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Abstract
Background: Previous studies have shown several risk factors for developing
colorectal cancer such as diet, physical activity and BMI. The method of analyzing
diets based on dietary patterns, rather than individual food items, have been shown
to be effective when investigating the colorectal cancer risk. The data was collected
using a case-control study of 257 cases and 805 controls.
Aim: Identify factors that cause increased or decreased risk in developing colorectal
cancer based on diet, physical activity and BMI.
Methods: Factor analysis was conducted to identify dietary patterns. Logistic
regression was used to estimate odds ratio and 95 % confidence interval.
Results: Factor analysis conducted ten dietary patterns, three of these patterns
showed an increased risk “Soft drinks, juice and milk products” (OR=1,288;
ORQ4=2,159), “Tea, but not coffee” (OR=1,228; ORQ3=1,891; ORQ4=1,668) and “Poultry,
red meats and fish” (ORQ4=1,724).The dietary pattern “Food based on grain and
cheese” (ORQ2=0,546; ORQ4=0,592) showed a decreased risk. BMI ten years ago
(OR=1,079; OROverweight=1,491; ORObese=2,260) identified as a risk factor. To work in
sedentary (OR=0,975; OR>15 years=0,517) or physically medium heavy (OR=0,977; OR6-10
years=0,497; OR>15 years=0,565) occupations indicated a decreased risk.
Conclusions: Several dietary patterns has been identified as risk factors, this also
includes BMI ten years ago. The dietary pattern “Food based on grain and cheese”
and to work in sedentary or physically medium heavy occupations proved to be
protective factors.

Sammanfattning
Bakgrund: Tidigare studier har identifierat flera riskfaktorer, såsom kost, fysisk
aktivitet och BMI, gällande kolorektal cancer. Att analysera kost utifrån kostmönster
istället för enskilda livsmedel har visat sig vara effektivt för att undersöka risker för
kolorektal cancer. Datamaterial samlades in med hjälp av en fall-kontroll studie med
257 fall och 805 kontroller.
Syfte: Identifiera faktorer som ger en höjd eller sänkt risk för kolorektal cancer utifrån
områdena kost, fysisk aktivitet och BMI.
Metod: Faktoranalys användes för att upptäcka kostmönster. Logistisk regression
användes för att skatta oddskvoter och 95 % konfidensintervall.
Resultat: Tio stycken kostmönster erhölls från faktoranalysen. Kostmönstren ”Läsk,
juice och mjölkprodukter” (OR=1,288; ORQ4=2,159), ”Te, men inte kaffe”(OR=1,228;
ORQ3=1,891; ORQ4=1,668) och ”Fågel, rött kött och fisk”( ORQ4=1,724) gav alla en ökad
risk. Däremot visade kostmönstret ”Mat från säd och ost”( ORQ2=0,546; ORQ4=0,592)
en minskad risk. BMI för tio år sedan (OR=1,079; ORÖvervikt=1,491; ORFetma=2,260)
identifierades som en riskfaktor. Att arbeta inom stillasittande (OR=0,975; OR>15
år=0,517) och mellanaktiva (OR=0,977; OR6-10 år=0,497;OR>15 år=0,565) yrken visade på
en minskad risk.
Slutsats: Flera kostmönster visade sig vara riskfaktorer, detta gäller även BMI för tio
år sedan. Kostmönstret ”Mat från säd och ost” och att arbeta i fysiskt lätta till
medeltunga yrken visade sig vara skyddande faktorer.

Förord
Det här är en kandidatuppsats i ämnet statistik. Den är skriven som examensarbete
under sista terminen på Statistik och dataanalysprogrammet på Linköpings
Universitet.
Denna uppsats har sin grund i Mats Fredrikssons forskning kring kolorektal cancer.
Han har varit både vår uppdragsgivare och handledare. Mats har hjälpt till med att
arbeta fram syftet och frågeställningarna och även bidragit med ett datamaterial från
sin egen forskning. Vi vill tacka för all hjälp och stöd under arbetet. Du har haft många
bra synpunkter och värdefulla kommentarer.
Vi vill även tacka Lotta Hallberg, Anders Grimvall, Oleg Sysoev och Olle Eriksson för
hjälp med olika metodologiska frågor.
Vi tackar Stig Danielsson för synpunkter kring upplägg och metoder. I samband med
opponering vill vi tacka Daniel Leo för kommentarer om upplägg, metod, resultat och
språk.
Vi hoppas att denna uppsats kan bidra till forskningen om kolorektal cancer och vara
till hjälp för vidare studier inom området.
Linköping, juni 2011
Emma Lee och Josef Wilzén
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1. Inledning
1.1

Allmänt om kolorektal cancer

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Namnet kolorektal
cancer kommer från kolon som betyder tjocktarm och rektum som betyder ändtarm.
Anledningen att de benämns som en cancertyp är att de är medicinskt likartade [1].
Hos svenska kvinnor är koloncancer den näst vanligaste cancertypen och bland män
är det den tredje vanligaste cancertypen, rektumcancer är vanligare bland män. Det
är relativt ovanlig att unga människor utvecklar någon av de två cancertyperna. När
det gäller koloncancer så är 75 procent av fallen över 65 år och när det gäller
rektumcancer så är det ovanligt med fall hos patienter som är under 50 år [1].
År 2007 fick 3 885 personer i Sverige diagnosen koloncancer. Av dessa var 2 034
kvinnor och 1 851 män. Under samma år upptäcktes 1 988 fall av rektumcancer. Av
dessa var 1 138 män och 850 kvinnor. Chansen att överlevande kolorektal cancer är
mellan 5 till 70 % beroende på hur tidigt cancern upptäcks [1].
I dag är orsakerna till varför vissa individer utvecklar kolorektal cancer inte helt
klarlagda. Olika studier har visat olika resultat gällande de bakomliggande orsakerna.
Dock har vissa faktorer framträtt som viktigare [1]. Genetisk bakgrund och ärftlighet
har visat sig ha en viss påverkan i utvecklandet av kolorektal cancer. Hur stor den
påverkan är varierar mellan olika studier.
Det finns även mycket som talar för att kost och livsstil har en inverkan på bildandet
av kolorektal cancer. Exempel på livsmedel som ökar risken är rött kött, salt, fett, rökt
och fiberfattig mat. Även övervikt har visat sig vara en riskfaktor. Däremot kan
motion och kaffe ha en hämmande effekt [1]. Enligt vissa studier finns det en
möjlighet att alkohol och rökning också kan ha en negativ inverkan.

1.2

Bakgrund

Mats Fredriksson, lektor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid
Linköpings universitet, disputerade med studien ”Epidemiological studies on
colorectal cancer. Some design issues and analytical considerations”1. Denna studie
berör frågor kring kost och kolorektal cancer.
Efter denna studie ville Mats Fredrikson göra en liknande studie. Med den nya
studien ville han förbättra kostfrågorna, men även ställa frågor inom andra områden,
såsom motion.
Detta planerades som en fall-kontrollstudie och en enkät
1

Linköping medical dissertations. Nr 540 1997.
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sammanställdes till studien. Denna inkluderade bland annat kost, motion och
yrkesexponering av olika ämnen. Mats Fredrikson deltog samtidigt i ett projekt kring
datainsamling till en DNA-bank. I samband med det lät han deltagarna i DNA-banken
också svara på enkäten för studien om cancer och dessa blev kontroller i studien.
Data för fallen inhämtades från personer som fått diagnosen kolorektal cancer på
sjukhus i den sydöstra sjukvårdsregionen.
Det visade sig att en analys kring en del av det datamaterial som samlades in till den
här studien var lämpligt för ett kandidatuppsatsämne. Efter några initiala kontakter
med Mats Fredrikson bestämdes detta till ämne för denna uppsats. I samråd med
Mats Fredrikson valdes inriktning för studien på riskerna med kost, fysisk aktivitet och
BMI i förhållande till kolorektal cancer. De andra delarna av enkäten som till exempel
yrkesrelaterad exponering av olika ämnen undersöks inte. Detta för att få en rimlig
omfattning på materialet, då det är ett stort antal variabler i enkäten. En annan
begräsning som gjordes var att inte analysera totalbortfall.

1.2.1 Försöksplanering och datainsamlingen
Studien är en fall-kontrollstudie, valet av denna design motiveras utifrån att en
kohortstudie skulle kräva oerhört många respondenter.
Urvalsdesign

Urval
Stratifiering

Region
Tid för insamling
Antal insamlade
Tabell 1.2.1

Kontroll 20-60 år
Slumpmässigt

Kontroll 60-80 år
Slumpmässigt

Ålder – tioårsintervall
Region – proportionerligt
Östergötlands,
Jönköpings, Kalmar län
1998-2000
605

Ålder – tioårsintervall
Region – proportionerligt
Östergötlands,
Jönköpings, Kalmar län
1998-2000
200

Fall
Alla tillgängliga på
deltagande sjukhus.

Östergötlands,
Jönköpings län
1998-2008
257

Försöksplanering för fall-kontrollstudie

Insamlingen av data gjordes enligt den försöksplanering som redovisas i tabell 1.2.1.
Det ska noteras här att fallen bara kommer från Östergötlands och Jönköpings län.
Orsaken till detta var att vissa sjukhus valde att hoppa av studien. Detta ledde till att
antalet fall blev mindre än planerat. Fallen fick svara på enkäten ungefär en månad
efter sin canceroperation. Den tänkta målpopulationen är här boende i Östergötlands,
Jönköpings och Kalmar län, vilket motsvarar den sydöstra sjukvårdsregionen.
Totalt sett ingår det 1062 individer i den här studien. Dessa har svarat på ett stort
antal frågor via en enkät och lämnat blodprov. Frågorna i enkäten berör områden
som bakgrundsinformation, kostvanor, motionsvanor, användandet av olika
mediciner och exponering av olika ämnen i yrkessammanhang. Blodprovet har
används för att ta fram information om genetiska variabler.
2

1.3

Aktuell forskning kring riskfaktorer

1.3.1 Livsmedel och kostmönster
Uppfattningen bland forskare är att olika typer av livsmedel kan spela roll för
utvecklandet av kolorektal cancer. Tidigare studier har dock mest inriktat sig på
enskilda typer av livsmedel eller livsmedelsgrupper och deras eventuella påverkan.
Flera studier har lyckats påvisa vissa livsmedel som riskfaktorer, medan andra studier
inte funnit samband mellan samma livsmedel och kolorektal cancer. Tidigare
undersökningar har dock inte räknat med den eventuella samverkanseffekt olika
typer av livsmedel kan ha på varandra, detta innebär att effekten av livsmedlen blir
större eller annorlunda än att bara addera de enskilda komponenterna med varandra.
Detta brukar benämnas som synergieffekt.
Att undersöka enskilda näringsämnen eller livsmedel kan vara intressant och nyttigt.
Dock tas ingen hänsyn till de synergieffekter som uppkommer då livsmedlet
konsumeras tillsammans med andra livsmedel. Effekter av enskilda livsmedel kan då
bli missvisande eftersom människor i praktiken har ett kostmönster som innehåller
många olika livsmedel.
På senare tid har epidemiologer börjat använt statistiska metoder så som
faktoranalys och klusteranalys för hitta kost- och levnadsmönster som kan vara
förknippade med kolorektal cancer. Det har publicerats en del artiklar inom området,
vilka har visat på samband mellan olika kostmönster och förändrad risk för kolorektal
cancer. Kostmönster som benämns 2 som ”Hälsosam”, ”Frukt och grönt”, ”Fettreducerad diet”, ”Grönsaker, fisk, fågel”, ”Frukt, fullkorn, mejeriprodukter”
och ”Medelhavskost” visar alla på en sänkt risk för kolorektal cancer. Däremot
kostmönster som kallas namn som ”Västerländsk”, ”Behandlat kött”, ”Rött kött och
potatis” och ”Traditionell kost” ger alla en ökad risk för kolorektal cancer [2].

1.3.2 Fysisk aktivitet
Bland forskare har uppfattningen varit att fysisk aktivitet kan ha en skyddande effekt
mot kolorektal cancer. Dock har detta synsätt ifrågasatts enligt vissa metaanalyser de
senaste åren. Spence et al. [3] har undersökt olika kohortstudier, denna granskning
visar att i vissa studier har fysisk aktivitet en signifikant effekt. Detta resultat är dock
inte homogent bland de granskade studierna och författarna menar att det inte finns
tillräckligt med bevis för att kunna säga att det existerar ett övertygade samband
mellan fysisk aktivitet och kolorektal cancer. De konstaterar dock att många studier
har visat en sänkt risk för kolorektal cancer för de grupper som har högst nivå av
2

Namnen på kostmönstren är fritt översatta av författarna.
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fysisk aktivitet. Vidare diskuterar de om heterogeniteten i resultaten kan bero på
begränsningar i metoderna och oförmåga att mäta fysisk aktivitet på ett bra sätt i de
olika studierna. D. J. Harriss et al. har även gjort metaanalyser [4] för att undersöka
vilken roll fysisk aktivitet har. De konstaterar att en högre nivå av fysisk aktivitet ger
en liten sänkning av risken för koloncancer, men sambandet gäller inte för
rektumcancer. De anser att denna sänkning tidigare kan ha varit överskattad.

1.3.3 BMI
BMI är en faktor som undersökts mycket i förhållande till kolorektal cancer. D. J.
Harriss el al. [5] har genomfört en metaanalys och de konstaterar att ökande BMI ger
en mindre ökning i risk för insjuknade. Dock menar de att i populationer med många
överviktiga kan denna risk resultera i hög prevalens3 av kolorektal cancer. Även Y.
Ning el. al. [6] har utfört metaanalys inom det här området. De slår också fast att det
finns ett signifikant samband mellan högre BMI och förhöjd risk för kolorektal cancer.
Den ökande risken varierar beroende på nivå på BMI, men det är en generell ökning
med ökat BMI. Denna risk är starkare för koloncancer än för rektumcancer. Generellt
är BMI en starkare riskfaktor för män. De studier som är kontrollerade för fysisk
aktivitet visade på ett starkare samband mellan BMI och kolorektal cancer.

1.3.4 Problemdiskussion
Många studier har publicerats kring risker relaterade till kost, livsstil och kolorektal
cancer. Dock har dessa visat på olika resultat. På grund av denna tvetydighet är det
intressant att undersöka dessa frågor. Detta samt att kolorektal cancer är en vanlig
cancertyp gör det till ett viktigt forskningsämne.
Olika typer av kost verkar vara betydelsefullt när det gäller uppkomst av kolorektal
cancer. Mycket talar för att undersöka kostmönster istället för enskilda livsmedel,
inte minst utifrån synergieffekter.
Studier kring sådana kostmönster verkar visa på att mönster som karaktäriseras av
grönsaker, frukt, fisk, fågel, fullkorn, mat med lite fett, medelhavskost och
mejeriprodukter sänker risken för kolorektal cancer. Utifrån Livsmedelverkets
näringsrekommendationer *7+ anses dessa kostmönster vara mer ”hälsosamma”.
Dock har den mer exakta sammansättningen av dessa kostmönster inte undersökts
närmare i studien av Randi et al [2].
Vissa kostmönster har visat på en förhöjd risk för kolorektal cancer. Dessa
karaktäriseras av kött, potatis, västerländsk och traditionell kost [2]. Sätts dessa i

3

Prevalens är ett mått på hur många som har en viss sjukdom i en befolkning vid ett specifikt tillfälle [15].
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relation till de ”hälsosamma” kostmönstren så kan de anses vara ”mindre
hälsosamma”. Även detta epitet kan diskuteras, av samma anledningar som ovan.
Dessa resultat gör det intressant att undersöka ifall det existerar några kostmönster i
det aktuella datamaterialet som sänker respektive höjer risken för kolorektal cancer.
Om det finns sådana samband, väcks frågan om de stämmer överens med den
tidigare forskningen.
Generellt kan det konstateras att kost, fysisk aktivitet och BMI alla är relevanta när
det gäller kolorektal cancer. Det är även intressant hur sambanden blir om
multivariata sambandsmodeller anpassas, som tar hänsyn till kost, fysisk aktivitet och
BMI. Detta perspektiv är intressant, då de gemensamma sambanden kan vara
annorlunda jämfört med om kost, fysisk aktivitet och BMI analyseras åtskilda.
Eftersom dessa tre områden inte existerar skilda från varandra ger stöd för att göra
multivariata analyser.
Det förekommer en del skillnader mellan koloncancer och rektumcancer med
avseende på de diskuterade riskfaktorerna. Antal koloncancerfall är 122 och
rektumcancerfall är 126 i det aktuella datamaterialet. Utifrån de begränsade antalen
inom varje kategori väljs det att undersöka båda sorterna tillsammans.

1.4

Syfte

Syftet med denna uppsats är att utifrån det givna datamaterialet om kolorektal
cancer hitta signifikanta samband mellan risken att utveckla kolorektal cancer och
kostmönster, fysisk aktivitet och BMI.

1.5

Frågeställningar

För att kunna göra en god analys har frågeställningar utifrån syftet konstruerats.
Dessa kan delas in i fyra huvuddelar. Inom varje huvuddel finns det en
huvudfrågeställning och i de tre första frågeställningarna finns det hypoteser som är
relevanta utifrån tidigare studier.
Alla huvudfrågeställningar rör sambandet mellan risken för kolorektal cancer och
olika förklarande variabler från det aktuella datamaterialet. Den första delen berör
livsmedelsvariablerna och huruvida dessa utryckt som ett kostmönster kan påverka
utvecklingen av kolorektal cancer. Med kostmönster menas de generella
karaktäristiska drag som återfinns hos individerna i denna studie gällande deras vanor
kring mat och dryck. Den andra delen behandlar BMI. Här berörs nuvarande BMI och
BMI för tio år sedan. Den tredje delen berör fysisk aktivitet ur olika perspektiv, här
finns vardagsmotion, träning och även fysisk aktivitet i arbetslivet. Dessa tre områden
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sammanfattas i termen ”fysisk aktivitet”. Den sista delen berör multivariata
frågeställningar där både kostmönster, BMI och fysisk aktivitet analyseras samtidigt.
1. Hur ser ett eventuellt samband ut mellan förekomst av kolorektal cancer och
kostmönster?
a. Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av grönsaker risken för
cancer?
b. Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av rött kött risken för
cancer?
c. Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av fågel/fisk risken för
cancer?
d. Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av fet mat risken för
cancer?
e. Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av alkohol risken för
cancer?
2. Hur ser ett eventuellt samband ut mellan förekomst av kolorektal cancer och
BMI?
a. Hur påverkar högre BMI risken för cancer?
3. Hur ser ett eventuellt samband ut mellan förekomst av kolorektal cancer och
fysisk aktivitet?
a. Hur påverkar högre mängd av vardagsmotion i livet risken för cancer?
b. Hur påverkar högre träningsfrekvens i livet risken för cancer?
c. Hur påverkar högre frekvens av fysiskt förvärvsarbete i livet risken för
cancer?
4. Hur ser ett eventuellt samband ut mellan förekomst av kolorektal cancer och
kostmönster, BMI och fysiskt aktivitet?
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1.6

Databeskrivning

Det datamaterial som genererades från den enkät som deltagarna fick svara på
innehåller ett mycket stort antal variabler. Av dessa har totalt 118 variabler använts
vid imputering av saknade värden, för förklaring se avsnitt 3.2. Vidare används 112
variabler vid analyser. Datamaterialet har 257 fall och 805 kontroller och totalt sett
1 062 observationer.
I detta avsnitt redovisas och presenteras kort de frågor i enkäten som har använts i
analyserna. För mer detaljer kring enkätfrågeformuleringar och svarsalternativ, se
Bilaga 8 som innehåller de för uppsatsen aktuella delarna av enkäten.

1.6.1 Responsvariabel
Med avseende på syftet och frågeställningarna är responsvariabeln huruvida
respondenten har kolorektal cancer eller inte. Denna variabel kallas fk (fall-kontroll)
och har kodats 1 för kolorektal cancer och 0 i annat fall.

1.6.2 Bakgrundsvariabler
De bakgrundsvariabler som har använts är ålder utryckt i år och kön. Kön har kodats 0
för man och 1 för kvinna. Fråga 1 motsvarar kön och med hjälp av fråga 2 har ålder
räknats fram.
För fallen har ålder beräknats genom att ta: [
]
Motsvarande beräkning för kontrollerna är:
Åldersvariabeln räknades fram av Mats Fredriksson. Dessa variabler har setts som
confounding-variabler i analyserna som har genomförts. För mer information om
confounding, se avsnitt 2.6.2.

1.6.3 Livsmedelsvariabler
Alla delfrågor för frågorna 14, 15 och 18 har använts, dock ej de öppna frågorna.
Dessa frågor rör konsumtion av olika livsmedel. Frågeställningen för fråga 14 är ”Hur
ofta brukar du äta av följande?” och sedan listas en lång rad olika livsmedel.
Svarsalternativen är på ordinalskala där antal gånger ett livsmedel konsumeras anges
per en tidsenhet. Denna tidsenhet varierar från aldrig till flera gånger per dag. Svaren
anger inte hur mycket som konsumeras vid varje tillfälle utan bara hur ofta. Fråga 15
är ”Hur mycket dricker/äter du av följande?” och berör främst olika drycker.
Svarsalternativen är i princip på kvotskala och anger konsumtion per dag. Här varierar
enheten mellan olika delfrågor inom fråga 15 och de som används är 1 glas (2 dl), 1
kopp (1,5 dl) och skivor per dag. Delfrågorna 15l och 15m utelämnats. Fråga 18 berör
alkohol och är formulerad ”Hur ofta brukar du dricka alkohol?”. Svarsalternativen är
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på samma form som fråga 14. Enkäten innehåller mer variabler som rör olika
livsmedel men de tidigare nämnda valdes för att avgränsa analysen. Totalt ger dessa
frågor 100 stycken livsmedelsvariabler.

1.6.4 Variabler för fysisk aktvitet och BMI
Fråga 7 rör träning och är formulerad ”Hur mycket har du aktivt tränat eller
motionerat i olika åldrar, dvs. bytt kläder för att motionera?”. Svaren ges på formen
antal gånger per vecka i olika åldersintervall. Fråga 8 är likartad men rör
vardagsmotion. Här tänks vardagsmotion som promenader, cykla till arbetet/skolan,
trädgårdsarbete, skotta snö och liknande. Svarsalternativen är identiska med fråga 7.
Båda dessa frågor har svarsalternativen på ordinalskala.
Fråga 28 behandlar vilka yrken respondenterna har eller har haft. Här anges olika
uppgifter, bland annat yrkestitel och tid i det yrket uttryckt i år. Svaren från den här
frågan har Mats Fredriksson behandlat genom att klassificera alla yrken beroende på
hur fysiskt tunga de är. Tre grupper har specificerats, dessa är stillasittande yrken,
mellanaktiva yrken och fysisk aktiva yrken. Exempel på stillasittande yrken är lärare,
journalist, kassabiträde, läkare, säljare och bankman. Exempel på mellanaktiva yrken
är sjuksköterska, lagerchef, affärsbiträde, tryckare, bagare och bryggeriarbetare.
Exempel på fysisk aktiva yrken är servitris, snickare, reparatör, städare och bonde.
Utifrån denna klassificering har tre nya variabler skapats som innehåller antal år som
respondenten har arbetat inom varje kategori. De nya variablerna ligger på kvotskala.
I fråga 48 får respondenten ange sin nuvarande längd i centimeter samt vikt i
kilogram. Vikten angavs för tre tidperioder, nuvarande vikt, vikt för tio år sedan och
vikt för 20 år sedan. Längden och vikt används för att beräkna BMI (Body Mass Index).
Här har nuvarande vikt och vikt för tio år sedan används. Beräkning görs med
formeln:

Längden är utryckt meter och vikten är utryckt i kilogram. WHO definierar olika
grupper för BMI [8], dessa är undervikt (<18,5), normalvikt (18,5-24,9), övervikt (2529,9) och fetma (≥30). BMI är ett vedertaget mått för att jämföra längdjusterad vikt
mellan individer. Detta ger två BMI-variabler på kvotskala.

1.6.5 Förklarande variabler
Livsmedelsvariablerna, fysisk aktivitet och BMI-variablerna betecknas nu som
förklarande variabler. Detta eftersom de antas förklara responsvariabeln fk. Totalt
finns det 109 stycken förklarande variabler.
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2. Metod
2.1

Formulering av metodproblem

För att kunna undersöka det givna datamaterialet utifrån de frågeställningarna
behöver lämpliga statistiska metoder användas. Dels behöver en del
transformationer göras och en del nya variabler skapas, men även mer komplexa
metoder behöver tillgripas. För att kunna svara på frågeställningarna har tre större
metodologiska problemområden identifieras, dessa är:
1. Imputera saknade värden: Datamaterialet innehåller en del partiellt bortfall.
Detta kan orsaka problem vid fortsatt analys.
2. Upptäcka kostmönster: Bland livsmedelsvariablerna behöver någon form av
kostmönster upptäckas för att kunna ge svar på den första och fjärde
frågeställnigen.
3. Upptäcka och kvantifiera samband: När problemen med (1) och (2) är
avklarade behöver samband mellan den binära responsvariabeln och de olika
förklarande variablerna hittas och analyseras.

2.2

Imputering av sakande värden

2.2.1 Bortfall
Datamaterialet innehåller partiellt bortfall, detta innebär att vissa respondenter inte
har svarat på alla frågor i enkäten. Det finns även totalbortfall, vilket innebär att en
respondent inte har svarat på någon fråga i enkäten. Det finns olika metoder för att
hantera totalbortfall, men totalbortfallet ligger utanför denna uppsats att behandla.
Problemet med partiellt bortfall är att många traditionella statistiska metoder kräver
att alla observationer är fullständiga fall. Ska metoder med detta krav användas så
utnyttjats bara de observationer som uppfyller kravet.
Ett sätt att lösa detta problem är att imputera alla saknade värden med nya värden.
Detta kan göras på många olika sätt, med varierande komplexitet. Vid imputering
eftersträvas det att bevara vissa egenskaper hos datamaterialet, såsom väntevärde,
varians, multivariata samband och fördelningar.

2.2.2 Bortfallets egenskaper hos datamaterialet
Vilken typ av imputering som kan användas är beroende på vilka egenskaper
bortfallet har. Datamaterialet (betecknas av matrisen ) har ett godtyckligt
bortfallsmönster. Detta innebär att vilken mätvärde som helst kan saknas på vilken
variabel som helst. För att kunna göra en imputering behöver antaganden om
orsaken till bortfallet göras. Antingen måste borfallet vara ”Missing Completely at
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Random” (MCAR) eller ”Missing at Random” (MAR). MCAR innebär att orsaken till de
saknade värdena är helt slumpmässigt. MAR betyder att de saknade värdena
antingen är slumpmässiga eller beror på de observerade värdena i .

2.2.3 Imputering med Markov Chain Monte Carlo
En metod för imputering, som kan hantera ett godtyckligt bortfallsmönster, är
Markov Chain Monte Carlo (MCMC). MCMC är en grupp algoritmer som genererar
slumptal, detta görs i en serie där det aktuella talet bara beror på det tal som
genererades precis innan. Detta kan användas för att hitta en skattning av
fördelningen
. Här betecknar
de saknade värdena,
de
observerade värdena och

den givna fördelningens parametrar. Algoritmen gör

växelvisa dragningar antingen av

eller . Detta görs genom att betinga på det

objektet som inte görs en dragning av. Dessa dragningar görs många gånger och en
sekvens med olika
och
erhålls. Görs detta tillräckligt länge erhålls
fördelningar som approximativt motsvarar

. Då sägs algoritmen

konvergera.
När konvergens har uppnåtts kan dragningar göras från

som får

ersätta de saknade värdena. Denna typ av imputering tar hänsyn till de multivariata
samband som finns i och tar även hänsyn till fördelningen hos de saknade värdena
(

). För att kunna göra en sådan imputering bör

bestå av variabler som är

kontinuerliga, multivariat normalfördelade och bortfallet ska vara av typen MAR.

2.3

Faktoranalys

Faktoranalys är en metod för att hitta några icke-observerade variabler som relaterar
till en samling slumpvariabler. Dessa bakomliggande variabler kallas faktorer. Vid
faktoranalys försöks det ofta hittas ett antal faktorer som är mindre än antalet
variabler i det ursprungliga datamaterialet. Genom att analysera dessa faktorer kan
en enklare och en mer sammanfattande analys göras. Faktoranalys formuleras som
en statistik modell.

2.3.1 Klassisk faktormodell
Den klassiska (ortogonala) faktormodellen uttrycks som följande [10]:
där
eller på matrisform:
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p (2.1)

p är antalet variabler, här antas nu att
Faktorerna representeras av

har väntevärden 0 och kovariansmatris .
( ) och dessa är okorrelerade med varandra.

Vidare antas att faktorerna har väntevärden 0 och har kovariansmatris . Feltermerna
representeras av

( ) och även dessa antas vara okorrelerade med varandra och

med faktorerna. De har väntevärden 0 och varianser
kallas för faktorladdningar. Variansen för variabeln

Här kallas

för kommunaliteten och

. Termerna

( )

kan utryckas:

för specificiteten. Nu representerar

den

del av variansen som faktormodellen tar hänsyn till. Ofta eftersträvas höga värden på
i relation till
. Modellen syftar till att beskriva :s kovariansmatris
,
sambandet mellan

och faktorerna ges genom

att det finns oändligt många
erhålls genom att

och de olika

. Dock kan det visas

som uppfyller detta samband. De olika lösnigarna

roteras ortogonalt. En vanlig metod att skatta

är genom

principalkomponentanalys (PCA). För att PCA ska fungera ändamålsenligt bör det vara
förhållandevis höga korrelationer mellan variablerna i. Faktorerna antas här vara
samma som de principalkomponenter (PC) som erhålls [10]. Ofta väljs de PC som har
ett tillhörande egenvärde större än ett.
För att kunna tolka de funna faktorerna

lättare så roteras ofta . När laddningarna

för en faktor antingen är nära noll eller nära ett (absolut sett) anses faktorn mer
lättolkad. En vanlig rotationsmetod är Varimax rotation. Denna rotation försöker
uppnå ovanstående mål genom att rotera ortogonalt så att variansen för de
kvadrerade faktorladdningarna maximeras [10] [11].
I faktormodellen (2.1) ses

som slumpvariabler. Dessa antar fixerade värden

för

det aktuella datamaterialet. Dessa värden kallas faktorvärden. Skattningen av dessa
betecknas . För att skatta dessa finns flera olika metoder. SAS Base använder en
regressionsmetod för att skatta . Denna förutsätter att faktorerna

och feltermen

är normalfördelade [12].

2.3.2 Tolkning av faktormodellen
När faktorladdningarna har skattats och roterats så kan dessa användas för att tolka
faktorerna i ljuset av de ursprungliga variablerna. Om Faktorladdningen är nära ett
(absolut sett) för en variabel anses faktorn karaktäriseras av den variabeln. Om
faktorladdningen är nära noll för en variabel anses den inte vara särskilt relevant för
faktorn. På detta sätt kan varje faktor som har valts i modellen beskrivas med hjälp av
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faktorladdningarna. De skattade faktorvärdena

tolkas som de ”observerade

värdena” för faktorerna . Dessa kan användas som variabler i fortsatt analys.

2.4

Logistisk regression

Logistisk regression är en metod för att modellera samband mellan en
responsvariabel som är binär och en eller flera förklaringsvariabler. De förklarande
variablerna kan vara både kategoriska och kontinuerliga. Logistisk regression tillhör
gruppen generaliserade linjära modeller [13].
Det finns teoretiskt stöd att använda logistisk regression i de situationer då
studiedesignen är av fall och kontrolltyp [14].

2.4.1 Multipel logistisk regression
Låt här

beteckna antalet parametrar i den tänkta regressionsmodellen. Modellen

innehåller nu

stycken förklarande variabler. Låt vektorn

parametrar och vektorn

de

innehålla modellens

förklarande variablerna i modellen. Modellen

kan formuleras som [13]:
(2.2)
eller som
(2.3)
Här kallas (2.2) den logistiska funktionen,
värdet

är sannolikheten för att fallet

antar

. (2.3) är här logit transformationen av inversen till (2.2). Denna

transformation är här länken mellan de förklarande variablerna som utrycks linjärt
och den icke linjära responsfunktionen. Sätts
fås den univariat logistisk
regression.

skattas med maximum likelihood-skattning (ML) och de skattade

parametrarna betecknas . Lösningen till ML-skattningen beräknas numeriskt med
särskilda algoritmer [13].

2.4.2 Odds, oddskvoter och tolkning av parametrar
Den logistiska regressionsmodellen kan tolkas i termer av odds och oddskvoter.
Sambandet mellan två binära variabler kan utryckas genom oddskvoten ( ):


(2.4)
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(2.4) transformeras med den naturliga logaritmen. Denna transformering gör att (2.4)
blir analog med (2.3) [15], detta i fallet med en binär förklarande variabel. Fördelen
här med logistisk regression är att generalisering kan ske till godtyckligt antal
förklarande variabler. Detta medför att den logistiska regressionsmodellens
parametrar kan tolkas i termer av odds och oddskvoter. (2.3) kan ses som det linjära
sambandet mellan β och den naturliga logaritmen av oddset för den händelse som
representerar. Parametern
för händelsen

refereras nu som ”baseline” vilket tolkas som oddset

då alla förklarande variabler är noll. De övriga parametrarnas

skattningar för β kan uttryckas som:
för

(2.5)

Enligt (2.5) kan nu de skattade parametrarna i b tolkas som oddskvoter. Om
så finns det inget samband mellan och . Om
då finns
det ett positivt samband mellan
negativt mellan

och . Likaledes om

så är sambandet

och . Kategoriska variabler tolkas i förhållande till baseline, att ha

egenskapen jämfört med att inte ha den. Kontinuerliga variabler tolkas som att
oddset ökar med
för varje enhets ökning i variabeln . Detta medför att
längden på variabelns definitionsområde spelar in för tolkningen av

i det

kontinuerliga fallet. När stickprovsstorleken kan anses vara stor så är skattningarna
givna av ML-metod approximativt normalfördelade. Detta gör att z-tester kan göras
på enskilda parametrar i (2.3). Konfidensintervall för parametrarna i kan beräknas
och konfidensintervallet för oddskvoten blir här:

I praktiken brukar oddskvoterna tolkas som relativa risker i förhållande till
responsvariabeln. Detta gör att det kan ses som att den logistiska
regressionsmodellen (2.3) skattar det eventuella sambandet mellan risken för ett
visst utfall för responsvariabeln och flera förklarande variabler.

2.5

Lösningsförslag till metodproblemen

I avsnitt 2.1 identifieras de större metodologiska problemen i förhållande till
frågeställningarna och det givna datasetet. Efter genomgången teori kring olika
metoder kan arbetsgången kring metoderna formuleras som följande:
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1. De saknade värdena i datamaterialet imputeras med MCMC-imputering.
Detta gör att alla observationer kan betraktas som fullständiga.
2. För att hitta lämpliga kostmönster används faktoranalys. Faktorerna tolkas
här som bakomliggande kostmönster till livsmedelsvariablerna.
Kostmönstren tolkas utifrån faktorladdningarna. De skattade faktorvärdena
används som observationer för faktorerna. Dessa kan användas i vidare
sambandsanalyser.
3. När (1) och (2) är avklarade används logistisk regression för att undersöka
sambanden mellan den binära responsvariabeln och de olika förklarande
variablerna. Här används faktorvärdena för att undersöka sambandet mellan
kostmönstren och responsvariabeln.
Användandet av dessa metoder gör att de resultat som produceras i (3) kan användas
för att svara på frågeställningarna.

2.6

Sambandsanalyser inom epidemiologin

2.6.1 Allmänt
Inom epidemiologin och den medicinska statistiken undersöks ofta vilka faktorer som
är viktiga för utvecklandet av sjukdom eller ohälsa. Även vilka faktorer som kan verka
skyddande är intressanta i detta sammanhang. För att undersöka detta anpassas ofta
statistiska sambandsmodeller, ett exempel är logistisk regression.
De tänkta sambanden utrycks ofta på formen

, där E är en förklarande variabel

och D är variabeln för sjukdom. Dock ska det observeras här att när samband av den
här typen analyseras i statistik kan bara statistiska samband modelleras. Detta
innebär att och samvarierar på något sätt. Existensen av ett statistiskt samband
implicerar inte nödvändigtvis att verkligt orsakssamband. Detta innebär att ett
statistiskt samband mellan två variabler kan vara resultatet av påverkan från andra
variabler som inte har analyserats, och inte som påverkar .

2.6.2 Confounding-effekt
För att undvika influens av okända variabler används ofta en genomtänkt
försöksplanering. I observationsstudier är det dock inte möjligt att kontrollera för alla
faktorer som kan tänkas påverka undersökningen [16].
När en variabel samverkar med

och även påvekar

kallas den för confounding-

variabel ( ). Denna påverkar skattningen av sambandet
effekt på

på så sätt att :s

inte blir riktig. Detta kallas confounding-effekt [15], och kan illustreras

som:
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C

Om inte kontroll sker för
att undvika detta kan

när

skattas kan det leda till bias i skattnigen. För

tas med som en förklarande variabel i analysen. Detta

förutsatt att det finns kunskap om att

är en confounding-variabel och att den går

att mäta. I medicinska sammanhang anses ålder och kön ofta vara potentiella
confounders. Detta gör att kontroll för dessa variabler ofta görs.

2.6.3 Kvartilanalyser
I medicinska sammanhang finns det ofta ett intresse av att undersöka hur olika nivåer
av den förklarande variabeln kan påverka förekomsten av exempelvis sjukdom.
Speciellt intressant är det här att jämföra höga värden med låga värden på den
förklarande variabeln.
Detta kan göras genom att dela in den förklarande variabeln i ett antal
indikatorvariabler, som jämförs med en baseline. Vanligt är att dela in variabeln i
kvartiler (Q1= första kvartilen, Q2 =andra kvartilen och så vidare) och låta dessa
representeras av indikatorvariabler.
När det gäller fall-kontrollstudier kan kvartilindelningen av en förklarande variabel
göras på olika sätt. Alternativen är att dela efter fallens, kontrollernas eller de totala
kvartilgränserna. Här har kontrollernas kvartilgränser valts som referens.
Motiveringen är att dessa kan genom försöksplaneringen anses vara representativa
för den tänkta målpopulationen.

2.7

Programvaror

För mer avancerade beräkningar och analyser har SAS Base 9.1 och SAS Base 9.2
används. För enklare datahantering och diagram har Microsoft Excel 2007 och
Microsoft Excel 2010 används.

15

3. Datahantering
En mängd olika kodningar, transformationer och nya variabler har skapats för att
kunna genomföra de önskade analyserna. För att åskådliggöra detta har
datahanteringen delats in i tre faser.

3.1

Fas 1 – Transformationer och nya variabler

För livsmedelsvariablerna gjordes antagandet att dessa variabler som ligger på
ordinalskala kan ses ligga på kvotskala. En del av avstånden mellan svarsalternativen
kan specificeras trots att datamaterialet ligger på ordinalnivå. Svarsalternativen
tilldelades värden på kvotnivå [14].
Svarstext
Aldrig
Någon gång/år
1-3 ggr/månad
1 ggr/vecka
2-3 ggr/vecka
4-6 ggr/vecka
1 ggr/dag
2-3 ggr/dag
4 eller fler ggr/dag
Tabell 3.1.1

Värden i rådata
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nya värden
0
1
24
52
130
260
365
912,5
1460

Förklaring
Aldrig görs 0/år
Någon gång/år = 1/år
1-3 ggr/månad = 2*12/år
1 ggr/vecka = 1*52/år
2-3 ggr/vecka =2,5*52/år
4-6 ggr/vecka = 5*52/år
1 ggr/dag = 1*365/år
2-3ggr/dag = 2,5*365/år
4 eller fler ggr/dag = 4*365/år

Kodningsmall för variablerna på fråga 14 och 18

I tabell 3.1.1 visas hur nya värden tilldelas variablerna från fråga 14 och 18. Dessa
antar nu vissa fixa värden mellan 0 och 1460. I de fall då det inte finns ett entydigt
antal gånger per tidsenhet, till exempel ”1-3 ggr/månad” så har medianvärdet valts,
detta ger tolkningen ” 2 ggr/månad”. I samband med det största alternativet ”4 eller
fler ggr/dag” så tolkas det som ”4 ggr/dag”. Därefter har alla svarsalternativen
skalats om till tidsenheten år. Denna transformering ger nu variablerna på fråga 14
och 18 tolkningen antal gånger ett visst livsmedel har konsumerats per år.
Antal enheter/dag

Värden i rådata

Nya värden

Förklaring

0
1
2

0
1
2

0
365
730

0 ggr/dag = 0*365/år
1 ggr/dag = 1*365/år
2 ggr/dag = 2*365/år

3
4

3
4

1095
1460

3 ggr/dag = 3*365/år
4 ggr/dag = 4*365/år

5

5

1825

5 ggr/dag = 5*365/år

6

6

2190

6 ggr/dag = 6*365/år

7 eller fler

7

2555

7 ggr/dag = 7*365/år

Tabell 3.1.2

Kodningsmall för variablerna på fråga 15
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I tabell 3.1.2 visas hur nya värden tilldelades för variablerna på fråga 15. De nya
värdena spänner från 0 till 2555. I samband med det största alternativet ” 7 eller fler”
så tolkas det som ”7”. Värdena har skalats om till konsumtion per år. Detta för att
underlätta tolkning och samtidig analys med fråga 14 och 18. Efter transformeringen
kan variablerna tolkats som konsumtion per år. Konsumtionen mäts olika beroende
på varje delfrågas enhet (se Bilaga 8).
För att kunna analysera träning och vardagsmotion på ett ändamålsenligt sätt har två
nya variabler räknats fram för att sammanfatta svaren på fråga 7 och fråga 8. Låt de
kallas ”Livsträning” och ”Vardagsmotion”.
Svarstext
Nya värden
Tabell 3.1.3

Gånger per vecka
Aldrig
Mindre än 1

Ungefär 1

2-3 gånger

Fler än 3 gånger

0

1

2,5

4

0,5

Kodningsmall för variablerna på fråga 7 och 8

För att kunna skapa dessa nya variabler görs antagandet att svaren på fråga 7 och
fråga 8 kan ses på kvotskala trots att de egentligen ligger på ordinalskala.
Svarsalternativen tilldelas nya värden på kvotnivå enligt tabell 3.1.3.
Svarstext
Intervallets längd i år
Tabell 3.1.4

Tonår

20-29 år

30-49 år

50-65 år

65 år eller äldre

7

10

20

16

Ålder över 65

Tolknig av intervallängden i fråga 7 och 8

För att ta hänsyn till att respondenterna har olika åldrar och har tränat i olika
åldersintervall så vägs svarsalternativen (de nya värdena) samman från de olika
intervallen och bildar en summa för varje individ. Detta görs med avseende på hur
länge respondenten har levt i de olika åldersintervallen. Hur långa de olika intervallen
i svarsalternativen är visas i tabell 3.1.4. Här antas tonåren vara mellan 13 och 19 år.
För att uppnå jämförbarhet mellan olika åldrar delas dessa summor med åldern för
varje individ och bildar ett medelvärde. Detta skapar två variabler som antar
kontinuerliga värden mellan 0 och 4. Variabeln ”Livsträning” kan nu tolkas som det
genomsnittliga antalet träningspass per vecka under hela livet. ”Vardagsmotion”
tolkas på samma sätt, fast det gäller vardagsmotion istället för träning. Ett viktigt
antagande gjordes i dessa beräkningar. Det fanns förhållandevis många värden som
saknades på någon av variablerna på fråga 7 och fråga 8. Dessa antogs ha värdet 0
eller ”Aldrig” som svar. Tanken var att imputera dessa värden med samma metodik
som de övriga sakande värdena. Men efter svårigheter att implementera den
imputeringen valdes denna enklare variant.
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3.2

Fas 2 – Imputering av saknade värden

Datamaterialet har en hel del partiellt bortfall, vilket försämrar de fortsatta
analyserna. Totalt är det bara 44 procent av alla observationer som är fullständiga.
För att avhjälpa detta problem så imputeras de saknade värdena. Datamaterialets
struktur avgör här vilka imputeringsmöjligheter som är rimliga. Här är det ett
godtyckligt bortfallsmönster (se avsnitt 2.2.2). Variablerna har varierande längd på
definitionsområdena, dock kan inga av variablerna anta negativa värden. De variabler
som efter transformationer anses ligga på kvotskala är inte normalfördelade.
I denna situation verkar ”Markov Chain Monte Carlo”-imputering (MCMC) mest rimlig.
För att implementera MCMC-imputering används proceduren proc mi i SAS Base (se
bilaga 4). När en imputering med MCMC-metodik ska göras är tanken att hänsyn ska
tas till de mutivariata sambanden i datamaterialet och att information som finns
observerad på variablerna ska påverka imputeringen. Detta gör att bättre
imputeringar görs då många relevanta variabler inkluderas när imputeringen ska ske
[9]. Här är det oerhört viktigt att minst alla variabler som ska analyseras samtidigt i
den fortsatta analysen finns med när imputeringen sker. Även om inte alla variabler
har saknade värden, så påverkar de imputeringen på de variabler som har saknande
värden. Skulle inte detta vara uppfyllt så leder det till de multivariata samband som
datamaterialet har ändras inför den fortsatta analysen. Detta är inte önskvärt.
Självklart kan även variabler som inte ska vara med i fortsatt analys även få påverka
imputeringen om de kan ses som relevanta. I denna situation har fyra sådana
variabler används.
En initial körning gjordes med MCMC-algoritmen. Här användes 118 stycken variabler,
av dessa är sex stycken hjälpvariabler. De är från fråga 9, 10, 11, 12, 15l och 15m (se
Bilaga 8). Inga begränsningar på variablernas definitionsområden specificerades.
Algoritmen kunde konvergera utan svårigheter. Resultatet från denna körning visade
på ett flertal problem med de imputerade värdena i datamaterialet. Vissa av de
imputerade värdena fick värden under noll. Detta är problematiskt då negativa tal
inte är inkluderade i variablernas definitionsmängder.
En ny körning gjordes men nu sattes begränsningar på de imputerade värdena som
motsvarar variablernas definitionsmängder. I denna situation visade det sig vara
omöjligt att få algoritmen att konvergera med dessa begränsningar. Uppemot en
miljard iterationer användes utan resultat. För att få algoritmen att konvergera
accepterades negativa värden. Efter denna imputering sattes alla imputerade
negativa värden till noll. De imputerade värdena avrundades även till heltal.
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3.3

Fas 3 – Gruppering av livsmedelsvariablerna

Antalet livsmedelsvariabler är stort. Vid ett första försök att använda alla
livsmedelsvariabler vid faktoranalys så resulterade det i 32 faktorer där egenvärdet är
större än ett (se bilaga 5). Att använda faktoranalys i denna situation är inte särskilt
effektivt. För att kunna göra en mer effektiv faktoranalys grupperas
livsmedelsvariablerna.
Variabelnamn:
Mörkgröna grönsaker
Gula grönsaker
Potatis
Tomat
Övriga grönsaker
Citrusfrukter
Frukt och nötter
Mjölk
Yoghurt
Grädde
Ost
Rött kött
Behandlat kött
Inälvsmat
Fisk
Skaldjur
Fågel
Ägg
Stekt kött
Tillsatt socker
Läsk och juice
Fet mat
Pannkaka/ Vitt bröd
Fullkorn
Ris/ Pasta
Te
Kaffe
Öl/sprit
Vin
Tabell 3.3.1

Innehåller variablerna:
Blomkål, broccoli, spenat
Morot, paprika, lök /purjolök
Koktpotatis, stekt potatis, bakad potatis
Tomat, även konserv
Kålrot, sallad, salladskål, gurka, rödbetor, vitlök, grönsaksblandning,
grönsakssoppa, gröna ärter, ärtsoppa, bruna bönor
Apelsin, citrusfrukt
Äpple/päron/persikor, banan, bär, russin, annan frukt, nötter/mandel,
jordnötter
Mjölk (liten, mellan, standard)
Lättfil/lättyoghurt, filmjölk/yoghurt
Grädde/gräddfil
Ost, mager ost
Köttfärsrätter, fläskfärs, nöt/kalvkött
Korv, kött- eller korvpålägg, rökt kött
Blod pudding, lever/njure, leverpastej
Sill/strömming/makrill, lax/sik/röding, torsk/sej/fiskpinnar, rökt fisk
Kaviar, skaldjur
Kyckling eller annan fågel
Ägg/omelett
Stekt kött/korv, kyckling stekt i stekpanna, grillad/ugnstekt kyckling,
stekt fisk
Sylt, marmelad mos, fruktkräm, fruktsoppa, nyponsoppa, glass, bullar,
småkakor, tårta, chokladbit, godis, honung, ketchup
Saft/läsk, apelsinjuice, morot juice, annan juice
Pizza, pommes frites, chips/ostbågar, dressing, majonnäs, steksås
Våfflor, vitt bröd
Havregrynsgröt, flingor/müsli, vete eller havrekli, grovt mjukt fullkornsbröd,
knäckebröd, annan gröt/välling
Spagetti, ris
Te
Kaffe
Lättöl, folköl, starköl, sprit
Vittvin, rödvin, starkvin

Gruppering av livsmedelsvariablerna

För att skapa nya grupperade livsmedelsvariabler användes ett grupperingsförslag
[17] som United States Department of Agriculture använder. Dock var inte detta
förslag fullständigt i förhållande till de livsmedel som finns representerade bland
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livsmedelsvariablerna. De problematiska variablerna har grupperats efter författarnas
bästa förmåga. Beräkningsmässigt så har alla värden från en grupp av variabler
summerats till en ny variabel. Detta gör att de nya grupperade variablerna förklarar
mer variansen än de ursprungliga variablerna gör enskilt.
Tabellen 3.3.1 visar de grupperade livsmedelvariablerna som har skapats. Denna
gruppering har minskat antalet livsmedelsvariabler från 100 till 29 stycken.
Tolkningen av de grupperade variablerna har inte helt självklar. En del av variablerna
tolkas som hur ofta något livsmedel konsumeras och vissa tolkas som hur mycket som
konsumeras. En förenklad tolkning kan vara ”hur ofta denna grupp av livsmedel
konsumeras per år”. Denna tolkning kan anses rimlig då de flesta livsmedelsvariabler
faller i tolkningskategorin ”hur ofta”.
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4. Resultat
4.1

Bakgrundsanalys

Förutom livsmedelvariabler så används även andra variabler så som kön, ålder, BMI,
BMI för tio år sedan och olika typer av fysisk aktivitet. Tabell 4.1.1 visar
frekvensfördelningen för variablerna uppdelat på fall och kontroll.
Variabel

Fall: n=257
Antal

Kön

Kontroll: n=805
Procent

Man (0)
Kvinna (1)
20-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
61-70 år
71-80 år
81-

141
54,86
116
45,14
Ålder
0
0
0
0
16
6,23
42
16,34
94
36,58
90
35,02
15
5,84
BMI
4
1,56
Undervikt ( 18,5)
Normalvikt (18,5 24,9)
108
42,02
Övervikt (25,00 29,9)
114
44,36
31
12,06
Fetma ( 30,00)
BMI_10
3
1,17
Undervikt ( 18,5)
Normalvikt (18,5 24,9)
106
41,25
Övervikt (25,00 29,9)
108
42,02
40
15,56
Fetma ( 30,00)
Livsträning
149
57,98
1 ggr/ vecka
1-1,99 ggr/vecka
77
29,96
2-4 ggr/vecka
31
12,06
Vardags-motion
25
9,73
1 ggr/ vecka
1-1,99 ggr/vecka
42
16,34
2-2,99 ggr/vecka
96
37,35
3-4 ggr/vecka
89
36,58
Stillasittande
0 år
134
52,14
arbetsår
1-5 år
27
10,51
6-10 år
15
5,84
11-15 år
12
4,67
Mer än 15 år
69
26,85
Mellanaktiva
0 år
97
37,74
arbetsår
1-5 år
37
14,40
6-10 år
16
6,23
11-15 år
29
11,28
Mer än 15 år
78
30,35
Fysiskt aktiva
0 år
86
33,46
arbetsår
1-5 år
20
7,78
6-10 år
16
6,23
11-15 år
15
5,84
Mer än 15 år
120
46,69
Tabell 4.1.1
Frekvensfördelningar, uppdelat på fall och kontroll
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Antal

Procent

403
402
89
112
106
106
211
181
0
12
373
326
94
39
458
255
53
458
271
76
65
222
299
219
371
112
67
44
211
266
180
81
67
211
315
122
57
54
257

50,06
49,84
11,06
13,91
13,17
13,17
26,21
22,48
0
1,49
46,34
40,50
11,68
4,84
56,89
31,68
6,58
56,89
33,66
9,44
8,07
20,90
28,15
27,2
46,09
13,91
8,32
5,47
26,21
33,04
22,36
10,06
8,32
26,21
39,13
15,16
7,08
6,71
31,93

Utifrån tabell 4.1.1 kan det generellt sägas att den procentuella fördelningen inom
variabelgrupperna är ganska jämn mellan fall och kontroll. Gällande ålder så finns det
inga fall i åldersgrupperna 20-30 år och 31-40 år. Det finns dock motsvarande
kontrollgrupper för dessa åldersgrupper. För åldersgruppen över 81 år finns det 15
fall men tyvärr ingen kontrollgrupp.

4.1.1 Korrelationer bland de förklarande variablerna
För att undersöka om det finns linjära samband mellan variablerna för fysisk aktivitet
och BMI beräknas korrelationer. Detta är viktigt för att undersöka om det föreligger
risk för multikolinjäritet i de tänkta logistiska regressionsmodellerna.
Bilaga 7 visar att i princip alla korrelationer är låga. Undantaget här är korrelationen
mellan BMI och BMI för tio år sedan som ligger på 0,666. När korrelationerna är låga
så blir den allmänna risken för multikolinjäritet i skattade modeller låg. Det finns en
risk för multikolinjäritet mellan BMI och BMI för tio år sedan. Detta gör att det
antagligen kommer bli problematiskt att analysera båda dessa i samma modell.
Om en faktoranalys genomförs som skattar faktorladdningarna med
principalkomponentanalys är det viktigt att undersöka korrelationerna för de aktuella
variablerna. När korrelationerna beräknas mellan de 29 grupperade
livsmedelsvariablerna visar de sig vara relativt låga (
).

4.1.2 Jämförelser av medelvärden mellan fall och kontroll
För att undersöka om de kontinuerliga variablerna skiljer sig mellan fall och kontroll
används t-test för medelvärden och konfidensintervall för skillnaden mellan
medelvärden. Här undersöks variablerna: ålder, de 29 grupperade
livsmedelsvariablerna, variabler för fysisk aktivitet, BMI och BMI för 10 år sedan.
Eftersom det inte är troligt att variansen är samma mellan grupperna så används ttest för olika varianser.
Följande hypoteser ställs upp:
: Det finns ingen skillnad i medelvärde mellan fall och kontroll grupperna
: Det finns skillnad i medelvärde mellan fall och kontroll grupperna
Förkasta

om p-värde < 0,05.

Bilaga 6 visar att vissa variabler har en signifikant skillnad mellan fall och kontroll.
Fallen har ett högre medelvärde för ålder, citrusfrukter, frukt och nötter, yoghurt,
inälvsmat, fisk, fågel, tillsatt socker, fullkorn, öl/sprit, vin, fysisk aktiva arbetsår och
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BMI för tio år sedan. Kontrollerna har ett högre medelvärde för fet mat,
pannkaka/vitt bröd, ris/pasta och kaffe.

4.2

Faktoranalys

För att kunna hitta några kostmönster i datamaterialet används faktoranalys. Detta
utifrån tanken att kostmönstret kan ses som några underliggande variabler till
livsmedelsvariablerna. Den klassiska faktormodellen användes och skattningar av
faktorladdningarna görs med principalkomponentanalys.
De 29 grupperade livsmedelsvariablerna användes till faktoranalysen. Här valdes de
faktorer som har egenvärde större än ett. Detta resulterade i tio stycken faktorer.
Dessa förklarar 59,6 procent av variansen i det ursprungliga datamaterialet, vilket
anses vara en rimlig nivå med tanke på att korrelationerna i datamaterialet är
förhållandevis låga.
Faktorerna roterades ortogonalt med Varimax rotation. Detta för att öka möjligheten
till ändamålsenliga tolkningar. Dessa tio faktorer kan ses som ”kostmönstervariabler”.
Utifrån de roterade faktorladdningarna kan olika tolkningar göras till kostmönstervariablerna. Tolkningarna görs med de positiva faktorladdningarna som norm.
Gränsen för en betydelsefull faktorladdning har valts till
och de som
uppfyller detta krav anses vara karaktäristiska för denna faktor.
I denna avdelning presenteras resultaten och tolkningar av faktorladdningarna till de
tio faktorer som har valts till faktormodellen. Försök till semantiska tolkningar har
gjorts av faktorerna utifrån perspektivet kostmönster.
Faktorladdningarna
presenteras i stapeldiagram. Y-axeln betecknar faktorladdningarnas värde och Xaxeln betecknar olika livsmedelsvariabler enligt tabell 3.1.1 för möjliga utfall. Här
presenteras bara de faktorladdningar som är absolut större än 0.1. Detta för att ge en
mer helhetsbild av faktorerna. För att tydliggöra de karaktäristiska
faktorladdningarna har dessa getts en mörkare färg än de lägre faktorladdningarna.
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Figur 4.2.1

Faktorladdningar för faktor 1

I diagram 4.2.1 visas faktor 1. Denna faktor förklarar 13,1 procent av variansen. Alla
karaktäristiska faktorladdningar är olika grönsaker och frukt. Faktor 1 representerar
konsumtionen av variablerna som rör grönsaker och frukt. Faktor 1 kallas här ”Frukt
och grönt”.

Figur 4.2.2

Faktorladdningar för faktor 2

I diagram 4.2.2 visas faktor 2. Denna faktor förklarar 9,2 procent av variansen. De två
variabler som har högst faktorladdningar är pannkaka/vitt bröd och ris/ pasta. Även
ost överstiger gränsen för intressanta faktorladdningar. Faktor 2 representerar
konsumtionen av variablerna som innehåller produkter från säd och även ost. Faktor
2 kallas för ”Mat från säd och ost”.
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Figur 4.2.3

Faktorladdningar för faktor 3

I diagram 4.2.3 visas faktor 3. Denna faktor förklarar 5,9 procent av variansen. Denna
faktor har en mer heterogent tolkning än faktor 1 och faktor 2. De finns
karaktäristiska faktorladdningar för grönsaker, fisk, ägg, skaldjur, potatis och fågel.
Faktor 3 representerar konsumtionen av nyssnämnda livsmedlen. Faktor 3 ges
namnet ”Grönsaker, fisk, ägg och fågel”.

Figur 4.2.4

Faktorladdningar för faktor 4

I diagram 4.2.4 visas faktor 4. Denna faktor förklarar 5,4 procent av variansen. Här
kommer alla karaktäristiska faktorladdningar från animaliska livsmedel förutom söta
livsmedel. Faktor 4 representerar konsumtionen av olika animaliska produkter och
sötade livsmedel. Faktor 4 kallas här ”Köttprodukter och tillsatt socker”.
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Figur 4.2.5

Faktorladdningar för faktor 5

I diagram 4.2.5 visas faktor 5. Denna faktor förklarar 5,1 procent av variansen.
Utmärkande för faktor 5 är betoningen på olika typer av kött. Tolkningen blir här att
faktor 5 representerar konsumtionen av kött. Utifrån detta kallas faktor 5 ”Fågel, rött
kött och fisk”.

Figur 4.2.6

Faktorladdningar för faktor 6

I diagram 4.2.6 visas faktor 6. Denna faktor förklarar 4,6 procent av variansen. Här är
de karaktäristiska faktorladdningar något spridda, men grädde, fet mat och stekt kött
kan anses innehålla relativt mycket fett. Utöver dessa finns även tillsatt socker och
potatis. Faktor 6 representerar konsumtionen av fet mat, sötad mat samt potatis.
Detta ger namnet ”Fet och söt mat plus potatis”
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Figur 4.2.7

Faktorladdningar för faktor 7

I diagram 4.2.7 visas faktor 7. Denna faktor förklarar 4,4 procent av variansen.
Variablerna ost och fullkorn är de mest karaktäristiska variablerna men även yoghurt,
tillsatt socker och potatis uppfyller influenskravet. Faktor 7 representerar
konsumtionen av de nyssnämnda livsmedlen. Faktor 7 ges namnet ”Frukostmat,
socker och potatis”.

Figur 4.2.8

Faktorladdningar för faktor 8

I diagram 4.2.8 visas faktor 8. Denna faktor förklarar 4,3 procent av variansen. Här
kommer de karaktäristiska faktorladdningar från dels olika söta drycker och
mjölkprodukter. Faktor 8 representerar konsumtionen av söta drycker och
mjölkprodukter. Därför kallas den ”Läsk, juice och mjölkprodukter”.
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Figur 4.2.9

Faktorladdningar för faktor 9

I diagram 4.2.9 visas faktor 9. Denna faktor förklarar 4,1 procent av variansen. Det
tydliga mönstret som framkommer här är de höga faktorladdningarna för alkohol.
Tillsatt socker uppfyller också influenskravet, men har en negativ faktorladdning.
Faktor 9 representerar konsumtionen av alkohol och låg konsumtionen av tillsatt
socker. Faktor 9 får namnet ”Alkohol, men inte tillsatt socker”.

Figur 4.2.10

Faktorladdningar för faktor 10

I diagram 4.2.10 visas faktor 10. Denna faktor förklarar 3,5 procent av variansen.
Faktor 10 karaktäriseras hög konsumtion av te och låg konsumtion av kaffe. Här
kallas Faktor 10 för ”Te, men inte kaffe”.
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Faktorvärden
Kostmönster
Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Köttprodukter och tillsatt socker
Fågel, rött kött och fisk
Fet och söt mat plus potatis
Frukostmat, tillsatt socker och potatis
Läsk, juice och mjölkprodukter
Alkohol, men inte tillsatt socker
Te, men inte kaffe
Tabell 4.2.1

1: a percentil
– 1,450
– 1,393
– 1,734
– 1,675
– 1,476
– 1,834
– 2,111
– 1,808
– 1,551
– 2,034

99:e percentil
3,775
3,436
3,322
3,033
3,016
3,385
2,860
3,367
3,561
2,786

Tio kostmönster: faktorvärdenas 1:a och 99:e percentil

I tabell 4.2.1 visas den första och 99:e percentilen för de tio kostmönstren. Dessa
percentiler ger en ungefärlig uppfattning om hur mycket faktorvärdena varierar.
Anledningen till att inte minsta och största värde visas är för att undvika
extremvärden. Alla kostmönster ligger ungefär mellan -2 och +4. Längden på dessa
intervall är relevant för tolkningen av oddskvoterna i de logistiska regressionsmodellerna.
Även i modeller där faktorerna ingår bör multikolinjäritet undvikas. Faktorerna
skapades genom ortogonal rotation, vilket gör att de är inbördes okorrelerade, så här
är det inget problem. Dock är det intressant att undersöka korrelationerna mellan de
framräknade faktorerna och de övriga variablerna (BMI och fysisk aktivitet). Dessa
korrelationer visade sig inte vara särskilt höga, se Bilaga 7.

4.3

Sambandsanalyser

För att kunna undersöka om det finns samband mellan de förklarande variablerna
och responsvariabeln så anpassas logistiska regressionsmodeller. För att kvantifiera
eventuella samband presenteras oddskvoter (OR) och 95-procentiga
konfidensintervall (KI) för oddskvoterna samt p-värden för motsvarande parametrar.
P-värdet indikerar om sambandet är statistiskt signifikant och nivån
har
används. För tolkning av oddskvoterna se avsnitt 2.4.2.

4.3.1 Bakgrundsvariablerna
Här undersöks variablerna kön och ålders samband med kolorektal cancer.
Modell

Kön
Ålder
Tabell 4.3.1

OR
0,825
1,066
0,764
1,067

Logistisk regression: kön och ålder

29

95 % KI
(0,622, 1,093)
(1,053, 1,080)
(0,566, 1,032)
(1,053, 1,081)

P-värde
0,1803
<0,0001
0,0791
<0,0001

Tabell 4.3.1 visar att kön inte har något signifikant samband med kolorektal cancer.
Om kön kombineras med ålder minskas p-värdet från 0,1803 till 0,0791, vilket gör att
kön fortfarande inte är signifikant.
Till skillnad från kön så är sambandet mellan ålder och risken att få kolorektal cancer
signifikant. Här är p-värdet lägre än 0,0001, OR är 1,066 per år. Det vill säga risken för
kolorektal cancer ökar med stigande ålder. Om kön och ålder kombineras i en modell
ger ålder en signifikant effekt och har ett OR på 1,067 per år.
Eftersom det är praxis i epidemiologiska sammanhang att justera resultaten för kön
och ålder har detta gjorts i alla följande analyser. Detta trots att kön inte har kunnat
visa en klar signifikans. Anledningen till detta är att undvika confounding-effekt (se
avsnitt 2.6.2) från kön och ålder.

4.3.2 Univariata analyser
För att undersöka om alla förklarande variabler har univariat effekt på
responsvariabeln anpassas modeller med en variabel förutom kön och ålder.
Livsmedelsmönster – tio stycken variabler
I denna avdelning görs analyser för att kunna svara på den första frågeställningen.
Här används tio stycken faktorer som har valts tidigare vid faktoranalys. Först
anpassas modeller med linjära samband. Därefter anpassas modeller där
indikatorkodning har gjorts efter kvartiler (se avsnitt 2.6.3). Första kvartilen (Q1) är
alltid baseline.
Modell:
OR
1,167
0,824
0,916
1,060
1,172
0,957
1,154
1,282
1,188
1,286

Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Köttprodukter och tillsatt socker
Fågel, rött kött och fisk
Fet och söt mat plus potatis
Frukostmat, tillsatt socker och potatis
Läsk, juice och mjölkprodukter
Alkohol, men inte tillsatt socker
Te, men inte kaffe
Tabell 4.3.2

95 % KI
(1,004; 1,356)
(0,695; 0,978)
(0,777; 1,081)
(0,914; 1,229)
(1,001; 1,372)
(0,821; 1,115)
(0,989; 1,345)
(1,106; 1,487)
(1,028; 1,373)
(1,099; 1,504)

P-värde
0,0440
0,0270
0,2994
0,4388
0,0482
0,5746
0,0680
0,0010
0,0192
0,0017

Logistisk regression: kostmönster

Tabell 4.3.2 visar att ”Frukt och grönt”(1,167), ”Fågel, rött kött och fisk” (1,172), ”Läsk,
juice och mjölkprodukter”(1,282), ”Alkohol, men inte tillsatt socker” (1,188), ”Te, men
inte kaffe”(1,286) ger ett signifikant högre OR. Högre konsumtion av dessa
kostmönster ger ökad risk för kolorektal cancer. ”Mat från säd och ost”(0,824) ger ett
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signifikant lägre OR. Högre konsumtion av ”Mat från säd och ost” ger en lägre risk för
kolorektal cancer.
Modell:
Kostmönster
Frukt och grönt

Mat från säd
och ost
Grönsaker, fisk,
ägg och fågel
Köttprodukter
och tillsatt
socker
Fågel, rött kött
och fisk
Fet och söt mat
plus potatis
Frukostmat,
tillsatt socker
och potatis
Läsk, juice och
mjölkprodukter
Alkohol, men
inte tillsatt
socker
Te, men inte
kaffe
Tabell 4.3.3

Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)

Q1

Q2

Q3

Q4

64/202
1,000

54/200
0,918
(0,591; 1,425)
56/200
0,581
(0,386; 0,873)
60/201
0,959
(0,618; 1,489)
51/201
0,866
(0,540; 1,388)
64/200
1,091
(0,725; 1,643)
59/200
0,747
(0,499; 1,119)
56/200
1,038
(0,648;1,664)
60/202
1,049
(0,678; 1,623)
45/202
0,716
(0,458; 1,121)
60/202
1,147
(0,728; 1,808)

65/201
1,110
(0,725; 1,699)
66/201
0,786
(0,528; 1,172)
67/200
0,981
(0,637; 1,510)
60/201
1,017
(0,642; 1,613)
52/202
1,039
(0,674; 1,601)
56/201
0,811
(0,537; 1,225)
68/202
1,071
(0,678; 1,690)
56/200
1,131
(0,724; 1,766)
55/201
1,014
(0,656; 1,568)
82/201
1,656
(1,070; 2,562)

74/202
1,471
(0,959; 2,258)
45/202
0,603
(0,389; 0,935)
72/202
0,918
(0,600; 1,404)
100/201
1,328
(0,863; 2,042)
67/201
1,722
(1,123; 2,641)
54/202
0,786
(0,518; 1,191)
89/201
1,326
(0,854; 2,061)
87/202
1,924
(1,264; 2,929)
86/201
1,407
(0,936; 2,116)
69/201
1,765
(1,126; 2,766)

90/202
1,000
58/202
1,000
46/202
1,000
74/202
1,000
88/202
1,000
44/202
1,000
54/201
1,000
71/201
1,000
46/201
1,000

Logistisk regression, indikatorkodad: kostmönster

I tabell 4.3.3 ses det att vissa kvartilvariabler ger signifikant effekt. ”Mat från säd och
ost” ger en lägre effekt i Q2 och Q4 jämfört Q1. ”Fågel, rött kött och fisk” ger högre
OR i Q4 jämfört Q1. Detta kan tolkas som att den högsta konsumtionen av ”Fågel,
rött kött och fisk” leder till ökad risk för kolorektal cancer. Detta gäller även för ”Läsk,
juice och mjölkprodukter” och ”Te, men inte kaffe”. Dock har även ”Te, men inte
kaffe” en högre effekt i Q3 jämfört med Q1.
BMI
Denna avdelning anknyter till frågeställning två. Här undersöks vilken påverkan BMI
har på risken att utveckla kolorektal cancer.
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Modell:
Nuvarande BMI
BMI för tio år sedan
Tabell 4.3.4

OR
1,001
1,075

95 % KI
(0,961; 1,042)
(1,036; 1,116)

P-värde
0,9766
0,0001

Logistisk regression: BMI

Tabell 4.3.4 visar att ”BMI för 10 år sedan” har en signifikant effekt och ett OR på
1,075. Ökat ”BMI för 10 år sedan” leder till ökad risk för kolorektal cancer. Däremot
har ”Nuvarande BMI” inte något signifikant samband.
Fysisk aktivitet
Denna avdelning anknyter an till frågeställning tre och undersöker variablerna kring
fysisk aktivitet och risken för kolorektal cancer. För närmare beskrivning se avsnitt
1.6.4.
Modell:
Stillasittande arbetsår
Mellanaktiva arbetsår
Fysiskt aktiva arbetsår
Vardagsmotion
Livsträning
Tabell 4.3.5

OR

95 % KI

P-värde

0,986
0,989
1,015
0,842
1,031

(0,977, 0,996)
(0,979, 0,999)
(1,005, 1,024)
(0,703, 1,008)
(0,852, 1,248)

0,0066
0,0299
0,0022
0,0618
0,7551

Logistisk regression: Fysisk aktivitet

I tabell 4.3.5 visar att ”Stillasittande arbetsår” och ”Mellanaktiva arbetsår” har en
signifikant lägre effekt och deras OR är 0,986 och 0,989 respektive. För varje års
ökning inom ”Stillasittande arbetsår” och ”Mellanaktiva arbetsår” minskar risken för
kolorektal cancer. Däremot ”Fysiskt aktiva arbetsår” har en signifikant högre effekt
och ett OR på 1,015.

4.3.3 Multivariata logistisk regression
I denna sektion genomförs olika multivariata analyser för att finna lämpliga
förklaringsmodeller till responsvariabeln. Här anpassas modeller med linjära
samband. Även modeller anpassas där indikatorkodning har gjorts efter kvartiler och
andra grupperingar på vissa variabler (se tabell 4.1.1). Gällande kvartilerna är alltid
första kvartilen baseline. För BMI för tio år sedan används normalvikt (18,5 24,9)
som baseline. De övriga indikatorvariabler har den minsta gruppen som baseline.
Kostmönster – tio stycken faktorer
För att undersöka vilka kostmönster som tillsammans förklarar responsvariabeln
anpassas modeller där kostmönstren från faktoranalysen ses som förklarande
variabler. Detta för att se om det finns signifikanta kostmönster när det kontrolleras
för de övriga kostmönstren.
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Modell:
Kostmönster

OR

Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Köttprodukter och tillsatt socker
Fågel, rött kött och fisk
Fet och söt mat plus potatis
Frukostmat, tillsatt socker och potatis
Läsk, juice och mjölkprodukter
Alkohol, men inte tillsatt socker
Te, men inte kaffe
Tabell 4.3.6

P- värde

(0,999; 1,359)
(0,693; 0,988)
(0,789; 1,087)
(0,928; 1,261)
(0,982; 1,393)
(0,818; 1,120)
(0,977; 1,350)
(1,094; 1,481)
(1,010; 1,355)
(1,086; 1,497)

0,0520
0,0363
0,3500
0,3133
0,0783
0,5848
0,0940
0,0018
0,0361
0,0030

Logistisk regression: Kostmönster

Modell:
Kostmönster
Frukt och grönt

Mat från säd
och ost
Grönsaker, fisk,
ägg och fågel
Köttprodukter
och tillsattsocker
Fågel, rött kött
och fisk
Fet och söt mat
plus potatis
Frukostmat,
tillsatt socker
och potatis
Läsk, juice och
mjölkprodukter
Alkohol, men
inte tillsattsocker
Te, men inte
kaffe
Tabell 4.3.7

1,165
0,828
0,926
1,082
1,170
0,957
1,148
1,273
1,170
1,275

95 % KI

Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)

Q1

Q2

Q3

Q4

64/202
1,000

54/200
0,919
(0,577; 1,463)
56/200
0,544
(0,354; 0,836)
60/201
1,321
(0,819; 2,130)
51/201
0,915
(0,554; 1,513)
64/200
1,160
(0,746; 1,804)
59/200
0,762
(0,497; 1,167)
56/200
1,034
(0,633;1,688)
60/202
1,090
(0,684; 1,736)
45/202
0,751
(0,469; 1,202)
60/202
1,217
(0,753; 1,966)

65/201
1,095
(0,699; 1,716)
66/201
0,776
(0,511; 1,180)
67/200
1,399
(0,877; 2,233)
60/201
1,072
(0,657; 1,751)
52/202
1,114
(0,702; 1,767)
56/201
0,749
(0,481; 1,165)
68/202
1,067
(0,659; 1,725)
56/200
1,197
(0,749; 1,911)
55/201
1,008
(0,639; 1,592)
82/201
1,911
(1,203; 3,036)

74/202
1,095
(0,699; 1,716)
45/202
0,604
(0,380; 0,959)
72/202
1,061
(0,675; 1,668)
100/201
1,428
(0,902; 2,259)
67/201
1,858
(1,182; 2,923)
54/202
0,712
(0,459; 1,105)
89/201
1,204
(0,755; 1,919)
87/202
2,213
(1,421; 3,447)
86/201
1,387
(0,900; 2,135)
69/201
1,839
(1,147; 2,948)

90/202
1,000
58/202
1,000
46/202
1,000
74/202
1,000
88/202
1,000
44/202
1,000
54/201
1,000
71/201
1,000
46/201
1,000

Logistisk regression, indikatorkodad: Kostmönster
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Tabell 4.3.6 visar att fyra kostmönster blir signifikanta. De som ger en högre effekt
är ”Läsk, juice och mjölk produkter” (1,273), ”Alkohol, men inte tillsatt socker” (1,170)
och ”Te, men inte kaffe” (1,275). Kostmönstret ”Mat från säd och ost” ger ett lägre
OR på 0,828. Ett exempel på tolkning är: högre konsumtion av ”Läsk, juice och mjölk
produkter” ger en ökad risk kolorektal cancer när kontroll för alla de andra
kostmönstren har gjorts.
I tabell 4.3.7 ses det att vissa kvartilvariabler ger signifikant effekt. Dessa är samma
som de som är signifikanta i en av de univariata analyserna enligt tabell 4.3.3.
Tolkningen blir samma som i det univariata fallet, men med tillägget att kontroll för
de övriga kostmönstren har gjorts. Dock ska det noteras att alla de signifikanta OR
som ger en ökad risk är högre än i det univariata fallet.
Fysisk aktivitet och BMI för tio år sedan
För att undersöka vilka variabler rörande fysisk aktivitet som tillsammans förklarar
responsvariabeln anpassas modeller där livsträning, vardagsmotion, stillasittande
arbetsår, mellanaktiva arbetsår, fysiskt aktiva arbetsår och BMI för tio år sedan
används som förklarande variabler.
Enligt Bilaga 7 är korrelationen förhållandevis hög mellan BMI och BMI för tio år
sedan. Detta gör att det föreligger risk för multikolinjäritet mellan dessa variabler och
de bör inte vara förklarande variabler i samma modell. Enligt tabell 4.3.4 är inte BMI
signifikant univariat. Däremot blir BMI för tio år sedan signifikant univariat. Med
avseende på detta används bara BMI för tio år sedan i de multivariata modellerna.
Modell:
OR
BMI för 10 år sedan
Stillasittande arbetsår
Mellanaktiva arbetsår
Fysiskt aktiva arbetsår
Vardagsmotion
Livs träning
Tabell 4.3.8

1,079
0,972
0,974
0,990
0,870
1,046

95 % KI

P- värde

(1,037; 1,359)
(0,954; 0,990)
(0,955; 0,992)
(0,972; 1,010)
(0,720; 1,051)
(0,852; 1,283)

0,0001
0,0032
0,0057
0,3271
0,1480
0,6687

Logistisk regression: Fysisk aktivitet och BMI för tio år sedan

I tabell 4.3.8 ses det att ”BMI för tio år sedan” ger en signifikant högre effekt, med OR
på 1,079. Till skillnad från denna så ger ”Stillasittande arbetsår” och ”Mellanaktiva
arbetsår” en signifikant lägre effekt, med OR på 0,972 och 0,974 respektive. Ett
ökat ”BMI för tio år sedan” ger en ökad risk för kolorektal cancer när kontroll för
variablerna rörande fysisk aktivitet har gjorts.
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Kostmönster, fysisk aktivitet och BMI för tio år sedan
För att kunna svara på frågeställning 4 så anpassas regressionsmodeller med
kostmönster, BMI och variablerna för fysisk aktivitet. Detta för att undersöka
eventuella gemensamma effekter och få en mer övergripande blid om vilka variabler
som har effekt på responsvariabeln när kontroll för andra har skett. Här används bara
BMI för tio år sedan och inte nuvarande BMI. Totalt blir det här 16 stycken
förklarande variabler (kön och ålder ej inräknat). Först anpassas modeller med linjära
samband. Därefter anpassas modeller där indikatorkodning har används.
Modell:
Variabel

OR

Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Köttprodukter och tillsatt socker
Fågel, rött kött och fisk
Fet och söt mat plus potatis
Frukostmat, tillsatt socker och potatis
Läsk, juice och mjölkprodukter
Alkohol, men inte tillsatt socker
Te, men inte kaffe
BMI för 10 år sedan
Vardagsmotion
Livs träning
Stillasittande arbetsår
Mellanaktiva arbetsår
Fysiskt aktiva arbetsår
Tabell 4.3.9

1,145
0,832
0,913
1,073
1,115
1,018
1,181
1,288
1,134
1,228
1,079
0,890
0,982
0,975
0,977
0,991

95 % KI

P- värde

(0,977; 1,343)
(0,693; 1,000)
(0,771; 1,082)
(0,917; 1,257)
(0,929; 1,339)
(0,868; 1,193)
(0,999; 1,395)
(1,101; 1,506)
(0,973; 1,322)
(1,042; 1,447)
(1,036; 1,123)
(0,731; 1,085)
(0,793; 1,217)
(0,956; 0,994)
(0,958; 0,996)
(0,972; 1,011)

0,0944
0,0502
0,2930
0,3795
0,2418
0,8277
0,0512
0,0016
0,1069
0,0145
0,0002
0,2492
0,8682
0,0107
0,0182
0,3699

Logistisk regression: Alla förklarande variabler

Enligt tabell 4.3.9 erhålls fem signifikanta variabler. De som ger högre effekt är ”Läsk,
juice och mjölkprodukter” (1,288), ”Te, men inte kaffe” (1,228) och ”BMI för 10 år
sedan” (1,079). De som ger lägre effekt är ”Stillasittande arbetsår” (0,975)
och ”Mellanaktiva arbetsår” (0,977). ”Mat från säd och ost” har ett p-värde på 0,0502
och ett OR på 0,832. Här blir bara ”Läsk, juice och mjölkprodukter” och ”Te, men inte
kaffe” signifikanta av kostmönstren när kontroll för fysisk aktivitet och BMI har gjorts.
Detta kan jämföras med resultaten i tabell 4.3.6 där bara kontroll för andra
kostmönster görs, där blir fyra kostmönster signifikanta.
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Modell:
Kostmönster
Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Grönsaker, fisk, ägg
och fågel
Köttprodukter och
tillsatt socker
Fågel, rött kött och
fisk
Fet och söt mat plus
potatis
Frukostmat, tillsatt
socker och potatis
Läsk, juice och
mjölkprodukter
Alkohol, men inte
tillsatt socker
Te, men inte kaffe
Fysisk aktivitet
BMI för 10 år
sedan

Q1
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)

Undervikt
Normalvikt
Övervikt
Fetma
Vardagsmotion
1 ggr/ vecka
1-1,99 ggr/vecka
2-2,99 ggr/vecka
3-4 ggr/vecka
Livs träning
1 ggr/ vecka
1-1,99 ggr/vecka
2-4 ggr/vecka
Stillasittande
0 år
arbetsår
1-5 år
6-10 år
11-15 år
Mer än 15 år
Mellanaktiva
0 år
arbetsår
1-5 år
6-10 år
11-15 år
Mer än 15 år
Fysiskt aktiva
0 år
arbetsår
1-5 år
6-10 år
11-15 år
Mer än 15 år
Tabell 4.3.10

Q2

1,000 0,896
(0,553; 1,453)
1,000 0,546
(0,351; 0,850)
1,000 1,360
(0,832; 2,222)
1,000 0,910
(0,544; 1,522)
1,000 1,070
(0,676; 1,694)
1,000 0,856
(0,548; 1,337)
1,000 1,009
(0,605; 1,684)
1,000 1,059
(0,657; 1,706)
1,000 0,745
(0,455; 1,220)
1,000 1,164
(0,708; 1,914)
OR
95 % KI
0,857 (0,225; 3,256)
1,000
1,491 (1,037; 2,145)
2,260 (1,312; 3,895)
1,000
0,643 (0,324; 1,276)
0,802 (0,427; 1,505)
0,673 (0,352; 1,286)
1,000
0,964 (0,655; 1,417)
1,120 (0,652; 1,924)
1,000
0,844 (0,479; 1,490)
0,715 (0,354; 1,442)
0,572 (0,252; 1,299)
0,517 (0,299; 0,893)
1,000
0,651 (0,393; 1,490)
0,497 (0,250; 0,986)
0,903 (0,508; 1,604)
0,565 (0,331; 0,964)
1,000
0,842 (0,453;1,564)
1,512 (0,734; 3,113)
1,695 (0,824; 3,487)
1,045 (0,619; 1,765)

Q3

Q4

1,052
(0,653; 1,694)
0,781
(0,504; 1,209)
1,288
(0,793; 2,092)
1,076
(0,649; 1,786)
1,055
(0,655; 1,700)
0,827
(0,522; 1,311)
1,086
(0,660; 1,787)
1,170
(0,722; 1,896)
0,997
(0,623; 1,598)
1,891
(1,174; 3,048)

1,403
(0,869; 2,265)
0,592
(0,365; 0,959)
1,012
(0,629; 1,628)
1,436
(0,893; 2,311)
1,724
(1,074; 2,766)
0,802
(0,510; 1,260)
1,238
(0,762; 2,013)
2,159
(1,354; 3,444)
1,231
(0,780; 1,914)
1,668
(1,023; 2,720)
p-värde
0,8206

Logistisk regression, indikatorkodad: Alla förklarande variabler
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0,0312
0,0033
0,2066
0,4914
0,2308
0,8507
0,6810
0,5592
0,3486
0,1822
0,0180
0,0951
0,0455
0,7274
0,0364
0,5853
0,2618
0,1516
0,8685

I tabell 4.3.10 visas den fullständiga modellen med indikatorkodade variabler.
Gällande kostmönstren ses det att vissa kvartilvariabler ger signifikant effekt. ”Mat
från säd och ost” ger en lägre effekt i Q2 och Q4 jämfört Q1. Här ger ”Fågel, rött kött
och fisk” och ” Läsk, juice och mjölkprodukter” en högre effekt i Q4 jämfört med
Q1. ”Te, men inte kaffe” har en högre effekt för Q3 och Q4 jämfört med Q1. ”BMI för
tio år sedan” ger en högre effekt för övervikt och fetma jämfört med normalvikt. Här
blir tolkningen att de som var överviktiga eller hade fetma för tio år sedan har en
förhöjd risk för kolorektal cancer jämfört med normalviktiga. Detta när kontroll har
gjorts för kostmönster och fysisk aktivitet. Gällande fysisk aktivitet visar
bara ”Stillasittande arbetsår – mer än 15 år”, ”Mellanaktiva arbetsår – 6-10 år”
och ”Mellanaktiva arbetsår – mer än 15 år” signifikans. Alla dessa ger en lägre effekt,
detta jämfört med noll år inom respektive grupp.

4.3.4 Fördjupande analys av kostmönster – matvariablerna
Enligt resultatet från tabell 4.3.2 till tabell 4.3.10. så har de kostmönster som
inkluderar olika drycker mest signifikans. Detta väcker frågan huruvida vilket resultat
som erhålls om bara de mer utpräglade matvariablerna analyseras. Detta ska ses som
en fördjupande analys i förhållande till den huvudanalys som presenteras i avsnitt
4.3.2 och 4.3.3.
För att undersöka detta görs en faktoranalys där alla utpräglade dryckesvariabler
tagits bort från de grupperade livsmedelsvariablerna. Vilka variabler som tagits bort
mer specifikt se bilaga 3. Totalt blev 22 stycken grupperade livsmedelsvariabler kvar.
På dessa variabler görs en faktoranalys och alla faktorer med ett egenvärde större än
ett har behållits. Detta resulterade i sju stycken faktorer. Dessa förklarar 58,41
procent av variansen bland de reducerade livsmedelsvariablerna. Faktorerna
roterades ortogonalt med Varimax rotation. Dessa faktorer kan nu ses som
kostmönstervariabler utifrån matvanor (ej dryck). För tolkningar av faktorladdningar
se avsnitt 4.2.
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Variabel
Kommunalitet
Mörkgröna grönsaker
Gula grönsaker
Potatis
Tomat
Övriga grönsaker
Citrus frukter
Frukt och nötter
Grädde
Ost
Rött kött
Behandlat kött
Inälvsmat
Fisk
Skaldjur
Fågel
Ägg
Stekt kött
Tillsatt socker
Fet mat
Pannkaka/ Vitt bröd
Fullkorn
Ris/ Pasta
Tabell 4.3.11

Faktor 1
0,1686

Faktor 2
0,1123

Faktor 3
0,0697

Faktor 4
0,0662

Faktor 5
0,0615

Faktor 6
0,0580

Faktor 7
0,0477

0,676
0,391
0,310
0,355
0,551
-0,184
-0,102
0,173
0,645
0,384
0,279
0,564
0,147
0,212
-

0,215
0,614
0,104
0,609
0,605
0,690
0,705
0,147
0,160
0,129
-0,103
-

-0,150
0,322
0,134
-0,104
0,123
0,148
0,973
-0,249
0,971

-0,130
0,216
0,119
0,138
-0,105
0,205
0,675
0,662
0,114
0,394
-0,154
0,299
0,483
0,167
-

0,234
0,272
0,192
0,190
-0,139
0,724
0,173
0,117
0,534
0,268
0,628
-

-0,210
0,159
0,678
0,177
0,337
0,780
0,425
-0,167
0,173
0,140
-

0,191
-0,195
-0,124
0,167
0,199
0,758
0,119
0,134
0,301
0,724
-

Faktorladdningar

) för sju stycken faktorer

Tabell 4.3.11 visar faktorladdningarna från den andra faktoranalysen, de som anses
betydelsefulla för tolkningen av respektive faktor är markerade. Faktor 1 betonar dels
olika sorters grönsaker, men även animaliska livsmedel som fisk, skaldjur, fågel och
ägg. Faktor 1 kan ses som summan av konsumtionen av dessa livsmedel, och får
namnet ”Grönsaker, fisk, ägg och fågel”. Faktor 2 karaktäriseras av relativt höga
laddningar för olika grönsaker och frukt. Detta tolkas som summan av konsumtionen
av grönsaker och frukt. Namnet ”Frukt och grönt” är här rimligt. Faktor 3 har mycket
höga laddningar för produkter gjorda av säd, även ost är betydelsefull men har lägre
laddning. Faktor 3 kallas för ”Mat från säd och ost”. Faktor 4 lägger tonvikten på
animaliska produkter och sötad livsmedel, här ges namnet ”Köttprodukter, tillsatt
socker och skaldjur”. Faktor 5 karaktäriseras av grädde, fet mat, stekt kött och potatis.
Namnet ”Fet och stekt mat” passar här. Faktor 6 har höga laddningar för fågel och
rött kött, men även lite mindre laddningar på stekt kött och fisk, här ges
namnet ”Fågel, rött kött och fisk”. Till sist, Faktor 7 har höga laddningar för ost och
fullkorn, men betonar även sötade livsmedel. Här är namnet ”Ost, fullkorn och tillsatt
socker” rimligt.
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Andra faktoranalysen – 7 faktorer
Faktor
Faktors namn
Faktor 1
Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Faktor 2
Frukt och grönt
Faktor 3
Mat från säd och ost
Faktor 4
Köttprodukter, tillsatt socker och
skaldjur
Faktor 5
Fet och stekt mat
Faktor 6
Fågel, rött kött och fisk
Faktor 7
Ost, fullkorn och tillsatt socker
Tabell 4.3.12

Första faktoranalysen – 10 faktorer
Faktor
Faktors namn
Faktor 3 Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Faktor 1 Frukt och grönt
Faktor 2 Mat från säd och ost
Faktor 4 Köttprodukter och tillsatt socker
Faktor 6
Faktor 5
Faktor 7

Fet och söt mat plus potatis
Fågel, rött kött och fisk
Frukostmat, socker och potatis

Jämförelse mellan faktorer från första och andra faktoranalysen

I tabell 4.3.12 visas en jämförelse mellan den första faktoranalysen och den andra
faktoranalysen. I princip alla kostmönster har tydliga motsvarigheter i de båda
analyserna. Alla korrelationer mellan de sju faktorerna, fysisk aktivitet och BMI är
relativt låga. Det verkar inte finnas risk för multikolinjäritet i denna situation, se
Bilaga 7.
Faktorvärden
Kostmönster
Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Köttprodukter, tillsatt socker och skaldjur
Fet och stekt mat
Fågel, rött kött och fisk
Ost, fullkorn och tillsatt socker
Tabell 4.3.13

1:a percentil
– 1,817
– 1,469
– 1,360
– 1,586
– 1,812
– 1,756
– 1,995

99:e percentil
3,356
3,745
3,568
3,051
3,494
2,786
2,713

Sju kostmönster: faktorvärdenas 1:a och 99:e percentil

Tabell 4.3.13 visar den första och 99:e percentilen för de sju kostmönstren. Dessa
kostmönsters värden ligger ungefär mellan -2 och +4, vilket är likt resultatet i tabell
4.2.1.
Univariata analyser
För att undersöka enskilda effekter mellan responsvariabeln och de nya faktorerna
har univariata analyser gjorts. Begreppet ”univariat” används här på samma sätt som
i avsnitt 4.3.2. Här sker kontroll för kön och ålder.
Modell:
OR
0,948
1,203
0,846
1,049
0,942
1,208
1,182

Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Köttprodukter, tillsatt socker och skaldjur
Fet och stekt mat
Fågel, rött kött och fisk
Ost, fullkorn och tillsatt socker
Tabell 4.3.14

Logistisk regression: kostmönster
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95 % KI
(0,809, 1,112)
(1,037, 1,396)
(0,714, 1,002)
(0,905, 1,216)
(0,807, 1,101)
(1,023, 1,426)
(1,016, 1,376)

P-värde
0,5132
0,0146
0,0526
0,5278
0,4553
0,0260
0,0305

I tabell 4.3.14 förekommer det tre signifikanta effekter, dessa är ” Frukt och
grönt”(1,203), ”Fågel, rött kött och fisk” (1,208) och ”Ost, fullkorn och tillsatt socker”
(1,182).
Multivariata analyser
Modeller anpassas för att undersöka om det finns multivariata samband mellan
responsvariabeln och de förklarande variablerna. Kontroll för kön och ålder sker alltid.
Här anpassas modeller med linjära samband och även modeller där indikatorkodning
har gjorts efter kvartiler och andra grupperingar på vissa variabler (se tabell 4.1.1).
Kostmönster
Modell:
Kostmönster
Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Köttprodukter, tillsatt socker och skaldjur
Fet och stekt mat
Fågel, rött kött och fisk
Ost, fullkorn och tillsatt socker
Tabell 4.3.15

95 % KI
(0,831; 1,118)
(1,047; 1,416)
(0,706; 0,993)
(0,913; 1,227)
(0,797; 1,092)
(1,004; 1,143)
(1,018; 1,384)

P- värde
0,6299
0,0106
0,0411
0,4317
0,3866
0,0454
0,0282

Logistisk regression: Kostmönster

Modell:
Kostmönster
Grönsaker,
fisk, ägg och
fågel
Frukt och
grönt

Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Fall/Kontroll
OR
(95 % KI)
Mat från säd Fall/Kontroll
och ost
OR
(95 % KI)
Köttprodukte Fall/Kontroll
r, tillsatt
OR
socker och
(95 % KI)
skaldjur
Fet och stekt Fall/Kontroll
mat
OR
(95 % KI)
Fågel, rött
Fall/Kontroll
kött och fisk
OR
(95 % KI)
Ost, fullkorn Fall/Kontroll
och tillsatt
OR
socker
(95 % KI)
Tabell 4.3.16

OR
0,964
1,217
0,837
1,063
0,933
1,191
1,187

Q1

Q2

Q3

Q4

59/202
1,000

51/201
0,898
(0,563; 1,433)
55/200
1,060
(0,669; 1,678)
60/201
0,609
(0,402; 0,923)
52/201
0,908
(0,560; 1,471)

70/200
1,155
(0,742; 1,800)
75/202
1,475
(0,953; 2,281)
63/201
0,762
(0,502; 1,156)
55/202
0,907
(0,563; 1,461)

77/202
1,093
(0,709; 1,686)
70/201
1,525
(0,967; 2,404)
48/202
0,603
(0,386; 0,944)
100/201
1,354
(0,875; 2,096)

63/202
0,859
(0,569; 1,297)
63/201
1,163
(0,762; 1,774)
57/200
1,063
(0,660; 1,710)

50/200
0,685
(0,440; 1,066)
50/201
1,135
(0,721; 1,785)
587202
0,859
(0,532; 1,387)

56/202
0,798
(0,520; 1,224)
69/201
1,998
(1,285; 3,106)
96/201
1,485
(0,952; 2,319)

57/202
1,000
86/201
1,000
50/201
1,000

88/201
1,000
75/202
1,000
46/202
1,000

Logistisk regression, indikatorkodad: Kostmönster
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Enligt tabell 4.3.15 erhålls det fyra signifikanta effekter. Tre av dessa ger en högre
effekt, de är ”Frukt och grönt” (1,217), ”Fågel, rött kött och fisk” (1,191) och ”Ost,
fullkorn och tillsatt socker” (1,187). Till skillnad från dessa så ger ”Mat från säd och
ost” en lägre effekt, med OR på 0,837. Ett exempel på tolkning, en högre konsumtion
av ”Fågel, rött kött och fisk” ökar risken för kolorektal cancer när kontroll för de
övriga kostmönstren görs.
Tabell 4.3.16 ses det att vissa kvartilvariabler ger signifikant effekt, här ger ”Mat från
säd och ost” en lägre effekt i Q2 och Q4 jämfört Q1. ”Fågel, rött kött och fisk” ger ett
högre OR i Q4 jämfört Q1. Detta kan tolkas som att den högsta konsumtionen
av ”Fågel, rött kött och fisk” leder till ökad risk för kolorektal cancer när kontroll för
kostmönsterkvartilerna har gjorts.
Kostmönster, fysisk aktivitet och BMI
Här anpassa modeller där de nya faktorerna och de variablerna rörande fysisk
aktivitet och BMI för tio år sedan används om förklarande variabler. Totalt blir detta
13 variabler (ålder och kön ej inräknat).
Modell:
Kostmönster

OR

Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Köttprodukter, tillsatt socker och skaldjur
Fet och stekt mat
Fågel, rött kött och fisk
Ost, fullkorn och tillsatt socker
BMI för 10 år sedan
Vardagsmotion
Livs träning
Stillasittande arbetsår
Mellanaktiva arbetsår
Fysiskt aktiva arbetsår
Tabell 4.3.17

0,948
1,197
0,852
1,058
0,986
1,125
1,229
1,075
0,859
0,994
0,972
0,974
0,990

95 % KI

P- värde

(0,812; 1,108)
(1,023; 1,400)
(0,713; 1,017)
(0,905; 1,237)
(0,841; 1,156)
(0,942; 1,343)
(1,048; 1,440)
(1,133; 1,118)
(0,708; 1,041)
(0,805; 1,228)
(0,954; 0,991)
(0,956; 0,993)
(0,971; 1,010)

0,5027
0,0245
0,0762
0,4822
0,8621
0,1934
0,0109
0,0004
0,1206
0,9583
0,0043
0,0081
0,3367

Logistisk regression: Alla förklarande variabler

I tabell 4.3.17 visas det fem signifikanta effekter. Följande variabler ger en högre
effekt ”Frukt och grönt” (1,197), ”Ost, fullkorn och tillsatt socker” (1,229) och ”BMI för
10 år sedan”(1,075). Till skillnad från dessa ger ”Stillasittande arbetsår” och
”Mellanaktiva arbetsår” en lägre effekt, med ett OR på 0,972 och 0,974 respektive.
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Modell:
Kostmönster
Grönsaker, fisk, ägg
och fågel
Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Köttprodukter, tillsatt
socker och skaldjur
Fet och stekt mat

Q1
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)
OR
(95 % KI)

Fågel, rött kött och
fisk
Ost, fullkorn och
tillsatt socker
Fysisk aktivitet
BMI för 10 år
Undervikt
sedan
Normalvikt
Övervikt
Fetma
Vardagsmotion
1 ggr/ vecka
1-1,99 ggr/vecka
2-2,99 ggr/vecka
3-4 ggr/vecka
Livs träning
1 ggr/ vecka
1-1,99 ggr/vecka
2-4 ggr/vecka
Stillasittande
0 år
arbetsår
1-5 år
6-10 år
11-15 år
Mer än 15 år
Mellanaktiva
0 år
arbetsår
1-5 år
6-10 år
11-15 år
Mer än 15 år
Fysiskt aktiva
0 år
arbetsår
1-5 år
6-10 år
11-15 år
Mer än 15 år
Tabell 4.3.18

Q2

1,000 0,833
(0,512; 1,353)
1,000 1,191
(0,736; 1,929)
1,000 0,566
(0,367; 0,874)
1,000 0,900
(0,546; 1,482)
1,000 0,980
(0,636; 1,509)
1,000 1,067
(0,688; 1,654)
1,000 1,173
(0,717; 1,920)
OR
95 % KI
1,059 (0,283; 3,967)
1,000
1,484 (1,036; 2,125)
2,419 (1,426; 4,105)
1,000
0,546 (0,279; 1,072)
0,738 (0,399;1,364)
0,556 (0,297;1,042)
1,000
1,085 (0,743; 1,585)
1,070 (0,626; 1,831)
1,000
0,812 (0,468; 1,409)
0,706 (0,360; 1,382)
0,554 (0,249; 1,233)
0,468 (0,274; 0,802)
1,000
0,625 (0,380; 1,027)
0,464 (0,237; 0,910)
0,928 (0,530; 1,626)
0,496 (0,293; 0,840)
1,000
0,981 (0,534; 1,802)
1,749 (0,866; 3,531)
1,541 (0,745; 3,189)
1,034 (0,619; 1,726)

Q3

Q4

1,036
(0,652; 1,645)
1,521
(0,955; 2,422)
0,0755
(0,488; 1,168)
0,966
(0,589; 1,584)
0,740
(0,466; 1,175)
1,017
(0,636; 1,628)
0,861
(0,524; 1,414)

0,968
(0,611; 1,533)
1,632
(1,011; 2,634)
0,595
(0,372; 0,951)
1,377
(0,875; 2,168)
0,892
(0,571; 1,392)
1,791
(1,126; 2,849)
1,595
(1,001; 2,541)
p-värde
0,9320
0,0011
0,0311
0,0788
0,3322
0,0669
0,6711
0,8038
0,4594
0,3092
0,1478
0,0057
0,0637
0,0255
0,7950
0,0091
0,9518
0,1189
0,2434
0,8984

Logistisk regression, indikatorkodad: Alla förklarande variabler

I tabell 4.3.18 kan den fullständiga indikatorkodade modellen ses. Angående
kostmönstren ses det att vissa kvartilvariabler ger signifikant effekt. ”Frukt och grönt”
ger en högre effekt i Q4 jämfört med Q1. Detsamma gäller ”Fågel, rött kött och fisk”
och ”Ost, fullkorn och tillsatt socker”. Här ger ”Mat från säd och ost” en lägre effekt i
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både Q2 och Q4 jämfört Q1. För ”BMI för tio år sedan” ger övervikt och fetma högre
risk jämfört med normalvikt. Rörande variablerna om fysisk aktivitet
visar ”Stillasittande arbetsår – mer än 15 år” och ”Mellanaktiva arbetsår – 6-10 år”
och ”Mellanaktiva arbetsår – mer än 15 år” signifikant lägre effekt jämfört med noll
år inom respektive grupp.
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5. Diskussion
5.1

Metoddiskussion

5.1.1 Urval
När urvalsundersökningar görs är det mycket viktigt hur urvalet till stickprovet görs.
Om studiedesignen inkluderar någon slags slumpmässigt urval så kan de skattningar
som görs på stickprovet generaliseras till den tänkta målpopulationen, eller
åtminstone till den använda rampopulationen.
I detta fall har ett stratifierat slumpmässigt urval gjorts på kontrollerna.
Stratifieringen gjordes på ålder och region. Att urvalet är slumpmässigt ger
förutsättningar för att kunna generalisera. Stratifiering sänker ofta variansen i
skattningarna om stratifieringen har gjorts på relevanta variabler för skattningen.
Detta är ofta eftersträvansvärt. Här kan stratifieringen på ålder ses som viktig,
eftersom ålder ofta har betydelse i epidemiologiska sammanhang. Stratifieringen för
region är troligen inte lika viktig för skattningarna, då det inte antas vara några större
skillnader mellan populationerna i de olika regionerna.
Dock finns det en del totalbortfall i det insamlade datamaterialet. Det är stor risk att
de som inte svarat avviker på något sätt från de som svarat. Detta kan leda till bias i
skattningarna. Det saknas kunskap i dagsläget om hur stort totalbortfallet är i detta
datamaterial. Detta gör att generaliseringar ska göras med en viss försiktighet.

5.1.2 Imputering av saknade värden
Det förekommer en del partiellt bortfall. Antalet observationer med minst ett saknat
värde är stort, det är kring 56 procent. Detta blir mycket problematiskt då metoder
såsom faktoranalys och logistisk regression bara analyserar fullständiga observationer.
Lösningen blir i detta fall att antingen bara analysera 44 procent av datamaterialet
eller så måste de saknade värdena imputeras på något sätt. Det beslutades att en
imputering är mer lämplig i detta fall. Dock är bortfallsmönstret problematiskt i detta
datamaterial då det följer godtyckligt bortfallsmönster. Den enda imputeringsmetod
som hittades till detta bortfallsmönster är MCMC-imputering.
Dock mötte inte datamaterialet de förutsättningar som MCMC-imputering förutsätter,
i form av kontinuerliga multivariata normalfördelade variabler eller åtminstone
univariat normalfördelade variabler. Datamaterialets variabler kan inte anta negativa
värden vilket också är problematiskt.
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Trots detta imputerades de saknade värdena med MCMC-imptering utifrån att det är
bättre med en något sämre imputering än ingen alls. Vilka konsekvenser det får för
resultatet är mycket svårt att prediktera teoretiskt. Att de negativa värdena sattes till
noll ger troligen någon form av bias i efterföljande skattningar. Men eftersom de
fullständiga observationerna bara utgör 44 procent av det totala antalet
observationerna i datamaterialet så kan ändå denna imputering vara rimlig.
Inga systematiska jämförelser har gjorts för att utvärdera hur väl imputeringen blev
trots bristande förutsättningar. Detta skulle naturligtvis kunna göras men ligger
utanför omfattningen av denna uppsats. För förslag på utvärdering se avsnitt 7.

5.1.3 Faktoranalys
Faktoranalysen användes i syfte att hitta kostmönster i datamaterialet. Valet av
denna metod kan naturligtvis diskuteras. Till exempel kan klusteranalys användas för
att hitta lämpliga grupper som kan betraktas som kostmönster. Dock passar tanken
hos faktoranalys med bakomliggande dolda variabler in med att hitta bakomliggande
kostmönster bland livsmedelvariablerna. Det behövdes också någon form av värden
som kan karaktärisera de funna kostmönstren och som kan användas i vidare
analyser. Detta behov svarar faktoranalys mot då det är möjligt att beräkna
faktorvärden. Dessa värden kan med fördel användas i exempelvis logistisk regression.
Allt detta gjorde att faktoranalys sågs som den mest lämpliga metoden för att hitta
kostmönster bland livsmedelsvariablerna.
Dock finns det vissa problem då korrelationerna mellan livsmedelvariablerna inte är
särskilt höga absolut sett. Detta gör det svårare att hitta lämpliga bakomliggande
variabler, speciellt då principal komponent analys används för att skatta
faktorladdningarna. Troligen leder denna låga korrelation till att det behövs
förhållandevis många faktorer (tio och sju stycken) för att förklara en rimlig andel av
variansen i det ursprungliga datamaterialet. Om korrelationen varit högre i
datamaterialet hade kanske ett lägre antal faktorer kunnat användas till en fullgod
analys. Detta hade gjort de vidare analyserna enklare och mer överskådliga.
Livsmedelsvariablerna är inte heller normalfördelade, vilket kan ställa till problem när
faktorvärdena ska skattas. Eventuella konsekvenser av olika typer avvikelser från
normalfördelning är svårt att utreda teoretiskt. Dock kan detta undersökas mer
praktiskt med hjälp av simulering. En sådan simulering ligger utanför denna uppsats
omfång. För ett förslag till en sådan simulering, se avsnitt 7.
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5.1.4 Logistisk regression
Logistisk regression är en ändamålsenlig metod för att klassificera binära
responsvariabler och har teoretiskt stöd för att användas i fall och kontrollstudier [14].
När sambandsanalyser ska göras utifrån risker är logistisk regression mycket flexibelt
då både kategoriska och kontinuerliga variabler kan användas tillsammans utan
problem. Ett stort antal variabler kan också analyseras samtidigt, utan att förlora
statistisk styrka. Jämförelse kan göras med Mantel-Haenszel metoder, där kontroll för
ett flertal variabler lätt blir mycket problematiskt [15].
En annan fördel med logistisk regression är dess koppling till oddskvoter via logitfunktionen. Detta gör att modellernas skattningar blir relativt lättolkade. Allt detta
gör att logistisk regression ses som ett bra metodval när det gäller att analysera risker
i det givna sammanhanget.
Om variabler (från faktoranalys) som består av faktorvärden ska användas som
förklarande variabler i logistisk regression, väcks frågan hur de totala och specifika
kommunaliteterna påverkar det eventuella sambandet mellan de ursprungliga
variablerna och responsvariabeln. Om logistiska regressionen använder en faktor
med tillhörande faktorvärden tas ingen hänsyn till exempelvis denna faktors specifika
kommunalitet. Alla faktorer blir här ”lika värdefulla” för den logistiska
regressionsmodellen. Exempelvis kan en faktor ha en högre specifik kommunalitet
och inte uppvisa någon signifikant effekt och en faktor som har en lägre specifik
kommunalitet kan uppvisa signifikant effekt. Ska hänsyn tas, på något sätt, till en stor
variation på faktorernas specifika kommunalitet när de ska vara i samma
regressionsmodell? Spelar en sådan variation någon roll i detta sammanhang? Hur låg
specifik kommunalitet är acceptabelt för att en faktor ska anses vara en förklarande
variabel? Detta är viktiga frågor.

5.2

Resultatdiskussion

När resultat gällande de två faktoranalyserna diskuteras kommer den första
faktoranalysen med tio faktorer refereras till som (1) och den andra faktoranalysen
med sju faktorer refereras till som (2).

5.2.1 Diskussion av bakgrundsanalys
Eftersom denna studie innehåller två tydliga grupper, fall och kontroll, gör det
intressant att jämföra medelvärdena för dessa grupper. Detta har gjorts på de
kontinuerliga variablerna, se tabell 4.1.2 Här framkommer det några signifikanta
skillnader mellan de som har cancer och de som inte har cancer. Undersöks de
grupperade livsmedelsvariablerna, konsumerar fallen signifikant mer av
”Citrusfrukter”, ”Frukt och nötter”, ”Yoghurt”, ”Inälvsmat”, ”Fisk”, ”Fågel”,
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”Tillsatt socker”, ”Fullkorn”, ”Öl/sprit” och ”Vin”. Däremot, kontrollerna konsumerar
signifikant mer av ”Fet mat”, ”Pannkaka/vitt bröd”, ”Ris/pasta” och ”Kaffe”. Flera av
livsmedlen som fallen har konsumerat mer av, såsom frukter, fisk och fågel hör till de
livsmedel som förekommer i de kostmönster som visat på en minskad risk för
kolorektal cancer enligt [1] och [2]. Kaffe, som konsumeras mer av kontrollerna har
visat sig vara en skyddande faktor enligt [1]. Dock ska det poängteras här att detta är
bara enskilda livsmedelgrupper och inte sammansatta kostmönster.
Jämförs medelvärdena mellan fall och kontroll för nuvarande BMI ses det att båda
grupper ligger i kategorin övervikt. Men gällande BMI för tio år sedan är kontrollerna
normalviktiga och fallen överviktiga. Kontrollernas konfidensintervall överlappar inte
varandra för de nuvarande BMI och för tio år sedan, detta gäller inte för fallen.
Kontrollerna har gått från att vara normalviktiga till att bli överviktiga på tio års tid.
Fallen har däremot är både överviktiga nu och för tio år sedan.

5.2.2 Diskussion om bakgrundsvariabler
Med avseende på bakgrundsvariablerna kön och ålder så uppvisar dessa olika
betydelser för risken för kolorektal cancer. Generellt har ålder hög signifikans. Ökad
ålder leder till en ökad risk för kolorektal cancer, OR är omkring 1,07 per år. Detta är
ett genomgående mönster för alla modeller där ålder ingår. Kön däremot uppvisar
ingen signifikans när den ensam modelleras, se tabell 4.3.1. I de flesta andra modeller
där kön ingår uppvisar den inte signifikans.
Trots att kön inte uppvisar något tydligt samband med kolorektal cancer har både kön
och ålder tagits med alla analyser som confounder-variabler. Detta för att undvika att
dessa båda faktorer ska ha en dold påverkan på sambandet mellan responsvariabel
och förklarande variabler. Kön och ålder anses vara viktiga potentiella confounders i
epidemiologiska och medicinstatistiska sammanhang.
Några analyser har gjorts för att undersöka de eventuella effekterna för kön och ålder
på de förklarande variablernas oddskvotskattningar. I bilaga 2 syns att det generellt
inte är så stora skillnader mellan skattningarna, när kontroll för olika
bakgrundsvariabler görs.
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5.2.3 Frågeställningar
Frågeställning 1.
Hur ser ett eventuellt samband ut mellan förekomst av kolorektal cancer och
kostmönster?
Resultatet från sambandsanalyserna som undersöker kostmönstrens linjära effekter
visas i tabellerna 4.3.2 och 4.3.6 för (1). De signifikanta effekterna är här ”Mat från
säd och ost”, ”Läsk, juice och mjölkprodukter”, ”Alkohol, men inte tillsatt socker”
och ”Te, men inte kaffe”. Detta enligt både den univariata analysen och den
multivariata analysen. Dock ger även den univariata analysen signifikant effekt
för ”Frukt och grönt” och ”Fågel, rött kött och fisk”. Men eftersom den multivariata
modellen har kontrollerat för övriga kostmönster ger den mer troliga resultat. Detta
eftersom dessa kostmönster inte är ömsidigt uteslutande, en person kan mycket väl
ha delar från alla dessa kostmönster i sitt liv.
Det är intressant hur stor effekt dessa kostmönster har. Här har ”Mat från säd och
ost” ett OR mellan 0,824 och 0,828. ”Läsk, juice och mjölkprodukter” ger OR på 1,273
till 1,282. För ”Alkohol, men inte tillsatt socker” ligger motsvarande siffror på 1,170 till
1,188. För ”Te, men inte kaffe” är OR mellan 1,275 till 1,286. Här framkommer det
tydligt att de kostmönster som har stor vikt vid dryckesvariabler både blir signifikanta
och höjer risken för kolorektal cancer med ökad konsumtion. Till skillnad från dessa
kostmönster så sänker ”Mat från säd och ost” risken för kolorektal cancer med ökad
konsumtion. Detta är det enda kostmönster som visar på en sänkt risk.
Resultaten från kvartilanalyserna återfinns i tabell 4.3.3 och 4.3.7. ”Mat från säd och
ost” sänker risken för kolorektal cancer i den andra och fjärde kvartilen jämfört med
den första. Fjärde kvartilen av kostmönstren ”Fågel, rött kött och fisk” och ”Läsk, juice
och mjölkprodukter” höjer risken för kolorektal cancer. ”Te, men inte kaffe” höjer
risken för tredje och fjärde kvartilen. Samma resultat erhålls i både den univariata
och den multivariata fallet.
Jämförs ”Fågel, rött kött och fisk” linjära effekt med kvartilanalysen blir den
signifikant i det univariata fallet, men inte det multivariata fallet. Dock blir den
signifikant i det multvariata fallet i kvartilanalysen för fjärde kvartilen. Detta verkar
tyda på att ”Fågel, rött kött och fisk” bara är en riskfaktor vid hög konsumtion.
Tidigare forskning [2] har visat på kostmönster som betonar rött kött ökar risken,
medan kostmönster som betonar fågel och fisk sänker risken. Kostmönstret ”Läsk,
juice och mjölkprodukter” en signifikant linjär effekt. I kvartilanalysen blir den bara
signifikant i fjärde kvartilen, men här ger den en tydligt ökad risk med ett OR på 2,213
(multivariata fallet). Detta kan tolkas som att ”Läsk, juice och mjölkprodukter” är en
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riskfaktor för kolorektal cancer och att hög konsumtion är extra farligt. ”Alkohol, men
inte tillsatt socker” har en linjär effekt, dock visar inte kvartilanalysen någon
signifikans detta fall. Detta tolkas som att ”Alkohol, men inte tillsatt socker” är en
riskfaktor, men att inga kvartilnivåer av konsumtion visar på något samband.
Kostmönstret ”Te, men inte kaffe” visar på en signifikant linjär effekt, men även
signifikanta effekter i kvartilanalysen. Detta tyder på att ”Te, men inte kaffe” är en
riskfaktor för kolorektal cancer, och att hög konsumtion av detta kostmönster höjer
risken. Tidigare forskning har visat att kaffe kan vara en skyddande faktor när gäller
kolorektal cancer [1]. Utifrån detta kan det tolkas som att det är frånvaron av kaffe
som är det farliga i kostmönstret ”Te, men inte kaffe”.
De kostmönster som betonar olika dryckesvariabler visar överlag en signifikant effekt.
Med avseende på detta väcks frågan om kostmönster utan dryckesvariablerna skapas,
hur ser då deras eventuella samband med kolorektal cancer ut? För att undersöka
denna fråga gjordes faktoranalysen (2) i avsnitt 4.3.4. Resultatet från denna (tabell
4.3.11) visar att sju stycken nya kostmönster erhålls. Dessa kostmönster liknar mycket
de kostmönstren från första faktoranalysen, se tabell 4.3.12.
De signifikanta linjära effekter som erhålls i det multivariata fallet (tabell 4.3.15)
är ”Frukt och grönt”, ”Mat från säd och ost”, ”Fågel, rött kött och fisk” och ”Ost
fullkorn och tillsatt socker”. I det univariata fallet (tabell 4.3.14) blir inte ”Mat från
säd och ost” signifikant. Dock ges tolkningsföreträde till den multivariata
analysen. ”Mat från säd och ost” ger en sänkt risk för kolorektal cancer med ökad
konsumtion. De övrigt nämnda kostmönstren ger en ökad risk för kolorektal cancer
med ökad konsumtion.
Om kvartilanalys görs på de sju kostmönstren ger andra kvartilen för ”Mat från säd
och ost” en signifikant lägre effekt. Här ger fjärde kvartilen för ”Fågel, rött kött och
fisk” en signifikant högre effekt, jämfört med första kvartilen i båda fallen. Detta
enligt tabell 4.3.16. Kostmönstret ”Mat från säd och ost” har en signifikant linjär
effekt. Tolkas detta tillsammans med kvartilanalysen är ”Mat från säd och ost” en
skyddande faktor för kolorektal cancer och att detta framkommer tydligt i andra
kvartilen jämfört med referensgruppen. ”Fågel, rött kött och fisk” har en signifikant
linjär effekt. Nu kan detta kostmönster tolkas som en generell riskfaktor för
kolorektal cancer och att risken är högre vid hög konsumtion. Om jämförelse görs
med första faktoranalysen är resultaten i princip de samma. De kostmönster som
framträder som signifikanta i andra faktoranalysen är samma som de i första
faktoranalysen förutom att inga dryckesvariabler finns med. Effekterna är också
likartade.
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Hypoteser
Här kopplas generella resultaten mot de mer specifika hypoteserna. Här används bara
resultaten från huvudanalysen som använder tio stycken kostmönster.
(1.a) Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av grönsaker risken för
cancer?
Den univariata analysen visar att kostmönstret ”Frukt och grönt” ger en förhöjd
kolorektal cancerrisk. Dock visar varken multivarata analysen eller kvartilanalyserna
något samband mellan ”Frukt och grönt” och kolorektal cancer. Utifrån detta verkar
det inte finnas något samband mellan förhöjd risk och grönsaker.
(1.b) Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av rött kött risken för
cancer?
Kostmönstret ”Fågel, rött kött och fisk” ger en förhöjd risk i för kolorektal cancer i
den univariata analysen. Enligt den multivariata kvartilanalysen ger en hög
konsumtion av ”Fågel, rött kött och fisk” en ökad risk för kolorektal cancer jämfört
med ingen eller låg konsumtion. Dock ska det påpekas att detta kostmönster inte
bara betonar rött kött. Tidigare studier har visat på konstmönster som betonar
mycket kött i allmänhet ger en förhöjd risk.
(1.c) Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av fågel/fisk risken för
cancer?
Kostmönstret ”Grönsaker, fisk, ägg och fågel” betonar fågel och fisk men lägger ingen
särskild vikt vid rött kött. Dock visar denna ingen signifikant effekt.
Kostmönstret ”Fågel, rött kött och fisk” ger en signifikant effekt, och förhöjd risk.
Men eftersom även rött kött och variabeln ”stekt kött” ingår i detta kostmönster går
det inte att säkerställa om fågels och fisks effekt skiljer sig jämfört med att äta mycket
av alla typer av kött i allmänhet.
(1.d) Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av fet mat risken för cancer?
Enligt tidigare studier har hög konsumtion av fet mat visat sig vara en riskfaktor.
Detta gör det intressant att undersöka om det finns något samband med kolorektal
cancer utifrån det aktuella datamaterialet. I denna situation passar det att undersöka
kostmönstret ”Fet och söt mat plus potatis” . Dock visade sig den inte ha något
signifikant samband med kolorektal cancer.
(1.e) Hur påverkar kostmönster med hög konsumtion av alkohol risken för cancer?
Alkohol är en riskfaktor i andra sammanhang när det gäller hälsa. Det finns ett tydligt
kostmönster gällande alkohol, detta är ”Alkohol, men inte tillsatt socker”. Denna ger
en signifikant högre effekt. Detta kan tolkas som att en hög konsumtion av alkohol
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ökar risken för kolorektal cancer. Dock är det inte helt säkert hur frånvaron av sötad
mat påverkar risken.
Frågeställning 2.
Hur ser ett eventuellt samband ut mellan förekomst av kolorektal cancer och BMI?
Hypoteser:
(2.a) Hur påverkar högre BMI risken för cancer?
Resultatet visar att nuvarande BMI inte ger någon signifikant effekt. Dock ger BMI för
tio år sedan en signifikant högre effekt. Enligt analyserna med indikatorkodning ger
övervikt och fetma högre risk jämfört med normalvikt, se tabell 4.3.10. Detta ger svar
på hypotes (2.a), dock finns det endast samband med BMI för tio år sedan, ej
nuvarande BMI.
Frågeställning 3.
Hur ser ett eventuellt samband ut mellan förekomst av kolorektal cancer och fysisk
aktivitet?
Hypoteser:
(3.a) Hur påverkar högre mängd av vardagsmotion i livet risken för cancer?
(3.b) Hur påverkar högre träningsfrekvens i livet risken för cancer?
(3.c) Hur påverkar högre frekvens av fysiskt förvärvsarbete i livet risken för cancer?
Fysisk aktivitet och rörelse motverkar många olika typer av hälsorelaterade problem.
Men hur är det när det gäller kolorektal cancer? Tidigare forskning har haft svårt att
visa på ett entydigt samband, men verkar indikera på att det kanske finns ett
samband [3].
Den fysiska aktivitet personer utsätter sig för förekommer i olika sammanhang. Del är
mer aktivt vald träning, en del är vardagsmotion som kan vara aktivt valt eller bara
konsekvens av till exempel transport till arbetsplatsen. Men det finns även fysiska
aktivitet i arbetslivet och förekomsten varierar kraftigt mellan olika yrkesgrupper.
Gällande träning och vardagsmotion visar både den univariata och multivariata
analyserna (tabell 4.3.5 och 4.3.8) att det inte finns något signifikant samband med
kolorektal cancer. Detta kan tolkas som att det inte finns något samband mellan den
genomsnittliga frekvensen av träning och vardagsmotion över livet och kolorektal
cancer. Detta ger svar på hypotes (3.a) och (3.b).
Det är inte helt lätt att undersöka hur mycket en person faktiskt rör sig i sitt yrke,
vilket kan göra denna faktor svårstuderad. Här har alla de yrken som respondenterna
haft klassificeras till antingen stillasittande, mellanaktivt eller fysiskt aktiv (se avsnitt
1.6.4). Därefter har tid mätts i år observerats inom varje kategori. De samband mellan
fysisk aktivitet och kolorektal cancer kan här bara mätas mellan tid som personen
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arbetat inom respektive kategori. Ingen hänsyn tas till varje persons hela
yrkesverksamma liv. Eller om de varit arbetslösa under lång tid eller inte
förvärvsarbetat alls.
Enligt den univariata analysen i tabell 4.3.5 så gav de olika yrkesvariablerna signifikant
effekt . ”Stillasittande arbetsår” och ”Mellanaktiva arbetsår” visar på en sänkt risk per
år arbetat inom respektive kategori. Däremot visar ”Fysiskt aktiva arbetsår” på en
höjd risk per år arbetad tid. Dock visar den multivariata analysen med dessa variabler
och ”BMI för tio år sedan” (tabell 4.3.8) att ”Fysiskt aktiva arbetsår” inte har någon
signifikant effekt. Men de andra två yrkesvariablerna har fortfarande en signifikant
effekt. Detta kan tolkas som att arbeta i stillasittande eller medeltunga yrken ger en
minskad risk för kolorektal cancer. Det verkar inte finnas någon koppling mellan att
arbeta inom fysiskt tunga yrken och kolorektal cancer, detta ger svar på hypotes (3.c).
Dessa resultat tar inte hänsyn till hur fysiskt tungt hela arbetslivet har varit för
respondenterna. Det finns även möjlighet att variabler som utbildning och inkomst
påverkar risken för kolorektal cancer och att dessa faktorer kan vara mer eller mindre
kopplade till hur fysiskt tungt arbetet är. Exempelvis personer med lång utbildning
tenderar att ha mer stillasittande arbeten och om lång utbildning skulle sänka risken
kan detta ge att stillasittande arbeten sänker risken. Detta kanske oberoende av den
fysiska ansträngningen i arbetet. Variabler som utbildning och inkomst kan vara
confounders i detta sammanhang.
Frågeställning 4.
Hur ser ett eventuellt samband ut mellan förekomst av kolorektal cancer och
kostmönster, BMI och fysiskt aktivitet?
Utifrån de tre första frågeställningarna och de aspekter som de berör är det
intressant att undersöka alla de förklarande variablerna samtidigt. Vilka variabler
uppvisar ett samband med kolorektal cancer när kontroll för andra variabler har skett,
när kontroll för andra typer av variabler har skett? Förutom att diskutera resultaten
till faktoranalysen med tio stycken kostmönster diskuteras även resultaten från de
fördjupande analyserna rörande matvariablerna med sju kostmönster.
När den fullständiga linjära modellen anpassas (tabell 4.3.9) erhålls följande fem
signifikanta variabler av 16 stycken. Här används den första faktoranalysen.
Variablerna som ger en ökad effekt är ”Läsk, juice och mjölkprodukter”, ”Te, men inte
kaffe” och ”BMI för tio år sedan”. Däremot ger ”Stillasittande arbetsår”
och ”Mellanaktiva arbetsår” en minskad effekt.
För att undersöka olika nivåeffekter har den fullständiga indikatorkodade modellen
anpassas (tabell 4.3.10). Denna visar att flera olika kostmönster ger en signifikant
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effekt. Dessa är samma som i den multivariata modellen med bara kostmönster
(tabell 4.3.7). Se diskussionen till första frågeställningen. De enskilda effekterna är
likartade i båda fallen. BMI för tio år sedan visar en förhöjd risk för grupperna
övervikt och fetma. ”Stillasittande arbetsår” och ”Mellanaktiva arbetsår” ger en sänkt
risk i den största gruppen ”mer än 15 år” jämfört med att inte arbetat alls i dessa
kategorier, OR är 0,517 och 0,565 respektive. ”Mellanaktiva arbetsår” sänker även
risken i gruppen ”6-10 år” med ett OR på 0,497. Detta kan tolkas som att risken för
kolorektal cancer minskar med ungefär häften i de nämnda grupperna jämfört med
om att inte ha arbetat alls i dessa yrken.
Här är det intressant att se vad resultatet blir om de kostmönster som bara innehåller
matvariablerna analyseras tillsammans med variablerna rörande fysisk aktivitet och
BMI. Resultatet från den fullständiga linjära modellen (tabell 4.3.17) visar att följande
kostmönster ger en signifikant högre effekt ”Frukt och grönt” och ”Ost, fullkorn och
tillsatt socker”. OR är här 1,197 och 1,229 respektive. De övriga signifikanta
variablerna är de samma som i analysen från första faktoranalysen (se tabell 4.3.9).
När motsvarande analys görs med indikatorkodade variabler erhålls ett resultat
(tabell 4.3.18) som är mycket likt det med kostmönstren från första faktoranalysen.
Dock finns vissa skillnader gällande kostmönstren. Följande kostmönster ger en högre
effekt ”Frukt och grönt” och ”Ost, fullkorn och tillsatt socker” i fjärde kvartilen
jämfört med första kvartilen. OR är här 1,632 och 1,595 respektive.
När kostmönster utan dryckesvariablerna används visar sig kostmönstren ”Frukt och
grönt” (2) och ”Ost, fullkorn och tillsatt socker” vara signifikant. Motsvarande
kostmönster (1) blir inte signifikant när de olika dryckesvariablerna tillåts närvara.
Sammanfattningsvis ses det att när det gäller kostmönster är de kostmönster som
betonar olika drycker tydligaste riskfaktorerna för kolorektal cancer. Gör analys utan
dryckesvariabler visar sig ”Frukt och grönt” och ”Ost, fullkorn och tillsatt socker” vara
riskfaktorer. En hög konsumtion inom kostmönstret ”Fågel, rött kött och fisk” är en
viktig riskfaktor. Dock är hög konsumtion inom ”Mat, från säd och ost” en skyddande
faktor för kolorektal cancer. När olika aspekter av fysisk aktivitet undersöks
framträder år i arbete som är fysiskt lätt till medeltungt som skyddande faktorer,
speciellt när arbete sker under många år. BMI för tio år sedan är en tydlig riskfaktor.
Detta gäller speciellt de överviktiga och de med fetma.

5.2.4 Fördjupande diskussion – kostmönster
Det kan diskuteras vad en analys av tio kostmönstren egentligen säger. Dels är tio
stycken relativt många kostmönster. De ger inte en snabb sammanfattade bild av hur
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befolkningen äter. Kostmönstren säger mer vilka olika livsmedel som verkar
konsumeras tillsammans, och ofta är dessa likartade livsmedel.
Här spelar även grupperingen av de 100 livsmedelsvariablerna till 29 grupperade
variabler en förhållandevis stor roll. Det är mycket möjligt att en annan gruppering,
efter en annan mall än den använda [17] skulle ge ett annat resultat. För att göra en
bättre gruppering, än den gjorda, krävs det djupare kunskaper i näringslära och
näringsfysiologi, där större hänsyn tas till hur likartade livsmedlen är näringsmässigt
och cancerfysiologi.
Ett oväntat resultat här är ”Frukt och grönt” som riskfaktor för kolorektal cancer
enligt analyserna med sju kostmönster (bara mat). Detta kan framstå som märkligt då
andra studier [2] visat på en motsatt effekt för liknande kostmönster. Det finns alltid
en möjlighet att dessa något egendomliga resultat beror på slumpen. Slumpmässiga
orsaker kan ha gjort att de som äter lite grönsaker blev överrepresenterade bland
kontrollerna.
Men denna skillnad kan ha andra orsaker. Här kan en viktig förklarning vara att det
dröjer en tid mellan beskedet om cancer och det kirurgiska ingreppet för fallen. De
respondenter som är fall har fått svara på enkäten ungefär en månad efter operation.
Detta kan medföra att de har hunnit ändra sina matvanor, exempelvis börjat äta
nyttigare efter beskedet om cancer. Enkäten uppmanar de respondenter som nyligen
ändrat (de senaste åren) sina matvanor att svara på matfrågorna på det sättet som
de åt innan de ändrade matvanorna (se Bilaga 8, fråga 14). Det kan vara svårt att
komma ihåg de matvanor som praktiserades för flera år sedan. Detta kan medföra att
respondenten svarar som den äter nu istället för vad den faktiskt åt för några år
sedan. Detta speciellt eftersom enkäten innehåller många frågor som rör olika
livsmedel och dessa är tämligen specifika. Det kan även vara så att förändringar i
matvanor inte alltid är helt medvetna, vilket också kan leda till svar kring nuvarande
matvanor.
Hypotetiskt om detta skulle vara sant, att fallen har börjat äta till exempel mer
grönsaker efter deras cancerbesked kan detta leda till ett omvänt orsakssamband.
Detta kan utryckas så att istället för att grönsaker påverkar risken för cancer på något
sätt så påverkar det faktum att cancer är närvarande vilka matvanor som praktiseras.
Schematiskt kan det uttryckas som:

54

blir istället:

Om detta är sant är det naturligtvis mycket problematiskt för de resultat som
presenterats. Detta skulle naturligtvis även kunna gälla andra vanor kring kosten.
Men det ligger utanför denna studie att utforska detta eventuella problem mer.

5.2.5 Fördjupande diskussion – Livsmedelsvariablernas
konstruktion
Om de kostmönster som erhålls från faktoranalysen undersöks närmare ses det ett
tydligt samband mellan vilka livsmedel som ofta förekommer och vilka livsmedel som
hör samma med fråga 15 i enkäten. I princip alla de livsmedel som förekommer i
fråga 15 har en framträdande roll i alla fall något kostmönster från den första
faktoranalysen. Detta gäller även i den andra faktoranalysen. Även här framkommer
de livsmedel från fråga 15 som inte rör dryck. Detta har troligen sin grund i hur fråga
15 är ställd i förhållande till fråga 14 och fråga 18. Fråga 15:s svarsalternativ är ställda
som konsumtion per dag. Det kan vara så att det inte är helt oproblematiskt att skapa
grupperade livsmedelsvariabler från fråga 15 å ena sidan och fråga 14 och fråga 18 å
andra sidan.

5.2.6 Fördjupande diskussion – BMI
Utifrån frågorna i enkäten går det att beräkna tre olika BMI, nuvarande, för tio år
sedan och för 20 år sedan. Det valdes att inte använda BMI för 20 år sedan
analyserna. Detta med motiveringen att det finns förhållandevis mycket bortfall på
den variabeln och att en del av de undersökta är förhållandevis unga. Det finns även
risk att respondenterna inte kommer ihåg sin vikt för 20 år sedan.
När det kommer till BMI har tidigare studier [5] visat att BMI är en viktig riskfaktor.
Dock framkommer det inte i dessa resultat för nuvarande BMI. Samtidigt som BMI för
tio år sedan visar ett starkt samband med kolorektal cancer. Varför visar inte
nuvarande BMI något samband medan det för tio år sedan gör det? Det är inte lätt
att svara på den frågan. En orsak kan vara att det tar förhållandevis lång tid att
utveckla kolorektal cancer. Utifrån detta kan det vara så att vikten är mer kritisk ur
ett cancerfysiologiskt perspektiv längre tillbaka i tiden.
Det kan även vara slumpmässiga orsaker, kopplade till urval. Det kan vara så att
bortfallet på alla tre viktvariablerna inte är av typen MAR, utan beror på de saknade
värdena. Exempelvis skulle det kunna vara så att de som är kraftigt överviktiga
undviker att svara på frågor om vikt.
55

5.2.7 Fördjupande diskussion – Livsträning och vardagsmotion
Variablerna livsträning och vardagsmotion inte har fått något större utslag på risken
för kolorektal cancer. Dessa resultat är likartade de som har framkommit i många
andra studier [3], att fysisk aktivitet inte har ett entydigt samband. Det är svårt att
veta om frånvaron av samband mellan fysisk aktivitet och kolorektal cancer i de
erhållna resultaten beror på hur mätnigen av fysisk aktivitet har gått till eller om det
inte existerar något samband.
Detta gör det intressant att undersöka närmare hur konstruktionen av variablerna
livsträning och vardagsmotion är gjord. Vardagsmotionen mäts i detta sammanhang
som ett medelvärde av frekvensen från tonåren till aktuell ålder. Detta gäller även för
aktivt vald träning. Den aktuella konstruktionen valdes för att på ett förhållandevis
lätt sätt kunna jämföra respondenter som är av olika ålder. Dessa båda variabler kan
fånga upp om den genomsnittliga träningen/motionen genom livet kan ha ett
samband med kolorektal cancer. I denna sammanvägning gavs alla åldrar samma vikt.
Ingen hänsyn tas till hur variationen är i frekvens för de enskilda personerna, till
exempel om en person har tränat mycket under första halvan av livet och inte tränat
andra halvan av livet. Dessa variabler tar inte heller hänsyn till om träning och motion
i vissa specifika perioder av livet är viktigt i relation till kolorektal cancer. Viktningen i
sammanvägningen skulle kunna ha gjorts annorlunda. Ett exempel är att ge det mest
aktuella åldersintervallet för varje individ mer vikt (fråga 7 och fråga 8).
Det finns risk att skapandet av livsträning och vardagsmotion har gjort att de
innehåller bias. Detta har sin grund i svårigheter att implementera MCMC-imputering
på livsträning och vardagsmotion. Anledningen är att de olika åldrarna på
respondenterna. Imputering ska bara göras på partiellt bortfall för aktuell ålder eller
tidigare ålder för respondenten på fråga 7 och fråga 8. Att genomföra detta praktiskt
lyckades inte med MCMC-imputering. Men det ansågs viktigt att livsträning och
vardagsmotion fick påverka imputeringen på det partiella bortfallet på de andra
variablerna. För att kunna skapa dessa variabler innan huvudimputeringen gjordes,
valdes en enklare imputering för variablerna på fråga 7 och fråga 8. Saknade värden
på dessa variabler sattes till ”Aldrig” eller ”0”.
Detta antagande leder troligen till att skattningarna av livsträning och vardagsmotion
blir lägre än vad de borde vara, det förekommer bias. Om alla värden generellt är
lägre kan det kanske bli svårare att detektera de samband som existerar mellan de
teoretiska livstränings- och vardagsmotionsvariablerna och responsvariabeln. Här
kanske det skulle vara bättre att göra någon annan form av imputering på det
partiella bortfallet, exempelvis medelvärdesimputering.
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6. Slutsats
I denna avdelning syftar (1) på kostmönster tillhörande den första faktoranalysen
med tio faktorer och (2) syftar på kostmönster tillhörande den andra faktoranalysen
med sju faktorer.
Denna studie visar att flera riskfaktorer för kolorektal cancer har identifierats. Dessa
föreligger både bland några av de identifierade kostmönstren samt BMI. De viktigaste
generella riskfaktorerna är ”Läsk, juice och mjölkprodukter”(1), ”Te, men inte kaffe”
(1) ”Alkohol, men inte tillsatt socker” (1) ”Frukt och grönt” (2) ”Ost, fullkorn och
tillsatt socker”(2) och ”BMI för tio år sedan”.
För ”BMI för tio år sedan” visade sig överviktiga och de med fetma har en tydligt ökad
risk jämfört med normalviktiga. Hög konsumtion av ”Fågel rött kött och fisk”
(1+2), ”Läsk, juice och mjölkprodukter” (1) och ”Te, men inte kaffe” (1) ger en tyligt
ökad risk jämfört med låg konsumtion inom dessa kostmönster.
Några faktorer har visat sig kunna ge sänkt risk för kolorektal cancer. Dessa är ”Stillasittande arbetsår”, ”Mellanaktiva arbetsår” och ”Mat från säd och ost” (2). Speciellt
hög konsumtion av ”Mat från säd och ost” ger en tydligt sänkt risk jämfört med låg
konsumtion inom detta kostmönster. Många års arbete inom fysiskt lätta till
medeltunga yrken ger en tydligt sänkt risk jämfört med att inte ha arbetat alls inom
dessa områden.
Dock kan det förekomma någon from av bias i skattningarna, vilket påverkar
generaliseringen till målpopulationen. Detta utifrån förekomst av totalbortfall,
imputering av partiellt bortfall och hantering av faktoranalysen. Dessa faktorer kan
påverka sambandskattningarna. Det ska även konstateras att vissa av de resultat som
erhålls är motstridiga mot tidigare studier.
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7. Förslag till vidare studier
Vissa metodlogiska frågor väckts kring de utförda beräkningarna och analyserna. En
av dessa är hur imputeringen med MCMC-metod påverkarade datamaterialet. Här
kan exempelvis medelvärdesvektorn och kovariansmatris jämföras innan och efter
imputering. Även separata analyser kan göras med de fullständiga observationerna
och det impuerade datamaterialet. Därefter jämförs resultat från faktoranalys och
logistisk regression. Andra fördjupningar som kan göras är studier i den tidigare
forskningen kring vilka olika bortfallstyper som kan antas vara rimliga för olika typer
av variabler. Är antagandet om MAR rimligt i detta fall?
För att undersöka hur resultatet från faktoranalysen påverkades av att variablerna
inte är normalfördelade kan teoretiska simuleringar göras. En sådan simulering kan
göras genom att följa följande schema: Utgå från faktormodellen
.
Slumpa fram

och låt dessa vara normalfördelade. Fixera ett . Beräkna , som är

normalfördelad nu. Gör faktoranalys på
1000 gånger, hur lika blir

med

och skatta . Jämför

med . Upprepa

i genomsnitt? Testa med andra fördelningar på ,

till exempel chi2. Hur påverkar detta likheten mellan

med ? Detta kan vara ett sätt

att utreda hur avvikelse från normalfördelning påverkar faktoranalys.
Med avseende på det insamlade datamaterialet finns det många intressanta analyser
som inte har haft utrymme i denna uppsats. Allmänt kan olika variabeltransformationer göras, exempelvis logaritmera [14]. Nya variabler skulle kunna
skapas och deras eventuella samband med kolorektal cancer skulle kunna skattas.
Med hjälp av de tre yrkesvariablerna kan en ny variabel som mäter total arbetstid
skapas, även variabler som

. Vardagsmotion och livsträning skulle

kunna viktas om, på en rad olika sätt. Ett av dessa är att de senaste tio åren får en
högre vikt jämfört resterande år. Eller bara ta hänsyn till de senaste tio åren. Har
dessa nya variabler ett samband med kolorektal cancer?
Tidigare forskning har visat på att det finns skillnader mellan koloncancer och
rektumcancer. Separata analyser skulle kunna göras trots att det inte blir så många
fall i varje delanalys. Vilka riskfaktorer framträder då? Om liknande studier görs på
det här området skulle det vara intressant att även mäta variabler som inkomst,
utbildning och boendeform. Detta för att undersöka om dessa variabler kan ha någon
confounding-effekt, när exempelvis samband mellan kost och kolorektal cancer
skattas. Även faktorer som energiintag kan vara viktiga i detta sammanhang.
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Det kan även vara så att om genetiska faktorer har en viktig roll när det gäller
kolorektal cancer kan det vara viktigt att kontrollera för dessa när undersökning av
livsstilsbetonade faktorer sker.
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Bilaga 1 Statistiskt hjälpavsnitt
För att ge en ökad förståelse av uppsatsen även för de som har mindre erfarenhet
inom statistisk analys finns i följande avsnitt korta förklaringar av statistiska ord och
begrepp.
Variabel
Variabeln är en egenskap som kan variera mellan olika individer eller mätobjekt. Till
exempel ålder, kön, vikt, längd och civilstånd. Variabler kan uppdelas i kvantitativa
och kvalitativa variabler.
Kvantitativa variabler är numeriska värden och klassificeras som kontinuerliga eller
diskreta. Kontinuerliga variabler kan ha ett oändligt antal möjliga värden ett exempel
är tid, vikt och längd. Diskreta variabler antar bara vissa värden, exempelvis en
tärnings möjliga utfall.
Kvalitativa variabler är icke numeriska värden, vilka kan uttrycks som kategoriska
variabler. Exempel här är betyg, färg och region.
Observation
När data samlas in är observationen en individ eller ett mätobjekt. På denna
observation kan det finnas en eller flera variabler observerade, till exempel på en
person mäts längd och vikt.
Datatyper
Beroende på vilken skala som skall användas delas data in i fyra olika datatyper: kvot,
intervall, ordinal och nominal.
Kvot- och intervalldatatyper är kvantitativa variabler det vill säga att de har
numeriska värden, medan ordinal- och nominaldatatyper är kvalitativa variabler.
Det går även att benämna ovan nämnda datatyper som skaltyper, kvotskala,
intervallskala, ordinalskala och nominalskala.
Ekvidistans
Ekvidistans betyder att skillnaden mellan två värden är likadant oberoende var på
skalan mätningen görs. Till exempel skillnaden mellan 10 meter och 13 meter är
samma som 1000 meter och 1003 meter.
Kvotdata
Kvotdata används för att mäta data som t.ex. längd, vikt, ålder, volym osv. Det är
alltid möjligt att rangordna kvotdata, till exempel 10 kg är mindre än 30kg. Det går att

även att beräkna skillnaden, i det här fallet 20 kg. Det finns alltid en absolut nollpunkt,
exempel är 0 kg, 0 år och 0 kvadratmeter och ekvidistans finns.
Intervalldata
Intervalldata är relativt lik kvotdata, det är dock inte möjligt att ange absolut
nollpunkt. Temperatur är en vanlig intervalldatatyp.
Ordinaldata
Variabler kan grupperas och rangordnas. T.ex. betyg 1,2,3,4 och 5. Man kan ange 5
som är högst betyg eller 1 som är lägst betyg. Det finns varken nollpunkt eller
ekvidistans.
Nominaldata
Till skillnad från ordinaldata kan nominaldata inte rangordnas, endast grupperas. Om
30 personer till frågats om de röker eller ej, går det därefter att dela in dem i två
grupper, rökare eller icke-rökare.
Responsvariabler och förklarande variabler
I statistiska modeller finns det två sorts variabler, responsvariabler och förklarande
variabler.
Responsvariabler är som ”output” av modellen och förklarande variabler är
som ”input” i modellen, t.ex. om man är intresserad att hitta samband mellan cancer
och kön. Cancer är i det här fallet en responsvariabel och kön som är en förklarande
variabel.
Kovarians
Kovarians är ett mått på linjärt samband mellan två variabler. Kovarians kan defineras
som följande:
. T.ex. undersöka om större inkomst hör ihop
med bättre utbildning. Om kovariansen är 0 betyder att de två variablerna är
oberoende av varandra.
Korrelation
Korrelation är ett mått som anger styrkan och riktningar av ett samband mellan två
variabler. Korrelationen är den standardiserade kovariansen och antar värden mellan
-1 och 1. Om värden ligger nära +1 sägs att det finns ett starkt positivt samband
mellan variablerna och vise versa.

Korrelationscoefficienten p ges av:

Konfidensintervall
Konfidensintervall handlar om att uttala sig med en viss säkerhet kring en skattning,
exempelvis ett skattat medelvärde.
Det kan användas för att t.ex. fastställa med 95 % säkerhet att vikten alltid ligger
mellan 45 och 55 gram på en förpackning som det står 50 gram på.
Konfidensintervall för väntevärde för en variabel:

µ (my) är väntevärde
z är beroende på konfidensgraden
 (sigma) är standardavvikelsen
n är stickprovsstorlek

P värde
p-värdet indikerar med vilken sannolikhet som nollhypotesen är sann vid
hypotesprövning. Ju lägre p-värde är desto mer anses nollhypotesen vara falsk. Om pvärdet är under 0,05 går det att säga sambandet vara signifikant (statistiskt
säkerställt). Om det finns ett signifikant samband kan detta undersökas genom att
studera differenserna mellan observerade och förväntade frekvenser.
Matriser
Matris är en tvådimensionell struktur av tal med m stycken rader arrangerade i n
stycken kolumner. En radvektor med n komponenter kan uppfattas som en 1*n
matris, en kolumnvektor med n komponenter som en n*1 matris.

Enhetsmatrisen ( ) definieras som en kvadratisk matris där alla värden är 0 utom de i
diagonalen. En kovariansmatris ( ) är en matris som innehåller alla kovarianser (och
varianser) mellan n stycken variabler. Delas alla värden i
variabel erhålls korrelationsmatrisen.

med variansen för varje

Bilaga 2 Kontroll för confounding
Här visas oddskvot och p-värde för 10 stycken kostmönster och motionsvariabler med
hjälp av univariat och multivariat logistisk regression. Datamaterialet är kontrollerat
för kön, ålder eller kön och ålder.
Univariat analys
Livsmedelsmönster – tio stycken variabler
Modell(kön):
Modell(ålder):
Modell(kön och ålder):
Frukt och grönt
Mat från säd och ost
Grönsaker, fisk, ägg och fågel
Köttprodukter och tillsatt socker
Fågel kött och fisk
Fet och söt mat plus potatis
Frukostmat, tillsatt socker och
potatis
Läsk, juice och mjölkprodukter
Alkohol, men inte tillsatt socker
Te, men inte kaffe

kön

ålder

kön o ålder

1,094 (0,2128)
0,736 (0,0002)
1,000 (0,9976)
1,218 (0,0044)
1,024 (0,7367)
0,894 (0,1398)
1,300 (0,0002)

1,117 (0,1363)
0,845 (0,0513)
0,912 (0,2690)
1,071 (0,3594)
1,178 (0,0444)
0,961 (0,6058)
1,169 (0,0446)

1,167 (0,0440)
0,824 (0,0270)
0,916 (0,2994)
1,060 (0,4388)
1,172 (0,0482)
0,957 (0,5746)
1,154 (0,0680)

1,159 (0,0316)
1,140 (0,0611)
1,187 (0,0158)

1,287 (0,0008)
1,213 (0,0071)
1,278 (0,0022)

1,282 (0,0010)
1,188 (0,0192)
1,286 (0,0017)

Tabell B.2.1 Univariat log.regression för 10st kostmönstret oddskvoter (p-värde)

Fysisk aktivitet och BMI
Modell(kön):
Modell(ålder):
Modell(kön och ålder):
Motionsvariabler och BMI
FK=Stilla sittande arbetsår
FK=Mellan aktivt arbetsår
FK=Aktivt arbetsår
FK=BMI_nu
FK=BMI_10 år sedan
FK=Vardagsmotion
FK=Livsträning

Kön
1,001 (0,7667)
1,008 (0,0939)
1,024 (<.0001)
1,029 (0,1260)
1,119 (<.0001)
1,192 (0,0479)
0,922 (0,4061)

ålder
0,991 (0,0523)
0,987 (0,0135)
1,014 (0,0034)
1,002 (0,9281)
1,077 (<.0001)
0,829 (0,0399)
1,061 (0,5354)

Tabell B.2.2 Univariat log.regression för motionsvariabler oddskvoter (p-värde)

Kön+ålder
0,986 (0,0066)
0,989 (0,0299)
1,015 (0,0022)
1,001 (0,9766)
1,075 (<,0001)
0,842 (0,0618)
1,031 (0,7551)

Multivariat analys
Kostmönster – tio stycken faktorer
Modell(kön):
Modell(ålder):
Modell(kön och ålder)
Kön
Kostmönster

ålder

Kön+ålder

Frukt och grönt

1,092 (0,2031)

1,126 (0,1172)

1,165 (0,0520)

Mat från säd och ost

0,731 (0,0002)

0,846 (0,0603)

0,828 (0,0363)

Grönsaker, fisk, ägg och fågel

1,000 (0,9989)

0,920 (0,3087)

0,926 (0,3500)

Köttprodukter och tillsatt socker

1,229 (0,0036)

1,093 (0,2526)

1,082 (0,3133)

Fågel kött och fisk

1,014 (0,8406)

1,178 (0,0694)

1,170 (0,0783)

Fet och söt mat plus potatis

0,886 (0,1185)

0,962 (0,6292)

0,957 (0,5848)

Frukostmat, tillsatt socker och
potatis
Läsk, juice och mjölkprodukter

1,311 (0,0002)

1,168 (0,0585)

1,148 (0,0940)

1,162 (0,0321)

1,279 (0,0014)

1,273 (0,0018)

Alkohol, men inte tillsatt socker

1,141 (0,0654)

1,206 (0,0100)

1,170 (0,0361)

Te, men inte kaffe

1,202 (0,0122)

1,266 (0,0039)

1,275 (0,0030)

Tabell B.2.3 Multivariat log.regression för 10st kostmönstret oddskvoter (p-värde)

Kostmönster, fysiskt aktivitet och BMI för tio år sedan
Modell(kön):
Modell(ålder):
Modell(kön och ålder)
ålder
Kostmönster, fysisk aktivitet Kön
och BMI för tio år sedan

Kön+ålder

Frukt och grönt

1,095 (0,2451)

1,105 (0,2053)

1,145 (0,0944)

Mat från säd och ost

0,799 (0,0121)

0,847 (0,0755)

0,832 (0,0502)

Grönsaker, fisk, ägg och fågel

0,931 (0,3807)

0,903 (0,2354)

0,913 (0,2930)

Köttprodukter och tillsatt socker

1,140 (0,0850)

1,085 (0,3098)

1,073 (0,3795)

Fågel kött och fisk

1,060 (0,4627)

1,122 (0,2238)

1,115 (0,2418)

Fet och söt mat plus potatis

0,974 (0,7450)

1,021 (0,8019)

1,018 (0,8277)

Frukostmat, tillsatt socker och
potatis
Läsk, juice och mjölkprodukter

1,249 (0,0055)

1,196 (0,0347)

1,181 (0,0512)

1,263 (0,0019)

1,283 (0,0018)

1,288 (0,0016)

Alkohol, men inte tillsatt socker

1,119 (0,1389)

1,178 (0,0295)

1,134 (0,1069)

Te, men inte kaffe

1,273(0,0023)

1,223 (0,0162)

1,228 (0,0145)

BMI för 10 år sedan

1,106 (<.0001)

1,082 (<.0001)

1,079 (0,0002)

Stillasittande arbetsår

1,027 (0,0003)

0,979 (0,0301)

0,975 (0,0107)

Mellan aktiva arbetsår

1,032 (<.0001)

0,978 (0,0253)

0,977 (0,0182)

Fysiskt aktiva arbetsår

1,047 (<.0001)

0,993 (0,4803)

0,991 (0,3699)

Vardagsmotion

1,008 (0,9341)

0,871 (0,1653)

0,890 (0,2492)

Livs träning

0,907 (0,3676)

1,025 (0,8178)

0,982 (0,8682)

Tabell B.2.4 Multivariat log.regression för 10st kostmönstret och motionsvariabler även BMI oddskvoter (pvärde)

Bilaga 3 Gruppering av endast matvariabler
Variabelnamn:
Mörkgröna grönsaker
Gula grönsaker
Potatis
Tomat
Övriga grönsaker
Citrusfrukter
Frukt och nötter
Grädde
Ost
Rött kött
Behandlat kött
Inälvsmat
Fisk
Skaldjur
Fågel
Ägg
Stekt kött
Tillsatt socker
Fet mat
Pannkaka/ Vitt bröd
Fullkorn
Ris/ Pasta

Innehåller variablerna:
Blomkål, broccoli, spenat
Morot, paprika, lök /purjolök
Koktpotatis, stektpotatis, bakad potatis
Tomat även konserv
Kålrot, sallad, salladskål, gurka, rödbetor, vitlök, grönsaksblandning,
grönsakssoppa, gröna ärter, ärtsoppa, bruna bönor
Apelsin, citrusfrukt
Äpple/päron/persikor, banan, bär, russin, annan frukt, nötter/mandel,
jordnötter
Grädde/grädde fil,
Ost, mager ost
Köttfärsrätter, fläskfärs, nöt/kalvkött
Korv, kött- eller korvpålägg, rökt kött
Blod pudding, lever/njure, lever pastej
Sill/strömming/makrill, lax/sik/röding, torsk/sej/fiskpinnar, rökt fisk
Kaviar, skaldjur
kyckling eller annan fågel
Ägg/omelett
Stekt kött/korv, kyckling stekt i stekpanna, grillad/ugnstekt kyckling,
stekt fisk
Sylt, marmelad mos, fruktkräm, fruktsoppa, nyponsoppa, glass, bullar,
småkakor, tårta, choklad bit, godis, honung, ketchup
Pizza, pommes frites, chips/ostbågar, dressing, majonnäs, steksås
Våfflor, vitt bröd
Havregryn, flingor/müsli, vete eller havrekli, grovt mjukt fullkornsbröd,
knäcker bröd, annan gröt/välling
Spagetti, ris

Bilaga 4 SAS kod
Imputering: MCMC metod
proc mi data=Mcmc.final_impute out=Mcmc.andra_impute seed=6453988 nimpute=1
round=1
minmaxiter=2000;
mcmc impute=full chain=multiple initial=EM ;
run;

Faktoranalys
proc factor data=Grupp.Ny_gruppering out=Grupp.faktor_1
outstat=grupp.faktor_analys1 rotate=varimax nfactors=10
method=PRIN;
var darkgrenn_vege yellow_vege potato tomato other_vege citrus_fruits
fruits_nuts
milk yoghurt cream cheese red_meat processed_meat organ_meat fish
other_seafood poultry egg total_fried
added_sugar softdrink_juice fat_food pancake_whitebread whole_grain
rice_pasta te kaffe beer_liquor
wine;
run;

T-test
proc ttest data=Logi.faktor_bmi;
class fk;
var darkgrenn_vege yellow_vege potato tomato other_vege citrus_fruits
fruits_nuts
milk yoghurt cream cheese red_meat processed_meat organ_meat fish
other_seafood poultry egg total_fried
added_sugar softdrink_juice fat_food pancake_whitebread whole_grain
rice_pasta te kaffe beer_liquor
wine V_motion life_training stilla_arb_year mellan_arb_year aktivt_arb_year
BMI;
run;

Logistisk regression:
Kostmönster, fysisk aktivitet och BMI för tio år sedan
proc logistic data=logi.joinbmi;
model fk(EVENT='1')=
fr_1 age factor1-factor10 bmi_10 v_motion
life_training stilla_arb_year mellan_arb_year
aktivt_arb_year;
run;

fysisk aktivitet och BMI för tio år sedan
proc logistic data=logi.joinbmi2;
model fk(EVENT='1')= fr_1 age bmi_10 v_motion life_training stilla_arb_year
mellan_arb_year
aktivt_arb_year;
run;

Kvartilanalys-skapa kvartil
data logi.annat_kontroll;
set logi.joinbmi2;
where fk=0;
run;
proc univariate data=trend.faktor_fk_1 noprint;
var factor1;
output out=trend.trend_quantile Q1=q1 median=q2
run;

Q3=q3;

%quantile(ny_mat,annat_kontroll,trend_q_2,ny_mat,kontroll_border);
%Macro quantile(from_lib,from_data,proc_data,to_lib,to_data);
%let dot=.;
%put &to_lib;
%put &dot&;
%put to_data;
data &to_lib&dot&to_data;
length name $16 q1 8 q2 8 q3 8;
if name eq '' then delete;
run;
%do i=1 %to 10;
%put &i;
%put &to_lib&dot&proc_data;
%put &from_lib&dot&from_data;
proc univariate data=&from_lib&dot&from_data noprint;
var factor&i;
output out=&to_lib&dot&proc_data Q1=q1 median=q2 Q3=q3;
run;
data &to_lib&dot&proc_data;
set &to_lib&dot&proc_data;
length name $16;
%put name="factor&i";
name="factor&i";
run;
data &to_lib&dot&to_data;
set &to_lib&dot&to_data &from_lib&dot&proc_data;
run;
%end;
%mend;
%Macro Q_score(q_lib,q_data,from_lib,from_data,to_lib,to_data);
%let dot=.;
%let quan=_quantile;
data &to_lib&dot&to_data;
set &from_lib&dot&from_data;
length factor1_quantile 8 factor2_quantile 8 factor3_quantile 8
factor4_quantile 8 factor5_quantile 8
factor6_quantile 8 factor7_quantile 8 factor8_quantile 8
factor9_quantile 8 factor10_quantile 8;
run;
%do i=1 %to 10;
data _null_;
set &q_lib&dot&q_data;
if name eq "factor&i" then do;
call symput('q1',q1);
call symput('q2',q2);
call symput('q3',q3);

end;
run;
data &to_lib&dot&to_data;
set &to_lib&dot&to_data;
if factor&i<=&q1 then do;
factor&i&quan=0;
end;
else if factor&i>&q1 and factor&i<=&q2 then do;
factor&i&quan=1;
end;
else if factor&i>&q2 and factor&i<=&q3 then do;
factor&i&quan=2;
end;
else if factor&i>&q3 then do
factor&i&quan=3;
end;
run;
%end;
%Mend;

Kvartilanalys- kostmönster, fysisk aktivitet och BMI för tio år sedan
proc logistic data=Logi.joinbmi_kontroll;
class factor1_quantile(ref='0') factor2_quantile(ref='0')
factor3_quantile(ref='0') factor4_quantile(ref='0')
factor5_quantile(ref='0') factor6_quantile(ref='0')
factor7_quantile(ref='0') factor8_quantile(ref='0')
factor9_quantile(ref='0') factor10_quantile(ref='0')
bmi_10(ref='normalvikt')
V_motion(ref='motion1')life_training(ref='life_training1')
stilla_arb_year(ref='stilla1')mellan_arb_year(ref='mellan1')
aktivt_arb_year(ref='aktivt1')/param=ref;
model fk(EVENT='1')= age fr_1 factor1_quantile factor2_quantile
factor3_quantile factor4_quantile factor5_quantile factor6_quantile
factor7_quantile factor8_quantile factor9_quantile factor10_quantile
bmi_10 v_motion life_training stilla_arb_year mellan_arb_year
aktivt_arb_year;
format bmi_10 bmi. V_motion v_motion. life_training life_training.
stilla_arb_year stilla_arb_year. mellan_arb_year mellan_arb_year.
aktivt_arb_year aktivt_arb_year.;
run;

Bilaga 5 SAS utskrifter
MCMC imputering
The MI Procedure
Model Information
Data Set
Method
Multiple Imputation Chain
Initial Estimates for MCMC
Start
Prior
Number of Imputations
Number of Burn-in Iterations
Seed for random number generator

MCMC.FINAL_IMPUTE
MCMC
Multiple Chains
EM Posterior Mode
Starting Value
Jeffreys
1
200
6453988

Utskrifter från faktoranalys
Utan gruppering av livsmedelvariabler
Initial Factor Method: Principal Components
Prior Communality Estimates: ONE
Eigenvalues of the Correlation Matrix: Total = 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Average = 0.98039216

Eigenvalue

Difference

Proportion

Cumulative

7.37724778
4.08936480
3.99927650
3.49956644
3.22914585
2.55396560
2.29575809
2.06678350
1.94138183
1.79192498
1.68846374
1.61607402
1.58977408
1.49151523
1.48385294
1.44085848
1.42190918
1.35881008
1.32473789
1.29128816
1.23958965
1.21976515
1.19994794
1.17521649
1.15759639
1.13525915
1.11234953
1.09323463
1.07023452
1.06183864
1.03849894
1.00321587
0.99358396

3.28788297
0.09008830
0.49971006
0.27042059
0.67518025
0.25820750
0.22897459
0.12540167
0.14945685
0.10346124
0.07238972
0.02629995
0.09825885
0.00766228
0.04299446
0.01894930
0.06309910
0.03407219
0.03344974
0.05169851
0.01982449
0.01981721
0.02473145
0.01762011
0.02233724
0.02290961
0.01911491
0.02300011
0.00839588
0.02333970
0.03528306
0.00963192
0.03317344

0.0738
0.0409
0.0400
0.0350
0.0323
0.0255
0.0230
0.0207
0.0194
0.0179
0.0169
0.0162
0.0159
0.0149
0.0148
0.0144
0.0142
0.0136
0.0132
0.0129
0.0124
0.0122
0.0120
0.0118
0.0116
0.0114
0.0111
0.0109
0.0107
0.0106
0.0104
0.0100
0.0099

0.0738
0.1147
0.1547
0.1897
0.2219
0.2475
0.2704
0.2911
0.3105
0.3284
0.3453
0.3615
0.3774
0.3923
0.4071
0.4215
0.4358
0.4494
0.4626
0.4755
0.4879
0.5001
0.5121
0.5239
0.5354
0.5468
0.5579
0.5688
0.5795
0.5902
0.6006
0.6106
0.6205

34
35
36
37
38
39
40

0.96041051
0.95635358
0.93807238
0.93466578
0.92404472
0.88323078
0.87962902

0.00405694
0.01828120
0.00340660
0.01062106
0.04081394
0.00360176
0.01592806

0.0096
0.0096
0.0094
0.0093
0.0092
0.0088
0.0088

0.6301
0.6397
0.6491
0.6584
0.6677
0.6765
0.685

29 stycken grupperade livsmedelsvariabler
The FACTOR Procedure
Initial Factor Method: Principal Components
Prior Communality Estimates: ONE
Eigenvalues of the Correlation Matrix: Total = 29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Average = 1

Eigenvalue

Difference

Proportion

Cumulative

3.80470238
2.67812061
1.72376248
1.55811003
1.46626390
1.32647319
1.28005829
1.24427253
1.17581765
1.01151598
0.97903713
0.95911491
0.87626387
0.85040282
0.79998455
0.77127667
0.72908392
0.68678765
0.66136703
0.62631363
0.59759680
0.56540899
0.53160297
0.49414741
0.47588821
0.43171106
0.40427212
0.28129393
0.00934930

1.12658177
0.95435813
0.16565246
0.09184613
0.13979071
0.04641490
0.03578576
0.06845487
0.16430167
0.03247885
0.01992223
0.08285104
0.02586105
0.05041827
0.02870789
0.04219275
0.04229626
0.02542063
0.03505339
0.02871684
0.03218781
0.03380602
0.03745556
0.01825920
0.04417715
0.02743894
0.12297819
0.27194463

0.1312
0.0923
0.0594
0.0537
0.0506
0.0457
0.0441
0.0429
0.0405
0.0349
0.0338
0.0331
0.0302
0.0293
0.0276
0.0266
0.0251
0.0237
0.0228
0.0216
0.0206
0.0195
0.0183
0.0170
0.0164
0.0149
0.0139
0.0097
0.0003

0.1312
0.2235
0.2830
0.3367
0.3873
0.4330
0.4772
0.5201
0.5606
0.5955
0.6292
0.6623
0.6925
0.7219
0.7494
0.7760
0.8012
0.8249
0.8477
0.8693
0.8899
0.9094
0.9277
0.9447
0.9612
0.9760
0.9900
0.9997
1.0000

Faktorladdningar med ortogonal rotation
Rotated Factor Pattern (Varimax rotation)
Factor1
Factor2
darkgrenn_vege
0.25873
-0.02757
yellow_vege
0.65516
-0.01675
potato
0.13225
-0.02494
tomato
0.66048
-0.00358
other_vege
0.65842
0.01643
citrus_fruits
0.64471
-0.06907
fruits_nuts
0.67598
-0.16950
milk
-0.10322
0.12159
yoghurt
0.22396
-0.07947
cream
0.14447
-0.08280

Factor3
0.66450
0.31765
0.28158
0.26259
0.48377
-0.18565
0.01131
0.18244
-0.05115
-0.08180

Factor4
-0.02899
-0.10836
0.24421
-0.02474
0.00296
0.12963
0.14906
0.00595
-0.05475
-0.12082

Factor5
0.03286
0.00487
-0.16652
-0.05898
0.15065
0.07313
0.08485
-0.03462
0.06986
-0.01599

cheese
red_meat
processed_meat
organ_meat
fish
other_seafood
poultry
egg
total_fried
added_sugar
softdrink_juice
fat_food
pancake_whitebread
whole_grain
rice_pasta
te
kaffe
beer_liquor
wine

0.01533
0.13507
0.10481
-0.00864
0.12500
0.05286
0.01305
-0.00773
0.01531
-0.03831
0.00929
-0.01456
-0.10238
0.07427
-0.09086
0.06821
-0.04669
-0.08857
0.06018

0.31445
0.13903
0.08940
-0.01824
-0.11385
-0.08867
-0.06429
0.03373
0.12080
0.02151
0.12022
0.15187
0.96179
-0.25526
0.96113
0.08350
0.15629
0.08003
-0.08377

0.00020
-0.09174
-0.08211
0.13960
0.64467
0.37225
0.27971
0.60784
0.08410
0.05445
0.02574
0.16060
-0.03613
0.17745
-0.04464
0.03623
-0.03345
-0.09788
0.06532

-0.01919
0.21294
0.66838
0.65144
0.10450
0.41274
-0.16138
0.08016
0.30253
0.45597
0.07003
0.17646
0.03335
0.07281
0.01905
-0.01336
-0.06694
0.15483
-0.05448

0.00269
0.71013
0.18972
-0.03924
0.33218
0.01795
0.77103
-0.04443
0.43671
-0.10120
-0.00977
0.17112
0.03280
0.14034
0.06404
0.01207
-0.00795
-0.01830
0.05907

darkgrenn_vege
yellow_vege
potato
tomato
other_vege
citrus_fruits
fruits_nuts
milk
yoghurt
cream
cheese
red_meat
processed_meat
organ_meat
fish
other_seafood
poultry
egg
total_fried
added_sugar
softdrink_juice
fat_food
pancake_whitebread
whole_grain
rice_pasta
te
kaffe
beer_liquor
wine

Factor6
-0.07188
0.21639
0.25057
0.17849
0.17083
-0.16873
-0.05427
0.02325
-0.03688
0.75035
-0.01951
0.12415
0.06513
-0.06534
0.00122
0.05077
-0.02936
0.06786
0.46274
0.35794
0.13912
0.58356
0.02077
-0.03527
0.03247
0.01072
0.07251
0.09986
-0.01035

Factor7
0.04852
0.02751
0.25406
-0.07048
-0.04917
0.06927
0.14314
0.17354
0.29748
0.04116
0.74197
0.06960
-0.02293
-0.02249
0.11566
0.10571
0.06177
0.00046
-0.05999
0.25809
-0.11674
-0.13070
0.02815
0.72889
0.01533
0.19981
0.17472
0.04716
-0.02153

Factor8
0.00446
-0.12665
-0.19707
-0.14658
-0.01915
0.18257
0.12690
0.66291
0.50900
0.03721
0.09468
-0.06663
0.00962
-0.00837
0.05257
0.10793
0.05636
0.07674
0.05025
0.00070
0.74494
0.12063
0.08865
0.10967
0.08991
-0.03624
-0.06423
0.04076
-0.02915

Factor9
-0.06206
0.06675
0.04261
0.11863
0.08279
-0.13324
-0.10672
-0.08762
0.15239
-0.02099
0.05618
-0.01891
-0.03536
0.09850
0.02415
0.15572
0.05168
-0.04029
0.12858
-0.30096
0.00264
0.12462
-0.01286
-0.06253
-0.00774
0.15914
0.07815
0.71856
0.76989

Factor10
0.06149
0.07946
-0.10400
0.04936
0.06148
-0.04718
0.04649
-0.14183
-0.00840
0.03050
-0.01696
-0.07522
0.01228
0.05448
-0.00338
-0.09995
0.14693
0.02952
-0.13966
0.10399
0.16180
-0.09347
-0.04178
0.04899
-0.02840
0.77446
-0.76515
-0.02141
0.09560

22 stycken grupperade matvariabler
The FACTOR Procedure
Initial Factor Method: Principal Components
Prior Communality Estimates: ONE

Eigenvalues of the Correlation Matrix: Total = 22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Average = 1

Eigenvalue

Difference

Proportion

Cumulative

3.70984888
2.47131447
1.53283843
1.45701866
1.35390548
1.27641246
1.04969026
0.99037694
0.95083968
0.86261827
0.83631072
0.80814607
0.72644500
0.66427354
0.59332865
0.55220913
0.51495818
0.48858979
0.45035950
0.41436433
0.28670137
0.00945020

1.23853441
0.93847603
0.07581978
0.10311318
0.07749301
0.22672221
0.05931332
0.03953725
0.08822142
0.02630755
0.02816465
0.08170106
0.06217147
0.07094489
0.04111952
0.03725095
0.02636839
0.03823029
0.03599517
0.12766296
0.27725117

0.1686
0.1123
0.0697
0.0662
0.0615
0.0580
0.0477
0.0450
0.0432
0.0392
0.0380
0.0367
0.0330
0.0302
0.0270
0.0251
0.0234
0.0222
0.0205
0.0188
0.0130
0.0004

0.1686
0.2810
0.3506
0.4169
0.4784
0.5364
0.5841
0.6292
0.6724
0.7116
0.7496
0.7863
0.8194
0.8495
0.8765
0.9016
0.9250
0.9472
0.9677
0.9865
0.9996
1.0000

Logistisk regression
Utskrifter från multivariat logistisk regression, indikatorkodad: Kostmönster, fysisk aktivitet, och BMI
för tio år sedan.
Analysis of Maximum Likelihood Estimates
Parameter
Intercept
age
fr_1
factor1_quantile
factor1_quantile
factor1_quantile
factor2_quantile
factor2_quantile
factor2_quantile
factor3_quantile
factor3_quantile
factor3_quantile
factor4_quantile
factor4_quantile
factor4_quantile
factor5_quantile
factor5_quantile
factor5_quantile
factor6_quantile
factor6_quantile
factor6_quantile
factor7_quantile
factor7_quantile
factor7_quantile
factor8_quantile
factor8_quantile
factor8_quantile
factor9_quantile
factor9_quantile
factor9_quantile
factor10_quantile
factor10_quantile
factor10_quantile
bmi_10
bmi_10
bmi_10
v_motion
v_motion
v_motion
life_training
life_training
stilla_arb_year
stilla_arb_year
stilla_arb_year
stilla_arb_year
mellan_arb_year
mellan_arb_year
mellan_arb_year
mellan_arb_year
aktivt_arb_year
aktivt_arb_year
aktivt_arb_year
aktivt_arb_year

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
fetma
undervikt
övervikt
motion2
motion3
motion4
life_training2
life_training3
stilla2
stilla3
stilla4
stilla5
mellan2
mellan3
mellan4
mellan5
aktivt2
aktivt3
aktivt4
aktivt5

DF

Estimate

Standard
Error

Wald
Chi-Square

Pr > ChiSq

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-5.6148
0.0731
-0.4138
-0.1095
0.0507
0.3386
-0.6051
-0.2475
-0.5248
0.3076
0.2532
0.0119
-0.0943
0.0736
0.3622
0.0679
0.0535
0.5445
-0.1555
-0.1899
-0.2207
0.00906
0.0829
0.2137
0.0570
0.1570
0.7698
-0.2939
-0.00261
0.2079
0.1517
0.6372
0.5116
0.8155
-0.1545
0.3995
-0.4420
-0.2211
-0.3961
-0.0371
0.1135
-0.1692
-0.3358
-0.5580
-0.6605
-0.4292
-0.6998
-0.1022
-0.5704
-0.1725
0.4135
0.5277
0.0443

0.7866
0.00904
0.2017
0.2466
0.2431
0.2444
0.2260
0.2229
0.2463
0.2505
0.2474
0.2425
0.2623
0.2584
0.2427
0.2342
0.2435
0.2412
0.2276
0.2349
0.2305
0.2614
0.2540
0.2478
0.2435
0.2462
0.2383
0.2513
0.2404
0.2330
0.2538
0.2434
0.2495
0.2777
0.6812
0.1855
0.3500
0.3213
0.3306
0.1969
0.2761
0.2896
0.3582
0.4183
0.2793
0.2572
0.3498
0.2932
0.2726
0.3162
0.3685
0.3680
0.2674

50.9471
65.3597
4.2090
0.1972
0.0434
1.9199
7.1719
1.2326
4.5411
1.5080
1.0478
0.0024
0.1293
0.0811
2.2275
0.0841
0.0483
5.0948
0.4670
0.6535
0.9169
0.0012
0.1066
0.7437
0.0548
0.4064
10.4375
1.3678
0.0001
0.7958
0.3571
6.8511
4.2065
8.6272
0.0514
4.6398
1.5951
0.4735
1.4357
0.0354
0.1690
0.3411
0.8787
1.7795
5.5943
2.7852
4.0013
0.1215
4.3793
0.2978
1.2593
2.0559
0.0274

<.0001
<.0001
0.0402
0.6570
0.8349
0.1659
0.0074
0.2669
0.0331
0.2194
0.3060
0.9610
0.7191
0.7758
0.1356
0.7718
0.8261
0.0240
0.4944
0.4189
0.3383
0.9724
0.7441
0.3885
0.8149
0.5238
0.0012
0.2422
0.9913
0.3723
0.5501
0.0089
0.0403
0.0033
0.8206
0.0312
0.2066
0.4914
0.2308
0.8507
0.6810
0.5592
0.3486
0.1822
0.0180
0.0951
0.0455
0.7274
0.0364
0.5853
0.2618
0.1516
0.8685

Bilaga 6 Jämförelsen av medelvärden mellan fall och kontroll
Variabelnamn

Fall
KI för

66,4591 (65,2966, 67,6217)
Ålder
Mörkgröna grönsaker 79,8755 (69,0167, 90,7343)
332,1 (294,2, 369,9)
Gula grönsaker
293,2 (269,7, 316,6)
Potatis
210,9 (183,8, 238)
Tomat
597,9 (546,6, 649,2)
Övriga grönsaker
158,8(135,5, 182,1)
Citrusfrukter
616,4 (551,6, 681,3)
Frukt och nötter
767,1 (690,4, 843,8)
Mjölk
526,5 (467,2, 585,8)
Yoghurt
65,4105 (54,5589, 76,2621)
Grädde
1 239,7 (1 153,2, 1 326,1)
Ost
177,3 (159,1, 195,5)
Rött kött
273,7 (247, 300,5)
Behandlat kött
117,6 (103,5, 131,7)
Inälvsmat
92,8463 (83,0821, 102,6)
Fisk
76,9027 (67,0922, 86,7132)
Skaldjur
38,7763 (31,0033, 46,5493)
Fågel
72,4027 (61,3155, 83,491)
Ägg
173,5 (159,3, 187,7)
Stekt kött
945,4 (861,5, 1 029,4)
Tillsatt socker
782,4 (687,8, 877)
Läsk och juice
148,4 (132,5, 164,3)
Fet mat
466 (413,3, 518,6)
Pannkaka/ Vitt bröd
1 660,6 (1 558,6, 1 762,6)
Fullkorn
489,7 (437,6, 541,9)
Ris/ Pasta
316,7 (271,2, 362,3)
Te
960,3 (897,4, 1 023,2)
Kaffe
154,0 (128,3, 179,7)
Öl/sprit
48,7821 (39,7136, 57,8506)
Vin
2,3803 (2,2724, 2,4882)
Vardagsmotion
0,9515 (0,8526, 1,0495)
Livsträning
11,0545 (9,0198, 13,0892)
stilla_arb_år
12,0272 (10,1336, 13,9209)
mellan_arb_år
16,9728 (14,9111, 190344)
aktivt_arb_år
25,8957 (25,4111, 26,3804)
BMI
26,2128 (25,6443, 26,7813)
BMI för tio år sedan
Konfidensintervall för medelvärden, T test

Kontroll
KI för

P-värde, KI för

54,2733 (53,1254, 55,4212)

<.0001 (-13,8171, -10,5546)

70,2373 (62,8219, 77,6526)

0,1499 (-22,7695, 3,469)

335 (316,2 , 353,9)

0,8907 (-39,3003, 45,2084)

266,7 (253,9, 279,6)

0,0523 (-53,0782, 0,2679)

219,1 (202,9, 234,2)

0,6102 (-23,3331, 39,6919)

611 (580,1, 641,9)

0,6663 (-46,6814, 72,9474)

126,4 (114, 138,7)

0,0159 (-58,7851, -6,1105)

498,9 (469,5, 528,3)

0,0013 (-188,7, -46,4123)

690,8 (650,4, 731,2)

0,0842 (-162,9, 10,3517)

451,4 (414,7, 488,1)

0,0346 (-144,8, -5,4674)

60,6820 (56,0217, 65,3422)

0,3660 (-16,5287, 7,0717)

1157 (1 104,4, 1 209,6)

0,1088 (-183,7, 18,4279)

177,5 (165,9, 189,2)

0,9840 (-21,3710, 21,8121)

282,7(265, 300,4)

0,6129 (-23,0758, 40,9847)

83,9708 (76,2664, 91,6752)

<.0001 (-49,6513, -17,5978)

79,6075 (74,1877, 85,0272)

0,0201 (-24,3938, -2,0839)

70,3075 (64,043, 76,5719)

0,2655 (-18,2202, 5,0297)

30,4733(28,3042, 32,6424)

0,0437 (-16,3695, -0,2364)

80,0466 (72,6680, 87,4252)

0,3002 (-5,6573, 20,9450)

179,9 (171,2, 188,7)

0,4484 (-10,2099, 23,0537)

794,5 (757, 831,9)

0,0013(-242,8, -59,1030)

713,4 (661, 765,9)

0,2102(-177, 39,0506)

183,2 (172,3, 194,1)

0,0004 (15,4769, 53,9974)

550,5 (514,9, 586,1)

0,0091 (21,1119, 148)

1 468,4 (1 412,7, 1 524,2)

0,0012 (-308,3, -76,0963)

594,5 (558,4, 630,5)

0,0012 (41,3854, 168,1)

293,5 (266,8, 320,2)

0,3875 (-75,9537, 29,5295)

1 080,9 (1 035,5, 1 126,4)

0,0023 (43,1872, 198,1)

116,9 (105,4 , 128,4)

0,0098 (-65,2818, -9,0071)

35,6696 (31,892, 39,4472)

0,009 (-22,9286, -3,2965)

2,2735 (2,2165, 2,3304)

0,0858 (-0,2287, 0,0151)

0,9856 (0,9345, 1,0366)

0,5449 (-0,0763, 0,1444)

10,2596 (9,2263, 11,2929)

0,4935 (-3,0745, 1,4848)

10,5752 (9,5833, 11,5670)

0,1821 (-3,5875, 0,6833)

11,4795(10,5009, 12,4581)

<0,0001 (-7,7733, -3,2133)

25,4578 (25,2009, 25,7148)

0,1170 (-0,9858, 0,1101)

24,1962(23,925, 24,4674)

<0,0001 (-2,6459, -1,3873)

Bilaga 7 Korrelation mellan kostmönster och övriga variabler
10 stycken kostmönster
Ålder
Kön
BMI
BMI_10
life_t
v_motion
stilla
mellan
aktivt
Faktor1
Faktor2
Faktor3
Faktor4
Faktor5
Faktor6
Faktor7
Faktor8
Faktor9
Faktor10

Ålder
1,000
0,027
0,181
0,319
-0,103
0,359
0,258
0,349
0,248
-0,017
-0,190
0,100
0,198
-0,158
-0,119
0,228
-0,118
-0,010
-0,060

kön
1,000
-0,076
-0,062
-0,143
0,138
-0,328
0,188
0,097
0,263
-0,171
0,060
-0,090
-0,023
-0,031
-0,092
-0,050
-0,211
0,046

BMI

BMI_10

Life_t

V_motion

stilla

mellan

aktivt

1,000
0,666
-0,092
-0,013
0,113
0,047
-0,002
0,045
0,012
0,086
0,042
0,068
-0,124
0,018
0,053
0,030
-0,067

1,000
-0,118
0,030
0,152
0,109
-0,007
0,020
-0,044
0,088
0,092
-0,001
-0,134
0,046
-0,004
-0,030
-0,058

1,000
0,124
-0,062
-0,102
0,099
0,103
-0,056
0,085
0,007
0,040
0,012
0,088
0,044
0,083
0,017

1,000
0,069
0,143
0,112
0,093
-0,138
0,047
0,081
-0,118
0,015
0,129
-0,134
-0,032
-0,039

1,000
-0,250
-0,410
-0,144
0,098
0,023
0,103
-0,048
0,031
0,134
0,069
-0,101
-0,120

1,000
-0,324
0,042
-0,109
0,047
0,040
-0,102
-0,056
0,044
-0,078
-0,093
-0,050

1,000
0,079
-0,152
0,032
0,029
-0,008
-0,066
0,026
-0,106
0,191
0,048

BMI
0,076
0,046
0,013
0,031
-0,103
0,089
0,028

BMI_10
0,081
0,023
-0,042
0,088
-0,126
0,006
0,048

Life_t
0,064
0,100
-0,136
0,073
0,006
-0,140
0,110

V_motion
0,112
0,083
-0,047
0,001
0,023
0,043
0,077

stilla
0,000
-0,128
0,101
0,107
0,013
-0,051
0,157

mellan
0,043
0,050
-0,106
0,041
-0,063
-0,114
0,035

aktivt
0,065
0,069
-0,152
0,020
-0,058
-0,007
-0,013

7stycken kostmönster
Faktor1
Faktor2
Faktor3
Faktor4
Faktor5
Faktor6
Faktor7

age
0,109
0,000
-0,185
0,194
-0,137
-0,173
0,205

kön
0,056
0,251
-0,170
-0,066
-0,031
-0,043
-0,085

Bilaga 8 Enkäten

