓ ≤ 1. 
( 1 ) 

	
Villkoret i ( 1 ) uppfylls genom att utse en av klasserna till referensklass och att sannolikheten 
för resterande utfall beräknas i förhållande till referensklassen (Faraway 2006, 97). Fortsatt i 
detta stycke följs framställningen i Friedman et al. 2010. Den teoretiska funktionen som anger 
sannolikheten för responsvariabeln att hamna i en viss klass ℓ givet värden på 
förklaringsvariablerna x är följande:  
 

Pr 𝐻 = ℓ 𝑥 =
𝑒89ℓ:;<8ℓ

𝑒89=:;<8=-
>./

, ℓ = 1, …	, 𝐾 − 1 
( 2 ) 

 
där H, responsvariabeln, har K st nivåer och där xT är en vektor av värden på 
förklaringsvariablerna. För att en unik lösning ska kunna erhållas från ( 2 ) behövs 
koefficienterna villkoras. För traditionell LR blir lösningen då att låta 𝛽B- = 𝛽- = 0.	 För Elastic 
Net, som presenteras i nästkommande kapitel, är det en straffterm som villkorar koefficienterna 
för att en unik lösning ska kunna erhållas.  
 
Låt ℎ+ ∈ {1, 2, … , 𝐾} vara responsen för observation i och sedan att 𝑝ℓ 𝑥+ = Pr	(𝐻 = ℓ|𝑥+) är 
sannolikheten enligt ( 2 ) för observation i att tillhöra klass ℓ	för ett visst värde på parametrarna 
(𝛽Bℓ, 𝛽ℓ). Genom att låta Y beteckna en matris med dimensionerna N x K innehållandes 
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responsen för de N observationerna på indikatorform (antar värdet 1 om observationen faller 
inom kategori ℓ och 0 annars), det vill säga 𝑦+ℓ = 𝐼(ℎ+ = ℓ), kan loglikelihoodfunktionen då 
skrivas på följande sätt: 
 

𝑙 {𝛽Bℓ, 𝛽ℓ}/- =
1
𝑁

𝑦+ℓ 𝛽Bℓ + 𝑥+P𝛽ℓ − log 𝑒89ℓ:;T
<8ℓ

-

ℓ./

-

ℓ

U

+./

. 
( 3 ) 

Genom att maximera loglikelihoodfunktionen ( 3 ) fås parameterskattningarna (𝛽Bℓ, 𝛽ℓ). Dessa 
skattningar används sedan i ( 2 ) för att erhålla skattade sannolikheter för kategoritillhörighet. 
De skattade sannolikheterna kan sedan användas för klassificering (Friedman et al. 2010). Då 
antal klasser är två är denna modell särskilt simpel då de skattade sannolikheterna ges av en 
enskild funktion.  
 
Det enda egentliga antagandet som görs för LR är att funktionen ( 2 ) är en tillräcklig bra 
beskrivning av verkligheten. Detta tillsammans med att metoden är väldigt etablerad, vilket 
underlättar i tvärvetenskapliga sammanhang, har bidragit till metodens popularitet. Det finns 
dock situationer där LR ej är applicerbar eller inte presterar önskvärt. Exempel på sådana 
situationer är när funktionen ( 2 ) inte är en tillräckligt bra beskrivning av verkligheten och när 
p > n. LR går ej att tillämpa i det senare fallet utan att på förhand utföra någon typ av 
variabelselektion. Situationer likt de som har exemplifierats ovan har resulterat i utvecklingen 
av nya metoder. 
 

3.3 Elastic	Net	
Elastic Net (Zou & Hastie 2005) kan användas som metod för att skatta parametrarna i ett antal 
regressionsmodeller där fokus för denna studie ligger på logistisk regression. EN faller inom 
kategorin krympningsmetoder. Dessa metoder bygger på idén att genom en straffterm krympa 
de koefficientskattningar som erhålls genom maximulikelihood med målet att minska variansen 
för nämnda skattningar. Detta alternativa sätt att skatta koefficienterna kommer leda till en 
ökning i bias, men denna antas vara liten i förhållande till den vinst som görs i reducerad 
varians. Inom kategorin finns även Ridge regression (Hoerl & Kennard 1970) och Lasso 
(Tibshirani 1996) vilka också baseras på en strafftermsmetod vid skattning av koefficienterna. 
När det kommer till prediktion med hjälp av regressionsmodeller kan en krympningsmetod ge 
god prediktionsprecision på grund av denna bias-varians trade-off (Zou & Hastie 2005).  När 
koefficientskattningarna för EN krymps innebär det att de krymps mot noll, de kan också 
krympas till exakt noll vilket innebär att EN också kan utföra variabelselektion. Detta genom 
att de variabler vars regressionskoefficienter krympts till noll utesluts ur modellen helt. Detta 
kan vara en fördel för exempelvis tolkning av modellen då färre variabler kan komma att ingå i 
den (Hastie et al. 2009, 661).  
 
 
 
 



	

10 
	

Den stora skillnaden mellan LR och EN är alltså hur modellens parametrar skattas. I denna 
studie följs framställningen av Friedman et al. (2010). Skattningarna för EN ges genom att 
maximera funktionen 

 
 vilket är ekvivalent med att maximera log likelihoodfunktionen ( 3 ) plus strafftermen:  
 

Strafftermen ( 5 ) för EN är en linjär kombination av strafftermerna för Ridge (𝛼 = 0) och Lasso 
(𝛼 = 1). Ridge skattar koefficienter till liknande värden för korrelerade förklaringsvariabler 
vilket står i kontrast till Lasso som istället tenderar att endast välja en av högt korrelerade 
variabler. Fördelen med EN är att metoden, till skillnad från Ridge och Lasso, kan utföra 
automatisk variabelselektion samt kontinuerlig krympning samtidigt som metoden klarar av att 
hantera grupper av högt korrelerade variabler (Friedman et al. 2010).  
 
Metoden EN har två självvalda komponenter, parametrarna 𝛼 och 𝜆. Som tidigare nämnt är 𝛼 
ett fixt värde för Ridge och Lasso men för EN kan värdet på 𝛼 röra sig mellan 0 och 1 och därmed 
närma sig antingen Ridge eller Lasso. Parametern 𝛼 bestäms ofta genom att testa ett antal olika 
värden och utvärdera resultatet (Hastie & Qian 2014). I annat fall behöver simultan 
korsvalidering för både 𝛼 och 𝜆 tillämpas. För denna studie har ett antal olika värden på 𝛼 i 
förhand utvärderats med hjälp av klassificeringsfel erhållet genom korsvalidering, vilket 
kommer presenteras närmare i kap. 3.5.1. Detta resulterade i ett slutgiltigt värde på 0.5. 
Parametern 𝜆 kan beskrivas som en krympningsparameter (eng: Shrinkage parameter) vars 
uppgift är att kontrollera strafftermens påverkan på resultatet. Desto större värde 𝜆 ges, desto 
snabbare kommer koefficienterna att krympas mot noll. Detta innebär att till skillnad från LR 
kommer EN att ge olika skattningar av koefficienterna beroende på hur 𝜆 väljs (Hastie & Qian 
2014). I den här studien har 𝜆 valts med hjälp av korsvalidering, detta efter det att parametern 
𝛼 hade bestämts. För att undvika problem med att variablerna är mätta på olika skalor är det 
brukligt att standardisera variabler vid tillämpning av EN (Friedman et al. 2010).  
 

3.4 Random	Forests	
Random Forests (RF) är en så kallad ensamblemetod som bland annat bygger på metodiken för 
Klassificerings- och regressionsträd (CART). Gemensamt för ensamblemetoder är att ett flertal 
klassificerare (i detta fall klassificeringsträd) konstrueras och vägs ihop vid prediktion av en ny 
observation. Det kan liknas vid en omröstning där varje enskild klassificering har en röst och 
den klass som fått flest röster utgör den sammanvägda klassificeringen. Förutom RF finns andra 
vanligt förekommande ensamblemetoder så som Bagging och Boosting, ofta tillämpade inom 
machine-learning. Historiskt sägs Bayesiansk medelvärdesskattning vara den första 
ensemblemetoden (Dietterich 2000). Då algoritmen för RF till stor del består av att skapa 

𝑚𝑎𝑥
{𝛽0ℓ, 𝛽ℓ}

𝐾
1 ∈ ℝ

𝐾(𝑝+1)
1
𝑁

log 𝑝[+ 𝑥+ − 𝜆 𝑃\(𝛽ℓ)
-

ℓ./

U

+./

 
( 4 ) 

𝑃\ 𝛽ℓ =
1
2
1 − 𝛼 𝛽]^ + 𝛼|𝛽]| .

_

]./

 
( 5 ) 
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klassificeringsträd ges inledningsvis en beskrivning av CART för att i nästkommande avsnitt 
vidare redogöra för RF.  
 

3.4.1 CART	
CART är en vanligt förekommande och populär trädbaserad metod som introducerades av 
Breiman et al. år 1984. Trädbaserade metoder är kända för att vara konceptuellt enkla men 
samtidigt kraftfulla verktyg. En av de tydligaste styrkorna med träd är det intuitiva 
tillvägagångssättet som bidrar med fördelar i att förstå, tolka och kommunicera resultat (Hastie 
et al. 2009, 305).	
	
Algoritmen för klassificeringsträd går ut på att dela upp träningsdata i icke-överlappande 
regioner. Till en början tillhör alla observationer samma region och denna startpunkt som utgör 
beslutsträdets topp kallas för rotnod. Sedan utförs, med avseende på förklaringsvariablerna, en 
binär delning i datamaterialet. Den delning som ger de mest homogena regionerna med 
avseende på responsvariabelns klasstillhörighet söks. För varje ny delning som utförs kan denna 
förekomma i någon av samtliga regioner. Delningen utförs med avsikt att öka homogeniteten 
med avseende på klasstillhörighet givet tidigare delning (Breiman et al. 1984, 20-25). Detta 
fortgår tills en på förhand given slutregel (eng: Stopping rule) sätter stopp för processen. Varje 
delning som görs i datat och varje ny region som därmed skapas utgör undernoder i ett 
beslutsträd.  När den sista delningen är gjord så är varje dåvarande region vad som kallas en 
ändnod. För varje ändnod finns det en prediktion (typvärdet eller majoritetsklassen i regionen) 
vilken sedan används för att prediktera framtida observationer. När en prediktion görs för en 
ny observation bestäms denna således utifrån vilken ändnod observationen hamnar i. Alla 
observationer som hamnar i samma ändnod får därmed samma predikterade klass. På vilka 
grunder delningarna görs, det vill säga vilket homogenitetskriterium som används, bestäms av 
en på förhand given delningsregel (eng: Splitting rule) (Breiman et al. 1984, 31-36). 
 
I figur 1 illustreras ett klassificeringsträd med hjälp av ett lättare exempel där amerikanska 
baseballspelares antal slagträffar (Hits) och antalet år i högsta ligan (Years) finns tillhanda för 
att förklara huruvida en baseballspelare kommer tjäna mer eller mindre än genomsnittsspelaren 
(Yes om mer, No om mindre). Exemplet är skapat med datamaterialet Hitters i R-paketet ISLR1 
(James et al. 2013). 

																																																								
1	Vissa justeringar i datamaterialet har gjorts i förenklingssyfte. Den ursprungliga kvantitativa responsvariabeln 
Salary har kodats om till en kvalitativ variabel med två nivåer. Beslutsträdet har även beskurits (eng: pruned) till att 
innehålla max 3 ändnoder.	
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I detta exempel utgör Yes och No klasserna för responsvariabeln och kan förklaras av variablerna 
Hits och Years. Den första binära delningen sker vid förklaringsvariabeln Years = 4,5 och 
illustreras i den vänstra grafen genom den vertikala linje som dragits vid detta värde för Years. 
Efter denna delning finns därmed två regioner en till vänster och en till höger om Years=4,5. 
Nästa delning sker vid Hits=103.5 vilket illustreras av den horisontella linjen som delat den 
högra regionen i två mindre regioner. De tre områdena som skapats utgör nu de tre slutgiltiga 
regionerna som används vid framtida prediktion. Samma process kan även utläsas i 
beslutsträdet till höger. För klassificering av en ny observation följer vi från rotnoden 
beslutsträdet baserat på observerade värden på förklaringsvariablerna tills dess att en ändnod 
nås. Har till exempel en spelare spelat i högsta ligan i över 4,5 år och gjort fler än 103,5 slagträffar 
kommer denne att klassificeras till Yes-klassen (tjäna mer än snittet), i annat fall klassas 
spelaren till No-klassen.  
 
Ett vanligt förekommande kriterium att använda som delningsregel i ett klassificeringsträd är 
Gini-index (GI). GI används ofta som default-inställning vid klassificering för RF i statistiska 
programvaror. Funktionen för kriteriet beskrivs nedan och följer framställningen på sidan 312 i 
James et al (2013):  

där G motsvarar värdet på (GI) i den potentiella regionen och 𝑝`> är proportionen av 
observationerna i träningsdatat i den w:te regionen från den k:te klassen.  
 
GI är med andra ord ett mått på total variation för klasstillhörighet i en given region. 
Följaktligen kommer värdet på G vara lågt om 𝑝a> är nära noll eller ett. GI kan därför ses som 

𝐺 = 𝑝a>

-

>./

(1 − 𝑝a>) 

 

 

Figur 1 – Klassificeringsträd för om amerikanska baseballspelare tjänar mer än 
genomsnittet eller ej, där antal slagträffar och år i högsta ligan utgör förklaringsvariabler. 
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ett mått på nod-homogenitet där ett lågt värde innebär att noden till stor del innehåller 
observationer från en och samma klass.  För en ny delning söks därför den delning som 
resulterar i störst minskning i GI för nästa region. En annan vanligt förekommande 
delningsregel är entropy (James et al. 2013, 312).  
	
Positivt för CART är att metoden automatiskt kan genomföra variabelselektion och situationer 
där p>n blir därmed inte något problem. I fall där icke-linjära och komplexa interaktioner 
mellan respons och förklaringsvariabler förekommer finns även förutsättningar för CART att 
prestera bättre än klassiska linjära metoder (James et al. 2013, 314). Däremot innebär CART-
metodens hierarkiska algoritm att det slutgiltiga trädet inte nödvändigtvis är det som är bäst 
anpassat efter data globalt. Detta då det ofta till stor del beror av vilka delningar som gjorts från 
början. Resultatet kan i och med detta komma att se väldigt annorlunda ut om vi anpassar ett 
nytt träd på ett annat stickprov från samma population. Metoden kan därmed bli lidande av 
hög varians (Hastie et al. 2009, 312). 
 	
Detta är en av anledningarna till att de fördelar som klassificerings- och regressionsträd besitter 
när det kommer till överskådlighet och tolkning av resultat inte gäller i samma utsträckning för 
prediktion. Det har visat sig att många andra, såväl parametriska som icke-parametriska, 
metoder presterar bättre vid prediktion (James et al. 2013, 103). 	
 
3.4.2 Algoritm	för	Random	Forests	
RF är en metod som i mångt och mycket utvecklats för att undkomma de brister som finns med 
CART och introducerades av Leo Breiman (2001). RF är idag ett populärt verktyg som appliceras 
inom många olika fält. RF har visat sig ha klart bättre prediktionsförmåga än klassificerings- och 
regressionsträd och listas ofta i toppen när klassificeringsmetoder jämförs (se till exempel 
Fernandez-Delago et al. 2017 och Caruana & Niculescu-Mizil 2006). Metoden har bland annat 
visat sig vara ett kraftfullt verktyg i situationer med många förklaringsvariabler och där 
komplexa interaktioner mellan variablerna finns. Detta är ofta fallet inom till exempel genetik, 
klinisk medicin och bioinformatik (Strobl et al. 2009).  
 
Idén bakom RF är att genom bootstrap-stickprov konstruera väldigt många träd för att sedan 
betrakta alla dessa och vid framtida prediktion klassa en observation utifrån majoritetsrösten, 
det vill säga den klass flest träd klassar observationen till. Detta för att undkomma den 
hierarkiska strukturen för enskilda träd.  Inför varje delning som görs i respektive träd övervägs 
bara en slumpmässigt vald delmängd m av de tillgängliga förklaringsvariablerna p, där	𝑚 = 𝑝 
är vanligt vid klassificering. Detta gör att korrelationen mellan enskilda träd minskar (Hastie et 
al. 2009, 588). Breiman (2000) har teoretiskt kunnat visa att denna minskning i korrelation 
mellan träden ytterligare behjälper den variansproblematik som är vanligt förekommande för 
enskilda träd.   
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Framställning av algoritmen för RF följer beskrivningen på sidan 588 i Hastie et al (2009).  

	
För denna studie har olika värden på m utvärderats med avseende på klassificeringsfel där 𝑚 =
𝑝 2 valts över 𝑚 = 𝑝 och 	= 𝑝. Olika värden på minimum nodstorlek 𝑛`+char även utvärderats 
på samma sätt. Detta resulterade i att ingen restriktion gjordes för 𝑛`+c och defaultläget 𝑛`+c= 
1 tillämpades.  
	
3.4.3 Out	of	Bag	Error	Estimate	
För RF finns en inbyggd funktion för att utvärdera prediktionsförmåga som kallas Out of bag 
(OOB) error estimate . Då varje träd anpassas på en delmängd av observationerna som slumpats 
genom bootstrapsampling (vanligtvis med återläggning) kommer en del av observationerna 
utebli från varje stickprov. Detta betyder i sin tur att dessa observationer inte används för att 
konstruera klassificeringsträdet för det givna stickprovet. Det har visats att i genomsnitt cirka 
två tredjedelar av observationerna används för att anpassa ett träd. Detta möjliggör att 
prediktioner kan göras på den tredjedel som uteblir utan att resultatet blir skevt. Det skattade 
klassificeringsfelet som erhålls genom OOB anses vara jämförbart med klassificeringsfel som 
erhålls genom korsvalidering eller test och träningsdata (James et al. 2013, 318). I denna studie 
har OOB använts vid skattandet av sannolikheter och därmed prediktion för RF. 
 
 

Algoritm	1.	Random Forests för K klasser 
 

1. För varje träd 𝑏 = 1	𝑡𝑖𝑙𝑙	𝐵: 
 
a) Ta ett bootstrapstickprov (med eller utan återläggning) Z* av 

storlek N från träningsdatat 
b) Konstruera ett klassificeringsträd 𝑇i på bootstrapstickprovet 

genom att rekursivt upprepa följande steg för varje ändnod i 
trädet till dess att minimum nodstorlek 𝑛`+c är uppnådd: 
 

i) Välj 𝑚 slumpmässiga förklaringsvariabler av de p 
tillgängliga 

ii) Välj den bästa variabeln/delningspunkten av de 𝑚 
tillgängliga 

iii) Dela noden i två undernoder 
 

2. Betrakta ensemblen av träd {𝑇j	}/i 
 
För att göra en ny prediktion för observation x: 
Låt 𝐶j(𝑥) vara den predikterade klassen för det b:te klassificeringsträdet. Då 
blir 𝐶lmi 𝑥 = 	𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑟ö𝑠𝑡𝑒𝑛	𝑎𝑣	{𝐶j 𝑥 }/i 
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3.5 Utvärderingsmetod	
I detta delkapitel introduceras de metodval som gjorts för att kunna presentera och utvärdera 
prediktionsprestationerna för de olika klassificeringsmetoderna.  
 
3.5.1 Korsvalidering	
Det intressanta resultatet i de flesta prediktions-sammanhang är modellens förmåga att 
prediktera nya observationer. När prediktioner ska göras med hjälp av en modell som ska 
anpassas på ett givet stickprov är det därför viktigt att prediktioner inte görs för observationer 
som ingått i det data modellen anpassats eller ”tränats” på. En av de mest förekommande 
algoritmerna för att hantera detta är K-delad (eng: K-fold) korsvalidering.  
 
I denna studie har 10-delad korsvalidering använts vid prediktion av responsvariablerna för 
klassificeringsmetoderna EN och LR.  För 10-delad korsvalidering delas datamaterialet 
slumpmässigt in i 10 lika stora delar. En av dessa utgör då valideringsdata medan de övriga 9 
utgör träningsdata. Modellen anpassas då på de 9 delarna som utgör träningsdata medan den 
sista delen används för att göra prediktioner. När detta är gjort anpassas modellen på nytt och 
en annan av dessa 10 delar utgör valideringsdata. Denna process fortgår till dess att alla de 10 
delarna utgjort valideringsdata (James et al. 2013, 181-184). För en utförlig beskrivning av 
korsvalidering, se till exempel sidorna 241-257 i Hastie et al (2009). En av fördelarna med att 
använda korsvalidering framför den ofta förekommande metoden att dela upp datamaterialet i 
tränings och testdata är att alla observationer utnyttjas för att anpassa modellen. Detta kan vara 
speciellt fördelaktigt då förekomsten av observationer i någon eller några särskilda klasser i 
stickprovet är avsevärt lägre än för övriga klasser.  
	
3.5.2 Sensitivitet	och	specificitet	
Klasspecifik prestation är något som är intressant att mäta vid klassificering. Sensitivitet och 
specificitet mäter tillförlitligheten hos en klassificeringsmetod där responsvariabeln är binär. 
Dessa mått appliceras ofta inom medicin där binära responsvariabler är vanligt förekommande. 
Inom medicin används begreppen i regel på följande vis: Sensitivitet som sannolikheten att 
prediktera en händelse (sjukdom) givet att den sanna statusen är händelse. Specificitet som 
sannolikheten att prediktera en icke-händelse (icke-sjukdom) givet att den sanna statusen är 
icke-händelse (Hastie et al. 2009, 314).  
 
För att kunna uttrycka sig i form av sensitivitet och specificitet i fall där antal klasser är fler än 
två är one-vs-all (OVA) en vanlig strategi och även den strategi som tillämpats i denna studie. 
För OVA jämförs varje enskild klass K mot de resterande K - 1 klasserna (James et al. 2013, 355-
356). Detta resulterar i enskilda mått på specificitet och sensitivitet för varje klass. Varje klass 
som jämförs mot resterande bör därför tolkas som en händelse. Även när till exempel klassen 
icke-demens, som traditionellt sett skulle tolkas som en icke-händelse jämförs mot övriga 
klasser. Detta blir viktigt att poängtera för att undvika felaktiga tolkningar av studiens resultat.  
	
3.5.3 Receiver	Operating	Characteristic	
En sammanfattning av den trade-off som kan behöva göras mellan sensitivitet och specificitet 
ges av Receiver Operating Characteristic (ROC). Resultatet av prediktionerna för de olika 
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klassificeringsmetoderna kommer i denna studie presenteras med hjälp av ROC-kurvor. ROC-
kurvan är en populär graf för att samtidigt visa sensitivitet och specificitet för alla möjliga värden 
på den tröskel som beslutar vilken klass en specifik observation ska tillfalla. Vilken gräns för 
skattade sannolikheter som ska väljas som tröskel kan väljas manuellt. Standard då K=2 är dock 
att använda den skattade sannolikheten 0.5 som tröskel vid klassificering (Faraway 2006, 42). 
Att ändra vilken gräns som ska väljas som tröskel kan göras efter en subjektiv åsikt och är vanligt 
inom exempelvis medicin eller vid riskanalyser. Att ändra värdet på tröskeln kommer dock 
påverka både modellens sensitivitet och specificitet (James et al. 2013, 145-146). 
 
Hur väl en modell presterar, sammanfattat över alla möjliga trösklar, ges av arean under kurvan 
(AUC, eng: area under the curve). Den ideala ROC-kurvan kramar grafens översta vänstra hörn 
vilket innebär att desto högre värde på AUC en modell har desto bättre presterar den. Det 
maximala värdet för AUC är 1 och om en modell inte får ett värde högre än 0.5 anses den inte 
prestera bättre än slumpen (James et al. 2013, s.147).  
	
ROC-kurvan har tagits fram för att främst jämföra modeller där responsvariabeln är binär. För 
att kunna applicera ROC-kurvan för fall där det finns fler än två klasser har även här OVA 
använts. Precis som för sensitivitet och specificitet jämförs varje enskild klass K mot de 
resterande K - 1 klasserna. Detta resulterar i en enskild ROC-kurva för varje klass (James et al. 
2013, 355-356). Andra mer komplexa angreppsätt finns föreslagna i litteraturen (se exempelvis 
Hand & Till 2001). Dessa ligger dock utanför ramen för denna studie.	  
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4 Resultat	
Resultatet för de olika responsvariablerna presenteras i kommande delkapitel var för sig. För LR 
och EN är det klassificeringsfelet som erhållits genom korsvalidering som kommer att 
presenteras. För RF är det motsvarande OOB klassificeringsfelet. Hädanefter görs dock ingen 
särskiljning av de två begreppen. Klassfelet (eng: class error), vilket innebär den procentuella 
andelen felklassificerade för respektive klass, redovisas även. Vidare presenteras ROC-kurvor 
för varje responsvariabel med tillhörande AUC-mått som står inom parantes efter respektive 
metod. I de fall där responsvariabeln består av fler än två klasser presenteras en ROC-kurva för 
varje klass där jämförelsen sker mellan den klassen och övriga.  
	

4.1 Responsvariabeln	R1	
Responsvariabeln R1 består av två klasser, 𝐾s/ = 1, 2, där demens är kodat som 1 och ej demens 
som 2. Resultatet för prediktion av R1 återfinns i tabell 4. Tröskeln som har använts för 
prediktionerna i detta två-klassfall är att den skattade sannolikheten ska vara större än 0.5 för 
samtliga metoder. Det framgår att både EN och RF har presterat bättre än vad LR har gjort. 
Skillnaden är dock väldigt små mellan alla tre metoder. Modellen framtagen med hjälp av EN 
är den modell med lägst klassificeringsfel. Samtliga metoder visade på svårigheter att prediktera 
gruppen dementa (𝐾s/ = 2). Klassfelet för nämnda klass ligger för alla tre metoder runt 0.86. 
EN har klassificerat 90 observationer till 𝐾s/ = 2 där 49 av dem är klassificerade rätt. 
Motsvarande siffra för LR och RF är 51 av 105 respektive 50 av 101 (se appendix tabell A1).  
 
Tabell 4 - Sammanfattning av klass- och klassificeringsfel för R1 och de metoder studien jämför. 

 
 
 
 

 
I figur 2 där prestation för alla möjliga trösklar redovisas framgår det att metoderna har liknande 
prestationsförmåga. Vidare går det att se att specificiteten behöver sänkas till ca 50 % för att 
uppnå en sensitivitet som ligger nära 100 %. EN är även med avseende på AUC den metod som 
presterar bäst medan modellen framtagen med hjälp av RF är den modell med lägst AUC. Dock 
är även här skillnaderna marginella mellan de olika metoderna.  
 
 

 LR EN RF 
KLASSIFICERINGSFEL 0.1325 0.1285 0.1318 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟏 = 𝟏 0.0222 0.0169 0.021 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟏 = 𝟐 0.861 0.8665 0.8638 
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4.2 Responsvariabeln	R2	
Responsvariabeln R2 har tre nivåer där 𝐾s^ = 1 om personen inte utvecklat demens, 𝐾s^ = 2 
om personen utvecklat demens och 𝐾s^ = 3 om personen avlidit.  Resultatet för prediktionerna 
med R2 som responsvariabel utläses i tabell 5. 
 
Tabell 5 - Sammanfattning av klass- och klassificeringsfel för R2 

 
 
 
 
 

Även för denna responsvariabel är skillnaderna mellan de olika metoderna väldigt små där EN 
fortfarande är den metod med lägst klassificeringsfel. När kategorin avliden läggs till ökar 
klassificeringsfelet för samtliga metoder. Klassfelet för de individer som inte utvecklat demens 
har ökat marginellt för samtliga metoder vilket utläses genom att jämföra klassfelet för 𝐾s/ = 1 
och 𝐾s^ = 1. Samtidigt har klassfelet för de som utvecklat demens sjunkit marginellt (𝐾s^ = 2 
jämfört med 𝐾s/ = 2).   
 
För samtliga metoder har fler observationer predikterats tillhöra den klass som utvecklat 
demens. Dock är det även fler som felaktigt klassats dit. Ett högt antal individer som faktiskt 
utvecklat demens har också predikterats tillhöra klassen avliden (se appendix tabell A2). 
Modellen där LR tillämpats är den modell med lägst klassfel för 𝐾s^ = 2. Denna klassificerar 
totalt 167 observationer till nämnda klass. Av dessa är det 79 stycken som faktiskt har utvecklat 
demens (se appendix tabell A2). 
 

 LR EN RF 
KLASSIFICERINGSFEL 0.2478 0.2424 0.256 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟐 = 𝟏 0.0815 0.0708 0.0764 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟐 = 𝟐 0.7847 0.8202 0.7929 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟐 = 𝟑 0.3939 0.3803 0.4379 

Figur 2 – ROC-kurva för R1 samt tillhörande värden på AUC 
inom parantes efter respektive metod.  
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I figur 3 framgår det att RF är den metod med genomgående lägst AUC oberoende av vilken 
klass som jämförs mot resterande. Skillnaden i AUC mellan 𝐾s^ = 2 samt 𝐾s^ = 3 är  liten för 
samtliga metoder. För 𝐾s^ = 1 är AUC högst för alla tre metoder och EN är den metod som 
genomgående har högre AUC än övriga metoder. Skillnaderna är dock precis som för R1 väldigt 
små.  
 

4.3 Responsvariabeln	R3	
Responsvariabeln R3 har tre nivåer där 𝐾sz = 1 om personen inte utvecklat demens, 𝐾sz = 2 
om personen utvecklat demens inom 11-22 år efter inkludering i studien och 𝐾sz = 3 om 
individen utvecklat demens inom upp till 10 år efter inkludering. Resultatet som utläses i tabell 
6 visar på väldigt små skillnader i klassificeringsfel för de tre metoderna. Klassificeringsfelet för 
R3 är jämförbart med det för R1. För 𝐾sz = 2 är klassfelet 1 för samtliga metoder vilket innebär 
att ingen av de tre metoderna lyckades prediktera en observation rätt för denna klass. I själva 
verket klassificerade ingen av metoderna någon observation att tillhöra denna klass (se 
appendix tabell A3). För 𝐾sz = 3 är klassfelet något lägre.  
 
Tabell 6 - Sammanfattning av klass- och klassificeringsfel för R3 

 
	
	
	

 LR EN RF 
KLASSIFICERINGSFEL 0.13 0.1282 0.1303 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟑 = 𝟏 0.0181 0.0132 0.0136 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟑 = 𝟐 1 1 1 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟑 = 𝟑 0.825 0.8398 0.8594 

Figur 3 - ROC-kurvor för de olika klasserna av R2 samt tillhörande värden på AUC inom parantes efter respektive 
metod. Rubrikerna för varje graf anger vilken klass som jämförs mot de resterande klasserna.  
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I figur 4 visas samma mönster som tidigare, att EN är den metod med högst AUC samt att RF är 
den metod med lägst. När 𝐾sz = 2 jämförs mot övriga klasser är dock RF den metod med högst 
AUC.   
 

 

4.4 Responsvariabeln	R4	
Skillnaden mellan responsvariabeln R4 och R3 är att här har även klassen avliden tillkommit. 
Klasserna för R4 är kodade på samma sätt som för R3 men där avliden är kodad som 4. Det totala 
klassificeringsfelet har ökat i jämförelse med motsvarande fel för R3 (se tabell 7). Det ligger 
istället på ungefär samma nivå som för R2.  
 
Tabell 7 - Sammanfattning av klass- och klassificeringsfel för R4 

 
 
 
 
 

 
Klassfelet för 𝐾s{ = 2 är 1 för samtliga metoder. Metoderna LR och RF har dock felaktigt 
klassificerat 2 respektive 1 observation till nämnda klass (se appendix tabell A4).  

 LR EN RF 
KLASSIFICERINGSFEL 0.242 0.2427 0.2549 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟒 = 𝟏 0.073 0.0696 0.0753 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟒 = 𝟐 1 1 1 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟒 = 𝟑 0.7695 0.8047 0.7969 
KLASSFEL, 𝑲𝑹𝟒 = 𝟒 0.3621 0.3606 0.4 

Figur 4 - ROC-kurvor för de olika klasserna av R3 samt tillhörande värden på AUC inom parantes efter respektive 
metod. Rubrikerna för varje graf anger vilken klass som jämförs mot de resterande klasserna 
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Det framgår i figur 5 att AUC har ökat för samtliga metoder för 𝐾s{ = 1 (ej demens) när klassen 
avliden nu har tillkommit. Detta jämfört med samma klass för alla tidigare redovisade 
responsvariabler. AUC ligger då runt ca 90 % för alla tre metoder. Vidare går det att utläsa 
samma mönster som tidigare, att samtliga metoder påvisar svårigheter att prediktera demens. 
AUC för 𝐾s{ = 3, den klass där utveckling av demens sker 1-10 år efter inkludering, är runt 87% 
för både LR och EN. För RF ligger det något lägre, ca 86%. Lägst AUC är det för 𝐾s{ = 2 där alla 
metoder har ett värde runt 74%.  
 

4.5 Sammanfattning	resultat	
De skillnader i prediktionsprestationer som redovisats mellan de olika metoderna är 
genomgående väldigt små. Vid en jämförelse av klassificeringsfelen för de olika metoderna, 
givet samma responsvariabel, är den högsta observerade skillnaden i klassificeringsfel 0,0136. 
Detta är en obetydande liten skillnad. Trots att klassificeringsfelen är relativt låga (mellan 0,1282 
och 0,256) är klassfelen för demensklasserna (𝐾s/ = 2, 𝐾s^ = 2, 𝐾sz = 2, 𝐾sz = 3, 𝐾s{ = 2 och 
𝐾s{ = 3) genomgående höga för alla metoder, med ett lägsta observerat värde på 0,7695. Att 
klassificeringsfelen trots detta är låga har att göra med att en övervägande majoritet av 
observationerna i stickprovet inte utvecklat demens och att de flesta observationer rätteligen 
predikterats tillhöra denna klass.   

Figur 5 - ROC-kurvor för de olika klasserna av R4 samt tillhörande värden på AUC inom parantes efter respektive 
metod. Rubrikerna för varje graf anger vilken klass som jämförs mot de resterande klasserna 
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För att få perspektiv på ovanstående resonemang går det att jämföra med en modell som skulle 
klassificera alla observationer till majoritetsklassen (ej demens). En sådan modell skulle erhålla 
ett klassificeringsfel för R1 och R3 på 0,1314. Metoderna LR och EN presterar enbart marginellt 
bättre än vad en sådan klassificerare skulle göra, medan RF presterar sämre. För 
responsvariablerna R2 och R4 presterar samtliga metoder bättre än vad en klassificerare som 
klassificerar samtliga observationer till majoritetsklassen gör. För LR och EN ligger 
klassificeringsfelet på runt 0,24 för både R2 och R4, vilket då kan jämföras med 0,3677.  
 
Att prediktera observationer till den klass där demens utvecklats efter 11-22 år var inte möjligt 
för någon av metoderna då klassfelet var 1 för samtliga metoder. Ingen stor skillnad i 
klassificeringsfel eller möjlighet att prediktera demens kunde påvisas för det binära fallet 
(dement/icke dement) i jämförelse med när tidsaspekten inkluderats (jämförelse av R1 och R3).   
 
För fallet då klassen avliden inkluderats ökade klassificeringsfelet till ungefär det dubbla mot en 
ytterst marginell minskning i klassfel för demensklassen för samtliga klassificeringsmetoder 
(jämförelse av R1 och R2 samt R3 och R4). Fler observationer klassades då tillhöra 
demensklasserna men de flesta av dessa prediktioner var felaktiga. Ett högt antal observationer 
som utvecklat demens predikterades även felaktigt till klassen avliden. 
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5 Diskussion	
Studien har syftat till att jämföra metoderna RF, EN och LR med avseende på hur väl de lyckas 
prediktera demens på data från Betula-projektet. Ett delsyfte har även varit att undersöka hur 
prestationerna förändras om tidsaspekten för utvecklande av demens utesluts, samt om den 
konkurrerande händelsen avliden kontrolleras för. Det har genom studiens syfte dels funnits en 
ambition att ytterligare bidra till den jämförelse av klassificeringsmetoder som förs i 
litteraturen. Det har också funnits en strävan att bidra till en vidare förståelse för möjligheter 
till tidig diagnostisering av demenssjukdomar.  
 
Resultatet påvisar att det för det givna datamaterialet spelar mindre roll vilken av de tre 
klassificeringsmetoderna RF, EN och LR som tillämpas vid prediktionerna. Alla metoder påvisar 
svårigheter att prediktera demens. Inga betydande skillnader i prediktionsprestationer 
påvisades heller för någon av metoderna när de som avlidit innan studien avslutats utgjort en 
egen klass. Hade prediktionerna tillämpats i ett medicinskt sammanhang med diagnostisering 
som syfte skulle dels samtliga metoder fånga upp en för liten del av de som har risk att utveckla 
demens och dels skulle många personer felaktigt diagnostiseras. 
 
Studiens resultat tyder därmed på att det, trots de samband som kunnat påvisas mellan 
utvecklande av demenssjukdomar och vissa av de förklaringsvariabler som ingick i modellerna 
(Boraxbekk et al. 2015), fortfarande är en svår uppgift att prediktera demens. Det framgår till 
exempel att ingen av metoderna lyckats prediktera någon av de som utvecklat demens 11–22 år 
efter inkludering till rätt klass. Detta tyder på att ytterligare fokus med fördel kan riktas på den 
klass där individer utvecklat demens vid ett tidigare stadie. En möjlig väg att gå är dela upp 
denna klass och därmed till exempel införa tidsspannen 1–5 samt 6–10 år. Detta för att fokusera 
på det tidsspann där individer som utvecklat demens till viss del klassats rätt och se om vidare 
mönster kan utläsas inom detta tidsspann.  
 
Datamaterialet som studien baserats på är insamlat vid tre olika tillfällen. En konsekvens av 
detta är att de observationer som tillhör S2 och S3 har haft kortare tid på sig att utveckla demens. 
Detta är något som kan ha påverkat metodernas prediktionsprestation då observationer i S2 och 
S3 som eventuellt kommer att utveckla demens inom 11-22 år idag klassificeras som ej dementa. 
Det är dock svårt att uttala sig om hur stor påverkan detta faktiskt har haft. 
 
En annan omständighet som kan ha påverkat studiens resultat är det faktum att det endast är 
ca 13 % av de individer som ingår i studien som utvecklat demens. Detta resulterar i att de klasser 
som observationerna delats in i är väldigt obalanserade. Exempelvis utgör klassen där demens 
utvecklats efter upp till 11-22 år endast av knappa 4 % av det totala datamaterialet. En tidigare 
studie som gjorts där prediktionsprestationer också utvärderats på datamaterial från Betula-
projektet visade på små skillnader vid jämförelse av balanserade och obalanserade klasser 
(Forslund & Öberg 2017). I nämnda studie jämfördes dock metoderna Linjär diskriminantanalys, 
Gradient Tree Boostning och Support Vector Machines. Då prediktionsprestationerna för de 
som utvecklat demens inte förbättrades i denna studie tyder detta på att detsamma hade varit 
fallet för denna studie. Det hade dock, i metodjämförande syfte, kunnat vara av intresse att 
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undersöka hur en justering av obalansen hade påverkat prediktionsprestationerna för de olika 
metoderna.  
 
För att vidare komplettera de slutsatser som Boraxbekk et al. (2015) redovisat gällande 
förklaringsvariablernas betydelse hade det även kunnat vara av intresse att undersöka vilka 
förklaringsvariabler som genom andra klassificeringsmetoder, till exempel Random Forests, 
anses inflytelserika för att jämföra dessa med de samband som påvisas med hjälp av LR. Då 
denna studie jämfört metoderna med avseende på prediktionsprestationer har en begränsning 
gjorts, att ej genomföra någon sådan analys.   
 
Vidare är ingen av de klassificeringsmetoder som tillämpats i denna studie anpassade för att ta 
till vara på datamaterialets longitudinella egenskaper varpå de upprepade mätningarna 
uteslutits ur modellen. Ett tänkbart nästa steg är därför att undersöka klassificeringsmetoder 
som kan hantera longitudinella data.  
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat på svårigheterna att prediktera demens för de 
klassificeringsmetoder som jämförts. Möjligheten till tidig diagnosticering förblir dock viktig, 
både ur den enskilda individens perspektiv men också ur ett större samhällsperspektiv. Av 
denna anledning förblir det intressant att fortsätta studera möjligheten till prediktion av 
demens. 
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Appendix	
 
 
 
Tabell A 1 – Confusion matrix för R1 med tröskel för skattade sannolikheter på 0.5. 

  Predikterat    Predikterat 

 EN Ej demens Demens   RF Ej demens Demens 

Observerat Ej demens 2385 41  Observerat Ej Demens 2375 51 

 Demens 318 49   Demens 317 50 

         
  Predikterat      

 LR Ej demens Demens      

Observerat Ej demens 2372 54      

 Demens 316 51      

 
 
 
 
 
 
 
	
Tabell A 2 – Confusion matrix för R2 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

   Predikterat     Predikterat 

 EN Ej demens Demens Avliden   RF Ej demens Demens Avliden 

 Ej demens 1641 15 110   Ej demens 1631 28 107 

Observerat Demens 104 66 197  Observerat Demens 103 76 188 

 Avliden 201 50 409   Avliden 216 73 371 
           
   Predikterat       
 LR Ej demens Demens Avliden       
 Ej demens 1622 23 121       

Observerat Demens 98 79 190       
 Avliden 195 65 400       



	

	

	
	
	
	
	
	
Tabell A 3 – Confusion matric för R3 

	
	
	
	
 
Tabell A 4 – Confusion matrix R4 

	

   Predikterat     Predikterat 

 EN Ej demens 11-22 år 1-10 år   RF Ej demens 11-22 år 1-10 år 

 Ej demens 2394 0 32   Ej demens 2393 0 33 

Observerat 11-22 år 110 0 1  Observerat 11-22 år 109 0 2 

 1-10 år 215 0 41   1-10 år 220 0 36 
           
   Predikterat       
 LR Ej demens 11-22 år 1-10 år       
 Ej demens 2382 0 44       

Observerat 11-22 år 109 0 2       
 1-10 år 208 0 48       

   Predikterat      Predikterat  

 EN Ej demens 11-22 år 1-10 år Avliden   RF Ej demens 11-22 år 1-10 år Avliden 

 Ej demens 1643 0 8 115   Ej demens 1633 0 12 121 

Observerat 11-22 år 66 0 4 41  Observerat 11-22 år 65 0 3 43 

 1-10 år 44 0 50 162   1-10 år 45 0 52 159 

 Avliden 203 0 35 422   Avliden 219 1 44 396 
             
   Predikterat         
 LR Ej demens 11-22 år 1-10 år Avliden        
 Ej demens 1637 0 9 120        

Observerat 11-22 år 61 0 5 45        
 1-10 år 41 2 59 154        
 Avliden 196 0 43 421        


