
 

Kandidatuppsats i Statistik 

Cryptosporidiumutbrottet i 
Östersunds kommun 2010 
– Påverkan på kommunens barn– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet, VT 2013 

Statistik och dataanalysprogrammet 

Patrik Pavlov & Nils-Henrik Jansson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Målet med den här studien är att undersöka hur barn under 15 år påverkades av 

Cryptosporidiumutbrottet i slutet av år 2010 i Östersunds kommun. 

Datamaterialet utgörs av svar på en enkätundersökning från 514 barn rörande 

deras hälsa relaterad till utbrottet. Dessa enkäter togs fram av svenska 

Smittskyddsinstitutet kort efter utbrottet och det är i uppdrag av denna 

myndighet som studien utförs. Analys av riskfaktorer och följdsymptom utförs 

med logistiska regressionsmodeller utifrån både ett Bayesianskt och ett 

frekventistiskt tillvägagångssätt för att på så sätt betrakta datamaterialet från 

fler synvinklar och samtidigt identifiera skillnader mellan dessa två 

tillvägagångssätten. En annan del av arbetet presenterar bortfallskalibrerade 

skattningar av antalet Cryptosporidiumfall både totalt och månadsvis men också 

skattningar av fallprevalensen i olika redovisningsgrupper. Slutligen analyseras 

sambanden mellan följdsymptomen med logistisk regression. Dessutom utförs 

variabelklustring av följdsymptom med metoden fuzzy clustering för att se hur 

dessa kan grupperas. Resultaten visar att Glas vatten, Inom VA. område, Tidigare 

lös avföring och Kön identifieras som riskfaktorer medan de bäst förklarande 

följdsymptomen är Vattnig diarré, Buk- eller magsmärtor, Feber och 

Trött/utmattad. 

Nyckelord: Cryptosporidium, barn, riskfaktorer, följdsymptom, logistisk regression, 
Bayesianskt vs. frekventistiskt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze how children under the age of 15 years 

were affected by the 2010 Östersund Cryptosporidium outbreak. The data 

consists of responses to a questionnaire from 514 children concerning their 

health related to the outbreak. The questionnaire was developed by the Swedish 

Institute for Infectious Disease Control shortly after the outbreak. The analysis 

of risk factors and the analysis of symptoms associated with infection were 

performed using logistic regression models based on both a Bayesian and a 

frequentist approach. Using the two different approaches we thus consider the 

dataset from different angels and at the same time try to identify the differences 

between these two approaches. Another part of the paper presents estimates 

calibrated for nonresponse of the number of Cryptosporidium infections both 

totally and on a monthly basis. Additionally estimates of the prevalence of cases 

in various domain groups are presented. Finally, associations between the 

symptoms are investigated using logistic regression. With the same goal we 

performed variable clustering of the symptoms using the fuzzy clustering 

approach. The results shows that higher water intake, getting water thru the 

municipal water distribution system, Former loose stools and Gender could be 

identified as risk factors while the best-explanatory symptoms were watery 

diarrhea, abdominal or stomach pain, fever and tiredness/exhaustion. 

Keywords: Cryptosporidium, children, risk factors, symptoms, logistic regression, Bayesian 
vs. frequentist  
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1 Inledning 
 

När barn, samhällets framtid, är en av grupperna som i störst utsträckning blir 

drabbade i ett utbrott av Cryptosporidium är det av stor vikt att ta reda på hur 

just de påverkades. Fanns det någon speciell riskfaktor som kan identifieras till 

Cryptosporidium? eller Påverkades pojkar och flickor olika mycket? är exempel 

på några frågor som är viktiga att undersöka.   

Det finns inte mycket forskning om hur Cryptosporidium påverkar människan 

och allra minst om hur parasiten specifikt påverkar barn. Parasiten upptäcktes 

så sent som på 70-talet och det har i modern tid enbart dokumenterats ett större 

utbrott än det i Östersund, år 1993 i Milwaukee. Därför kommer det här arbetet 

vara av stor betydelse för forskare inom området och förhoppningsvis leda till 

någonting som kan hjälpa barn och deras föräldrar under eventuella framtida 

utbrott. 

1.1 Bakgrund 

Under november 2010 inträffade ett större utbrott av Cryptosporidium i 

Östersund. Ca 27000 människor infekterades vid utbrottet och Cryptosporidium 

hominis visade sig vara den orsakande arten. Källan till spridningen visade sig 

vara det kommunala vattenverket.  Tidigare undersökningar vid andra utbrott 

har visat att barn är en av de grupper som har störst risk att drabbas av parasiten 

och därför tyckte SMIs representanter att en studie enbart fokuserad på barnen 

skulle vara av intresse. Av den anledningen skickades det ut 500 extra enkäter 

specifikt till barn, som komplement till tidigare utskick. Det är dessa data denna 

studie har som uppgift att analysera. 

1.2 Cryptosporidium 

Cryptosporidium omfattar en stor grupp av intracellulära parasiter som kan 

infektera nästan alla varm- och kallblodiga grupper av djur. De flesta arterna av 

Cryptosporidium parasitiserar enbart djur, men vissa arter, t.ex. C. parvum eller 

C. meleagridis, kan fungera som zoonoser och finnas hos både djur och 

människor. Utöver dessa arter finns det även ett exempel på en art som enbart 

infekterar människor, C. hominis. Sjukdomstillståndet som orsakas av 

Cryptosporidium kallas Cryptosporidios (Chalmers & Davies, 2010).  



 

2 
 

 

Smittvägen till människa vid större utbrott är ofta oral genom infekterat vatten. 

De ägg (oocystor) som sväljs utvecklas sedan i huvudsak i tunntarmen till att bilda 

nya parasiter. Parasiterna orsakar oftast diarré, men ett helt spektrum av andra 

symptom från inga alls till svåra, långvariga diarréer med kramper, feber och 

trötthet förekommer också. Infektionen är speciellt allvarlig för människor med 

ett nedsatt immunförsvar, i synnerhet eftersom det idag inte finns något bra 

läkemedel mot sjukdomen. Hos en person utan nedsatt immunförsvar så 

försvinner parasiten normalt efter 1-2 veckor. När parasiterna är i tarmen och 

förökar sig kan de delas in i två grupper, dels de som har en tunn yttre vägg och 

har förmågan att återinfektera värden och dels de med en tjockare yttre vägg 

som följer med avföringen ut i miljön. Det faktum att parasiten förekommer i två 

former får till följd att det både behövs en mycket låg dos av oocystor (ett fåtal 

räcker) för att etablera en infektion samt att de som utsöndras till miljön har hög 

överlevnadsförmåga (Chalmers & Davies, 2010).  

1.3 Uppdragsgivare 
Denna undersökning görs på uppdrag av Smittskyddsinstitutet (SMI), där 

mikrobiolog Johan Lindh varit kontaktperson. Smittskyddsinstitutet är en 

nationell kunskapsmyndighet med ett samlat ansvar för smittskyddet i landet och 

med ett brett folkhälsoperspektiv (Smittskyddsinstitutet, 2013).  

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur gruppen barn under 15 år 

påverkades utav parasiten Cryptosporidium under utbrottet i Östersund 2010. 

1.5 Frågeställningar 

Detta är en explorativ statistisk studie där uppgiften är att besvara följande 

frågeställningar: 

A. Hur många barn i Östersund blev sjuka i Cryptosporidios och hur såg 

fördelningen av antal fall per månad ut? 

B. Fanns det en skillnad i specifika riskfaktorer mellan Cryptosporidium-

infekterade jämfört med de som inte blev infekterade? 
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C. Av de barn som fick Cryptosporidios, vilka övriga symptom är vanliga och 

hur stor är risken att få dessa jämfört med de som inte fick 

Cryptosporidios?  

D. Hur är symptomen relaterade till varandra?  

E. Vilka skillnader blir det i resultat och slutsatser vid användandet av 

Bayesianska kontra frekventistiska metoder med avseende på 

frågeställningarna B och C? Vilken är att föredra? 

1.6 Falldefinition 

Respondenter antas ha blivit drabbade av Cryptosporidium, endast om denne 

har haft 3 eller fler diarréer/lösa avföringar per dag under en tidsperiod på minst 

en dag sedan utbrottet startade till det datum enkäten fylldes i. 
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2 Population och datamaterial 
 

2.1 Målpopulation 

Målpopulationen i den här undersökningen består av barn som ännu inte hade 

fyllt 15 år i Östersunds kommun under inträffandet av Cryptosporidiumutbrottet 

med start i slutet av 2010. 

2.2 Urval 

En enkät i pappersform skickades ut 20 januari 2011 till 1405 slumpmässigt valda 

personer från hela befolkningen i Östersunds kommun. Eftersom gruppen barn 

var av extra intresse skickades det samtidigt ut ca 500 slumpmässigt valda extra 

enkäter till barn i kommunen som inte ännu hade fyllt 15 år. I detta arbete 

inkluderas endast barnenkäterna från de båda utskicken.  Totalt skickades det ut 

751 enkäter till barn under 15 år, varav 530 av dessa svarade.   

2.3 Enkäten 

Den utskickade enkäten innehöll 23 frågor. Eftersom barnen i denna 

undersökning var för unga för att få enkäter adresserade till sig, tillbads deras 

föräldrar att fylla i enkäten åt dem.  

Inledningsvis angavs barnets ålder och kön.  

Fråga 1 behandlade vilka nytillkomna magsymptom som upplevts av barnen 

sedan 1 november 2010 (alternativ ja/nej på följande: Diarré med 3 eller fler lösa 

avföringar per dag, Vattnig diarré, Blod i diarrén, Buksmärtor/magkramper, 

Kräkningar och Illamående), även andra symptom som barnen haft i samband 

med magsymptomen (alternativ ja/nej på följande: Feber, mer än 38 grader, 

Huvudvärk, Ledbesvär, Ont i ögonen och Trötthet/utmattning).  

I fråga 2 skulle man uppge när barnet eventuellt insjuknade i magsymptom enligt 

föregående fråga.  

I fråga 10 skulle man ange om barnet upplevt någon form av återkommande 

och/eller långvariga magproblem (alternativ ja/nej på följande: Lös avföring, Ont 

i magen och Bubblig mage).  
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Fråga 11 behandlade om barnet hade någon intolerans eller överkänslighet för 

några födoämnen som gett besvär från magen eller tarmen (alternativ ja/nej på 

följande: Komjölksallergi, Laktosintolerans, Glutenintolerans och Annan känd 

intolerans mot något födoämne). 

I fråga 12 skulle man svara på om barnet hade någon av följande sjukdomar: 

Diabetes, Inflammatorisk tarmsjukdom, Irritabel tarm eller Reumatisk 

ledsjukdom.  

Fråga 13 löd: Behandlades ditt barn med något av följande läkemedel under 

månaden före Cryptosporidiumutbrottet? Alternativen var ja/nej på följande: 

Medicin mot magsår/sura uppstötningar och Kortisontabletter.  

I fråga 22 skulle man ange hur många glas kranvatten ens barn dricker dagligen.  

Frågorna 10-13 och 22 utgör de variabler som ska undersökas som riskfaktorer. 

Fråga 3-8, 15-21 används inte för mer än deskriptiv statistik.   

De mer specifika frågorna som ställdes med tillhörande svarsalternativ återfinns 

i bilaga C. 

2.4 Felkällor 

Eventuell felkälla i undersökningen skulle kunna vara över- eller undertäckning. 

Eftersom enbart barn som bodde i Östersunds kommun under tiden för utbrottet 

är av egentligt intresse och eftersom utskicket skedde flera månader senare, så 

kan det därför vara ett problem med att vissa har flyttat till eller från kommunen 

i efterhand. 

Ett annat problem i denna undersökning skulle kunna uppstå eftersom det var 

föräldrarna som fyllde i enkäterna och inte barnen. Detta blir problematiskt om 

barnet är väldigt ungt då kommunikationen kan bli bristfällig och risk för felaktigt 

angivna uppgifter kan förekomma. 

Att respondenter inte svarar sanningsenligt eller missuppfattar frågor kan också 

vara ett problem. En åtgärd till detta var att respondenter med extremvärden på 

frågor undersöktes noggrannare och om svaren verkade misstänksamma 

(exempelvis att föräldern svarat att ens barn dricker 85 glas vatten om dagen) 

togs respondenten bort från undersökningen.  
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2.5 Databearbetning 

Av SMI tillhandahölls ett dataset innehållandes 568 observationer med 

respondenternas svar från de båda utskicken. Ett fåtal äldre barn hade kommit 

med i datamaterialet och eftersom det som skulle undersökas var barn mellan 0 

och 14 år togs dessa bort.  

Den i enkäten ursprungliga variabeln Glutenintolerans hade väldigt få positiva 

svar och istället för att helt utesluta den lilla informationen som fanns slogs 

denna variabel ihop med variabeln Annan känd intolerans mot något födoämne. 

Den nya variabeln mäter efter sammanslagningen andra kända intoleranser mot 

födoämnen förutom Laktosintolerans och Komjölksallergi. 

Ett antal respondenter med hög grad orimliga svar uteslöts ur undersökningen 

och de respondenter som hade en stor mängd missade värden på sina enkätsvar 

togs också bort då det fanns för lite information om respondenten för att kunna 

imputera dessa framgångsrikt. Med en stor mängd menas att minst 1/3 av 

svaren var missade. Det totala antalet användbara observationer är efter 

bearbetningen 514 st. 

2.6 Programvaror 
Microsoft Excel har använts för datalagring, databearbetning samt för 

presentationen av tabellerna. 

R användes till all statistisk analys förutom den Bayesianska modelleringen av 

riskfaktorer och följdsymptom. Stor del av databearbetningen har gjorts i R. 

Samtliga diagram är skapade i R.  

R-paket som har använts är mice, survey, cluster, car, Hmisc och mitools m.fl. 

För den Bayesianska analysen har WinBUGS använts.  WinBUGS är en statistisk 

mjukvara för Bayesiansk analys baseras på Markov chain Monte Carlo (MCMC) 

metoder (The BUGS Project, 2013).  

2.7 Etik 
Etiska aspekter måste tas i beaktning när datamaterialet som undersöks består 

av människor. Det är viktigt att individer inte tar skada av arbetet som görs, 

exempelvis genom att känsliga uppgifter läcker ut och att det utifrån dessa 

uppgifter går att identifiera respondenten. Detta är inget problem när det inte 
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finns möjlighet att utpeka en individ baserat på data. I detta arbete fanns dock 

information om var barnen var bosatta, kön, ålder med mera, därför hade det 

varit ganska enkelt att identifiera ett specifikt barn. Viktiga saker att tänka på är 

att datamaterialet bör lagras på ett säkert sätt och inte visas för obehöriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

3 Statistisk metodik 
 

Detta kapitel tar upp de statistiska metoder som har använts i detta arbete. 

Första delen täcker vad som har gjorts för att hantera bortfall i datamaterialet. 

Både metoder för objektsbortfall och partiellt bortfall diskuteras.  

Avsnitt 3.2 tar upp metoder för totalskattningar. Totalskattningarna används för 

att besvara frågeställning A: Hur många barn i Östersund blev sjuka i 

Cryptosporidios och hur såg fördelningen av antal fall i månaden ut? 

Metoder för att besvara frågeställningarna B och C tas upp i avsnitt 3.3 och 3.4. 

Avsnitt 3.3 behandlar ett frekventistiskt tillvägagångssätt för att besvara 

frågeställningarna medan ett Bayesianskt tillvägagångssätt med samma mål 

behandlas i avsnitt 3.4. Frågeställning B har som mål att identifiera eventuella 

riskfaktorer som hör ihop med en Cryptosporidiumsmitta medan frågeställning 

C har som mål att identifiera vilka följdsymptom barnen fick av smittan och hur 

stor sannolikheten var att få dessa givet att de blivit smittade kontra inte 

smittade. 

Frågeställning D har som mål att ta reda på hur följdsymptomen är relaterade till 

varandra. Metoder för att besvara denna frågeställning tas upp i avsnitt 3.5. 

3.1 Bortfall 

3.1.1 Bortfallsanalys-objektsbortfall 
Ett antagande som mycket av den statistiska metodiken som kommer användas 

i detta arbete grundar sig på är att objektsbortfallet är Missing Completely at 

Random (MCAR) eller åtminstone Missing at Random (MAR).  MCAR är det 

starkaste antagandet och säger att sannolikheten att en observation som fått 

enkäten svarar är oberoende av både den observerade informationen 𝒙𝑖 och 

responsvariabeln av intresse, 𝑦𝑖 . MAR säger att sannolikheten att en observation 

som fått enkäten svarar beror på dess observerade information, 𝒙𝑖 men inte på 

variabeln av intresse, 𝑦𝑖  (Lohr, 2009).  

Dessa antaganden går inte att undersöka helt utan att ha tillgång till även de 

missade observationernas svar på samtliga frågor. Det fanns dock tillgång till alla 

de enkätmottagande barnens information om variablerna kön, postort och 

ålder. Det kunde således undersökas om objektsbortfallet berodde på någon av 
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dessa variabler, och om så inte är fallet fås mer styrka för att anta MCAR. Detta 

testades med en multipel logistisk regressionsmodell, se Hosmer och Lemeshow 

(2000), där responsvariabeln var ifall de har svarat på enkäten eller inte. 

3.1.2 GREG kalibrering 
För att korrigera punkt och variansskattningarna för objektsbortfall och minska 

bias i skattningarna korrigerades observationernas samplingvikter med hjälp av 

linear Generalized regression estimator (GREG) kalibrering (Särndal, 2007).  

Variablerna vilka det kalibrerades för är kön, ålder och postort. 

Populationstotalerna år 2010 för dessa variabler hämtades från Demografens 

webbmodul (Demografens webbmodul, 2013) vilken är baserad på SCB:s 

befolkningsstatistik, Befpak. 

Givet att man vill korrigera för variablerna 𝑋𝑖, vars populationstotaler, 𝑇𝑋, är 

kända kan man enkelt prediktera populationstotalen av 𝑌 som �̂�𝑌(𝑟𝑒𝑔) , genom 

att skatta regressionskoefficienter �̂� med enkel linjär regression på urvalet där 

de förklarande variablerna är variablerna man vill korrigera för: 

�̂�𝑌(𝑟𝑒𝑔) = ∑ 𝑥𝑖�̂�𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝑇𝑋�̂�, 

vilket också kan skrivas som: 

�̂�𝑌(𝑟𝑒𝑔) = ∑
𝑔𝑖

𝜋𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑌𝑖  , 

där 𝑔𝑖 är kalibreringsvikter och inklusionssannolikheten 𝜋𝑖 = 𝑛/𝑁.   

Eftersom 𝑔𝑖  är oberoende av 𝑌 är det samma kalibreringsvikter som används 

vid samtliga önskade populationsskattningar. Kalibreringsvikterna bestäms 

genom att man känner till att 𝑇𝑋  =  �̂�𝑋(𝑟𝑒𝑔)  och att kalibreringsvikterna 𝑔𝑖 

därför måste bestämmas så att förhållandet nedan uppfylls: 

𝑇𝑋 = ∑
𝑔𝑖

𝜋𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑋𝑖  . 

Det går att se det som, ifall den icke-kalibrerade totalskattningen �̂�𝑋 är lägre än 

den kända populationstotalen 𝑇𝑋 ges en högre vikt (𝑔𝑖) till observationer med 
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högre värden av variabel 𝑋. Tvärt om, är �̂�𝑋 > 𝑇𝑋 ges en lägre vikt till 

observationer med höga värden av variabel 𝑋. Förhållandet 𝑇𝑋 = �̂�𝑋(𝑟𝑒𝑔) kan 

uppfyllas på flera sätt, exempelvis genom att endast en observation ges en 

extremt mycket större vikt jämfört med de andra observationerna som då får 

mycket mindre vikt i skattningarna. Denna situation är inte hållbar och 

resultaten där en observation står för största delen, med hjälp av en extrem 

vikt, av skattningen bör inte ses som representativ för populationen. Därför vill 

man samtidigt att de nya kalibrerade vikterna ska vara så lika de gamla som 

möjligt (Lumley, 2010).  

 
Valet av uppsättningen vikter bestäms till de som minimerar det summerade 

avståndet mellan de ursprungliga samplingvikterna 
1

𝜋𝑖
 och de nya vikterna 

𝑔𝑖

𝜋𝑖
 

enligt en given avståndsfunktion: 

∑ 𝑑

𝑛

𝑖=1

(
𝑔𝑖

𝜋𝑖
,

1

𝜋𝑖
) , 

där 𝑑 betecknar avståndsfunktionen (Lumley, 2010).  

3.1.3 Multipel imputation-MICE 

Datamaterialet som tillhandagavs innehöll en del partiellt bortfall, missade 

värden. Detta kan ha uppkommit då respondenten inte är säker på vad den ska 

svara eller helt enkelt inte ville svara på vissa frågor av okänd anledning. Väljer 

man att ta bort samtliga respondenter med partiellt bortfall tappas statistisk 

styrka och potentiell bias skapas i den statistiska analysen. De missade värdena 

imputerades därför med hjälp av multipel imputation enligt Multiple Imputation 

by Chained Equations, MICE-algoritmen (van Buuren, 2012).  

Målet med multipel imputation är att skapa 𝑚 kompletta imputerade dataset 

där det missade värdet ersätts med ett sannolikt värde utifrån respondentens 

svarsstruktur på frågor där denne har lämnat ett svar. MICE-algoritmen, vilken 

är en Gibbs sampler används för att imputera de missade värdena till de m 

dataseten. En Gibbs sampler är en Markov chain Monte Carlo (MCMC) algoritm 

till för att simulera fram en sekvens av värden, ”sampla”, från en specificerad 

multivariat täthetsfunktion när en direkt uträkning är svår (Casella, 1992). 
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MICE-algoritmen för ett dataset (m=1) enligt van Buuren (2012):  

𝑹= 𝑛 𝑥 𝑝 matris innehållandes värdena 0 och 1, där 0 står för att värdet är missat 

och 1 för att värdet är observerat. 

𝒀𝒋
𝒎𝒊𝒔 =  Vektor innehållandes icke-observerade värden av variabel 𝑗 med värden 

av 𝑹 = 0. 

𝒀𝒋
𝒐𝒃𝒔 = Vektor innehållandes observerade värden av variabel 𝑗 med värden 

av 𝑹 = 1. 

𝒀−𝒋 = Alla variabler i ett dataset förutom variabel 𝑗 

�̇�𝒋
𝒕 = Parametrar av imputationsmodellen för variabel 𝑗 på iteration 𝑡 vilken 

modellerar fördelningen av 𝑌𝑗
𝑡. 

1. Specificera en imputationsmodell 𝑷(𝒀𝒋
𝒎𝒊𝒔|𝒀𝒋

𝒐𝒃𝒔, 𝒀−𝒋, 𝑹) för variabel 𝒀𝒋 

där 𝒋 = 𝟏, . . , 𝒑 

För varje variabel anges en statistisk modell där det specificeras vilken typ 

av modell det är och vilka andra variabler som ska agera förklarande 

variabler (imputationsmatrisen). Exempelvis angavs logistiska 

regressionsmodeller som imputationsmodeller för de binära variablerna i 

detta arbete.  

2. För varje variabel 𝒋, fyll in startimputationerna �̇�𝒋
𝟎 genom slumpmässig 

dragning från variabel 𝒋:s observerade värden, 𝒀𝒋
𝒐𝒃𝒔. 

0 står i �̇�𝑗
0 för iteration nummer 0. Alltså innan första riktiga iterationen. 

3. Repetera för 𝒕 = 𝟏, … , 𝑻: 

𝑇 står här för antalet iterationer. Det som kommer efter är det som ska 

repeteras 𝑇 gånger. 

4. Repetera för 𝒋 = 𝟏, … , 𝒑: 

𝑝 står här för antal variabler i datasetet som ska imputeras. Det som 

kommer efter är det som ska repeteras 𝑝 gånger. 

5. Definiera �̇�−𝒋
𝒕 = ( �̇�𝟏

𝒕 , … , �̇�𝒋−𝟏
𝒕  , �̇�𝒋+𝟏

𝒕−𝟏, … , �̇�𝒑
𝒕−𝟏) som det i nuläget 

imputerade datasetet med dimensionerna (𝒏 ×  𝒑 − 𝟏) vilket används 

för att imputera 𝒀𝒋.  

Här ser man hur imputationen sker iterativt, variabel-för-variabel. 

Exempelvis kan man se att om den första variabeln från vänster i 

datasetet, 𝑗 = 1 ska imputeras under iteration 𝑡, kommer det i nuläget 

imputerade datasetet för imputation av denna variabel bestå utav det 
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imputerade datasetet från den tidigare iterationen, 𝑡 − 1. Detta beror på 

att 𝑗 = 1 är den första variabeln under iteration t som imputeras och 

således finns inga imputerade variabler under iteration 𝑡 när 𝑗 = 1.  

Tvärt om kan vi se att om den näst sista variabeln i datasetet under 

iteration 𝑡, 𝑗 = 𝑝 − 1 ska imputeras kommer det i nuläget imputerade 

datasetet för imputation av denna variabel bestå av variablerna 𝑗 = 1 till 

𝑗 = 𝑝 − 2 från samma iteration, 𝑡 och variabel 𝑗 = 𝑝 från föregående 

iteration, 𝑡 − 1. 

6. Dra �̇�𝒋
𝒕 ~ 𝑷(𝝋𝒋

𝒕|𝒀𝒋
𝒐𝒃𝒔, �̇�−𝒋

𝒕 , 𝑹) 

Utifrån det imputerade datasetet från steg 5 tillsammans med de 

observerade värdena för variabel j kan man nu enkelt modellera 

fördelningen av hela variabel 𝑗 under iteration 𝑡, �̇�𝑗
𝑡. 

7. Dra imputationerna �̇�𝒋
𝒕~ 𝑷(𝒀𝒋

𝒎𝒊𝒔|𝒀𝒋
𝒐𝒃𝒔, �̇�−𝒋

𝒕 , 𝑹, �̇�𝒋
𝒕  ) 

De missade värdena för variabel 𝑗 under iteration t imputeras enligt den 

specificerade imputationsmodellen utifrån den modellerade fördelningen 

av variabeln, �̇�𝑗
𝑡 från steg 6 och det i nuläget imputerade datasetet från 

steg 5. 

8. Sluta repetera 𝒋 

Under varje iteration går man igenom och imputerar samtliga 𝑗 variabler. 

9. Sluta repetera 𝒕. 

Under varje iteration uppdateras de imputerade värdena från föregående 

iteration. De imputerade värdena under sista iterationen blir de som 

tillsammans med de observerade värdena bildar det imputerade 

datasetet. 

När de 𝑚 dataseten har imputerats skattas parametrarna av intresse på samtliga 

𝑚 dataset. Därefter vägs resultaten samman till en slutgiltig parameterskattning 

med tillhörande variansskattningar med hjälp av Rubins regler (Rubin, 1987). 

Den slutgiltiga parameterskattningen är medelvärdet av samtliga 

𝑚 parameterskattningar: 

 �̅� =
1

𝑚
∑ �̂�𝑙

𝑚

𝑙=1

 , 

medan 
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𝑇 =  𝑈 ̅ + 𝐵 +
𝐵

𝑚
 , 

betecknar den nya skattningen av variansen runt  �̅�.  𝑈 ̅ betecknar medelvärdet 

av samtliga 𝑚 variansskattningar och: 

𝐵 =
1

𝑚 − 1
∑(�̂�𝑙

𝑚

𝑙=1

− �̅�)(�̂�𝑙 − �̅�) , 

betecknas som den extra variansen som uppkommer mellan de 𝑚 imputerade 

dataseten (Rubin, 1987).   

Fördelen med att använda multipel imputation framför andra metoder (t.ex. 

enkel imputation) är att det imputerade värdet i andra metoder ses som ett 

värde bland de fullständiga värdena. Värdet blir således en prediktion vilket leder 

till att det inte tas tillvara på informationen att värdet egentligen är ett missat 

värde och har en viss mängd osäkerhet i sig. Detta leder till felaktiga 

variansskattningar (van Buuren, 2012).  

I detta arbete sattes antal imputerade dataset 𝑚 till 100 enligt 

rekommendationer från van Buuren (2012). 

Imputationen från MICE används i alla efterföljande analyser förutom för de 

Bayesianska metoderna i WinBUGS. Den multipla imputationen i WinBUGS 

beskrivs mer detaljerat under avsnitt 3.4 Bayesiansk modellering av riskfaktorer 

och följdsymptom. 

Specificeringen av imputationsmatrisen till MICE-algoritmen samt övrig 

information rörande imputationen i MICE återfinns som R-kod i bilaga B. 

3.2 Populationsskattningar 

Bortfallskorrigerade populationsskattningar i detta arbete består av skattningar 

av antalet Cryptosporidiumfall både totalt och totalt månadsvis. Dessutom 

presenteras utvalda variablers andelsskattningar givet fall respektive icke-fall. 

Detta gjordes för att se på skillnader i hur fallprevalensen skiljer sig åt för dessa 

utvalda variabler. 

För uträkning av andelar för en viss variabel givet fall respektive icke-fall används 

betingad sannolikhet enligt formeln:  
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𝑃(𝑋|𝑌) =  
𝑃(𝑋 ∩ 𝑌)

𝑃(𝑌)
 , 

där 𝑋 betecknar variabeln av intresse medan 𝑌 betecknas som fall eller icke-fall. 

𝑃(𝑋|𝑌) kan ses som sannolikheten att en händelse 𝑋 inträffar om händelsen 𝑌 

redan har inträffat. Tillhörande konfidensintervall skattas också för att visa på 

osäkerheten i skattningarna. 

Vid skattningarna används vikterna som kalibrerades med GREG. För detaljer 

gällande GREG se avsnitt 3.1.2. Beräkningen av de kalibrerade totalskattningarna 

med tillhörande variansskattningar beskrivs i Lohr (2009). Totalskattningen: 

�̂�𝑦𝐺𝑅𝐸𝐺 = ∑ 𝑦𝑖𝑤𝑖𝑔𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

 

består av den viktade summan av 𝑦𝑖 , där 𝑤𝑖 =
1

𝜋𝑖
  är samplingvikten och 𝜋𝑖 =

𝑛

𝑁
 .  

Vikten som kalibrerades med GREG betecknas som 𝑔𝑖 . 

Variansen för totalskattningen räknas ut på följande sätt:  

�̂�(�̂�𝑦𝐺𝑅𝐸𝐺) =
𝑁2

𝑛
(1 −

𝑛

𝑁
)

∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 , 

 där 𝑒𝑖 betecknar residualen för observation 𝑖. 

Konfidensintervallen blir således: 

�̂�𝑦𝐺𝑅𝐸𝐺 ± √�̂�(�̂�𝑦𝐺𝑅𝐸𝐺) ∗ 𝑍𝛼/2 . 

3.3 Frekventistisk modellering av riskfaktorer och 

följdsymptom 

3.3.1 Modellering av riskfaktorer 
Av intresse fanns att undersöka vilka riskfaktorer som kan förklara sannolikheten 

att drabbas av Cryptosporidium i den specificerade målpopulationen. Till detta 

användes både enkla- och multipla logistiska regressionsmodeller, se Hosmer & 

Lemeshow (2000). De enkla logistiska modellerna skapades för att enskilt för 

varje riskfaktor få en översikt i hur dessa förklarar oddset i att drabbas av 

Cryptosporidium. Därefter inkluderades samtliga riskfaktorer och 



 

15 
 

bakgrundsvariabler i en multipel logistisk regressionsmodell för att utifrån denna 

modell, med hjälp av variabelselektion hitta den modellen som bäst förklarar 

sannolikheten att drabbas av Cryptosporidium.  

3.3.2 Modellering av symptom 
En annan frågeställning har som mål att besvara vilka symptom barnen fick givet 

att de blivit smittade av Cryptosporidium. Eftersom respondenterna kunde ha 

vissa av symptomen som fanns med i enkäten även när de inte blivit drabbade 

av Cryptosporidium är det viktigt att jämföra risken att få symptomet mellan de 

barn som blivit smittade av Cryptosporidium och de som inte har det för att 

kunna säkerställa att det i själva verket är Cryptosporidium som är orsaken till 

symptomet. Detta gjordes med en simpel logistisk regressionsmodell för varje 

symptom. Därefter inkluderades samtliga följdsymptom i en multipel logistisk 

regressionsmodell för att utifrån denna modell, med hjälp av variabelselektion 

hitta den modellen som bäst förklarar symptomen vilka barnen fick av smittan. 

3.3.3 Multikolinjäritet 
Före den multipla modelleringen av följdsymptom var det viktigt att testa för 

multikolinjäritet, extremt hög korrelation mellan de förklarande variablerna. 

Detta gjordes eftersom det går att tänka sig att symptom ofta kommer i par och 

i stor grad leder till varandra vilket gör att observationer som har ett symptom 

även med stor sannolik har ett annat (de är korrelerade).  

Närvaro av multikolinjäritet testades med Variance inflation factor (VIF). VIF 

mäter för varje variabel hur mycket större variansen för parameterskattningen 

är p.g.a. kolinjäritet vid skattning av en vanlig linjär regressionsmodell. Tröskeln 

för att vidta åtgärder sattes enligt normen till ett värde av VIF på 10 (Kutner, 

2004). 

3.3.4 Stegvis bakåteliminering 

De bästa modellerna enligt ett frekventistiskt tillvägagångssätt hittades med 

hjälp av Stegvis bakåteliminering. Stegvis bakåteliminering har som mål att 

utifrån en modell med samtliga förklarande variabler (antingen följdsymptom 

eller riskfaktorer) identifiera den bästa modellen. Metoden fungerar genom att 

i första steget skatta en modell med samtliga förklarande variabler. Med hjälp av 

p-värden identifieras den sämsta förklarande variabeln (högst p-värde). Denna 

tas bort och en ny modell skattas utan den borttagna variabeln. På den nya 
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modellen identifieras en ny sämst förklarande variabel som ska tas bort. I denna 

princip pågår det tills den fullständiga modellen har skalats av så att det endast 

finns signifikanta variabler klar i modellen. Signifikansgränsen sätts subjektivt 

och i denna undersökning sattes den till 0,05. Med detta menas att de 

förklarande variablerna är signifikanta om de har ett p-värde ≤ 0,05 (Hosmer och 

Lemeshow, 2000). 

När den enligt Stegvis bakåteliminering bästa modellen identifierats testas det 

med hjälp av flera Likelihood-Ratio test om någon av de tidigare borttagna 

variablers återkomst i modellen tillför någonting och om så är fallet förs dessa 

tillbaka i modellen. Likelihood-Ratio testet beskrivs i Kutner (2004) som: 

𝐺2 = −2 ln (
𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑓ö𝑟 𝑛𝑜𝑙𝑙𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛

𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛
) , 

där 𝐺2 betecknar teststatistikan. Nollmodellen kallas den modell som 

identifieras som den bästa enligt Stegvis bakåteliminering och varje 

alternativmodell innehåller utöver nollmodellen en av de tidigare borttagna 

variablerna. Nollhypotesen i testet säger att modellerna är lika bra, att 

införandet av den tidigare borttagna variabeln inte tillför någonting till modellen. 

Denna hypotes testas genom att teststatistikan, 𝐺2 jämförs mot tabellvärdet för 

chi-tvåfördelningen med en frihetsgrad, 𝜒2(1). Om 𝐺2 < 𝜒2(1) antas 

nollhypotesen annars inte. 

På samma sätt som vid testet för återinföranden av förklarande variabler testas 

eventuella interaktioner mellan de bäst förklarande variablerna.  Tillför de 

någonting enligt ett Likelihood-Ratio test läggs de till i modellen, annars inte. 

Meningen med att skatta en multipel modell är att modellen också tar i 

beaktning vilka andra förklarande variabler som är med i modellen, hur dessa 

påverkar responsvariabeln och hur de förklarande variablerna påverkar 

varandra. Ju mer relevant information det tillförs till modellen desto mer precisa 

blir skattningarna för varje förklarande variabel, därför beskrivs skattningarna 

från en multipel logistisk modell ofta som justerade oddskvoter.  
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3.3.5 Logistisk regression 
Den multipla logistiska regressionsmodellen, se Hosmer & Lemeshow (2000), 

kan skrivas som: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝐸[𝑌𝑖|𝑿𝒊]) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜃(𝑥)) = ln (
𝜃(𝑥)

1 − 𝜃(𝑥)
) = 𝜷𝑿𝑖  , 

där logit eller Log-odds är inversen av den logistiska funktionen. Parametrarna 𝜷 
skattas genom att maximera likelihoodfunktionen: 

𝐿(𝜷) = 𝑓(𝒚|𝜃) = ∏ 𝜃(𝑥𝑖)𝑦𝑖[1 − 𝜃(𝑥𝑖)]1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 , 

där: 

𝜃(𝑥) =
𝑒𝑿𝑖

′𝜷

1 + 𝑒𝑿𝑖
′𝜷

 . 

Hur detta går till visas i detalj i Hosmer & Lemeshow (2000). 

Parameterskattningarna från de logistiska modellerna presenteras som 

oddskvoter, 𝑒�̂�. En oddskvot för en förklarande variabel tolkas som effekten en 

enhets ökning av den givna variabeln har i att förklara responsvariabeln. En 

oddskvot större än ett implicerar att en enhets ökning av variabeln förklarar en 

ökning av responsvariabeln. Sambandet mellan dessa är alltså positivt. En 

oddskvot mindre än ett pekar på ett negativt samband med responsvariabeln. 

Notera att samtliga variablers signifikans till modellen redan har testats på en 

signifikansnivå av 5 % i variabelselektionen.  

För en signifikansnivå av 5 % är tolkningen av en parameters skattade 

konfidensintervall att om oändligt många lika omfattande urval ur 

målpopulationen skulle dras och på varje utav dessa urval skulle det skattas ett 

95 % konfidensintervall för parametern i fråga kommer 95 % av dessa 

konfidensintervall täcka det sanna medelvärdena för parametern (Degroot & 

Schervish, 2011).   
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3.4 Bayesiansk modellering av riskfaktorer och 

följdsymptom 
Bayesianska varianter av de logistiska regressionsmodellerna skapades för 

modelleringen av riskfaktorer och för följdsymptom. Detta gjordes för att se hur 

det Bayesianska synsättet skiljer sig mot det frekventistiska och för att få fler 

infallsvinklar på problemen. 

Det Bayesianska synsättet bygger på att data ses som en fast kvantitet och 

parametrarna som slumpvariabler. Till parametrarna tillförs en 

sannolikhetsfördelning, känd som priorfördelningen. Priorfördelniningen (prior) 

för en parameter är en sannolikhetsfördelning som uttalar sig om osäkerheten 

för parametern innan hänsyn tagits till datamaterialet. Priorfördelningen 

uppdateras sedan av datamaterialet för att bilda posteriorfördelningen 

(posterior), detta sker med hjälp av Bayes sats. Bayes sats presenteras som 

(Gelman, 2003):  

𝑓(𝜃|𝒚) =
𝑓(𝒚|𝜃)𝑓(𝜃)

𝑓(𝒚)
 . 

Där 𝜃 betecknar parametrarna medan 𝒚 betecknar data. Eftersom 𝒚 ses som en 

fast kvantitet i Bayesiansk slutledning kan posteriorfördelningen ses som 

proportionell mot likelihoodfunktionen × priorn (Gelman, 2003): 

𝑓(𝜃|𝒚) ∝ 𝑓(𝒚|𝜃)𝑓(𝜃) . 

Nu när parameterns posteriorfördelning är känd blir tolkningen aningen mer 

rättfram angående osäkerheten i parameterskattningen då de kan tolkas direkt 

med sannolikheter. Ett osäkerhetsintervall, kallat kredibilitetsintervall i 

Bayesiansk slutledning av en parameter kan uttryckas som ”Sannolikheten att 

värdet av parametern ligger i det skattade intervallet är 0,95”. Ett 95 % 

kredibilitetsintervalls gränser för en parameter beräknas som 2,5: e respektive 

97,5: e percentilen av parameterns posteriorfördelning. 
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3.4.1 Bayesiansk logistisk regression  

Nedan redovisas uttrycket för den Bayesianska logistiska regressionsmodellen 

som den beskrivs i Ntzoufras (2009): 

𝑓(𝒚|𝜃) = ∏ 𝜃(𝑥𝑖)𝑦𝑖[1 − 𝜃(𝑥𝑖)]1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑓(𝜃) = ∏
1

√2𝜋𝜎𝑗

exp {−
1

2

𝑝

𝑗=0

(
𝛽𝑗 − 𝜇𝑗

𝜎𝑗
)

2

} 

𝑓(𝜃|𝒚) ∝ ∏ 𝜃(𝑥𝑖)𝑦𝑖[1 − 𝜃(𝑥𝑖)]1−𝑦𝑖 × ∏
1

√2𝜋𝜎𝑗

exp {−
1

2

𝑝

𝑗=0

(
𝛽𝑗 − 𝜇𝑗

𝜎𝑗
)

2

}

𝑛

𝑖=1

 

Där 𝑓(𝜃) är priorn, 𝑓(𝒚|𝜃) är likelihoodfunktionen och 𝑓(𝜃|𝒚) är 

posteriorfördelningen. Detta uttryck kan inte lösas exakt utan får approximeras 

med hjälp av en Bayesiansk simuleringsteknik kallad Gibbs sampler med hjälp av 

programvaran WinBUGS. En Gibbs sampler är en Markov chain Monte Carlo 

(MCMC) algoritm till för att simulera fram en sekvens av värden, ”sampla”, från 

en specificerad multivariat täthetsfunktion när en direkt uträkning är svår 

(Casella, 1992). 

3.4.2 Modellspecifikation 
Priorfördelningen 𝑓(𝜃), för samtliga parametrar i modelleringen angavs att följa 

en normalfördelning. Samtliga priors specificerades som svagt informativa, detta 

genom att  𝛽𝑗 − 𝜇𝑗  med tillhörande precision  𝜏𝑗 =
1

𝜎𝑗
 fick värdena 0 respektive 

0,01. Med detta menas att det anges en fördelning av parametrarna med ett 

medelvärde på 0, alltså varken negativ eller positiv och att osäkerheten, 

standardavvikelsen runt noll blir hög, i detta fall 
1

0,01
= 100. En svagt informativ 

prior betyder att man inte vill uttala sig för mycket om parametern i fråga vilket 

leder till att resultaten, posteriorfördelningen till stor del formas utav 

datamaterialet. Normalfördelningen användes som prior då variationen runt 

värdet man tror på (medelvärdet) är lika stor åt båda sidor och att den därför 

med hjälp av en stor varians enkelt går att göra svagt informativ. 
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3.4.3 Imputering 

Multipel imputation utfördes i WinBUGS med hjälp av Gibbs sampling på ett sätt 

som är likt MICE-algoritmen. Samma prediktorer som i MICE användes för varje 

imputationsmodell för att skillnader i resultaten mellan det frekventistiska skulle 

påverkas så lite som möjligt av att dataseten imputeras på nytt. Den utav oss 

skrivna WinBUGS-koden om hur imputationen utfördes återfinns i Appendix B. 

3.4.4 Gibbs variable selection 

3.4.4.1 Posterior modellsannolikhet 

För att hitta den bästa modellen enligt ett Bayesianskt tillvägagångssätt 

användes en metod kallad Gibbs Variable Selection (GVS) (Ntzoufras, 2009). GVS 

baserar sig på Gibbs sampling och är en algoritm som effektivt söker av de mest 

sannolika a posteriori modellerna och för dessa skattar deras posterior 

modellsannolikhet. Posterior modellsannolikheten skrivs som:  

𝑓(𝑚𝑘|𝒚) =
𝑓(𝑚𝑘)𝑓(𝒚|𝑚𝑘)

∑ 𝑓(𝑚𝑘)𝑓(𝒚|𝑚𝑘)𝑚𝑘∈𝑀
,        𝑚𝑘 ∈ 𝑀 , 

där 𝑚𝑘 betecknar modell 𝑘 medan 𝑀 betecknar mängden med samtliga 

betraktade modeller. Den marginella likelihoodfunktionen för modell 𝑘 

betecknas som 𝑓(𝒚|𝑚𝑘) medan priorfördelningen för modellen betecknas som 

𝑓(𝑚𝑘) (Clyde & Edward, 2004).   

Under varje iteration i Gibbs samplern väljs en bästa modell ut baserat på dess 

värde från den multivariata täthetsfunktionen 𝑓(𝑚𝑘)𝑓(𝒚|𝑚𝑘). Hur modellerna 

väljs under varje iteration beror alltså på deras värden på priorn 𝑓(𝑚𝑘) och 

modellernas marginella likelihoodfunktion 𝑓(𝒚|𝑚𝑘). Modell 𝑘:s posterior 

modellsannolikhet baseras därför på andelen gånger det var just den modellen 

som drogs i samplingprocessen (Clyde & Edward, 2004).  

Utifrån detta kan det också utläsas att posterior modellsannolikhet inte kommer 

räknas ut för samtliga 2𝑝 modeller eftersom de sämsta modellerna aldrig 

kommer bli dragna i samplingprocessen.  

3.4.4.2 Specifikt för GVS 

Beskrivningen av Gibbs Variabel Selection nedan följer Ntzoufras (2009).  



 

21 
 

Modellindikatorn 𝑚𝑘 kan för enkelhets skull representeras som en 

indikatorvektor, 𝜸. Vektorn är bestående av 𝑝 platser med nollor och ettor som 

beskriver vilka av de 𝑝 möjliga variablerna som är med i modellen. Ettor 

betecknar variabler som är med i modellen och nollor variabler som inte är med 

i modellen. Samtliga modeller kan betecknas med indikatorn, 𝜸. 

Den marginella likelihoodfunktionen 𝑓(𝒚|𝑚𝑘) för en modell 𝑚𝑘 kan därför 

skrivas som: 

𝑓(𝒚|𝜸) = ∫ 𝑓(𝒚|𝜷, 𝜸)𝑓(𝜷|𝜸) 𝑑𝜷 , 

där 𝑓(𝒚|𝜷, 𝜸) är modellens vanliga likelihoodfunktion och 𝑓(𝜷|𝜸) är 

priorfunktionen för modellens parametrar. Det som sker i integreringen är att 

modellens parametrar marginaliseras bort vilket betyder att den marginella 

likelihoodfunktionen ses som sannolikheten för data givet modellens struktur, 

𝜸. 

 

Den sammansatta priorfördelningen för modellen och dess parametrar 

används för att specificera hur variabelselektionen ska gå till. Notera att denna 

prior inte är den som används för uträkning av posterior sannolikheter. Priorn 

kan skrivas som: 

 

𝑓(𝜷, 𝜸) = 𝑓(𝜷|𝜸)𝑓(𝜸) , 

där 𝑓(𝜷|𝜸) är priorfördelningen för modellens parametrar medan 𝑓(𝜸) är 

priorfördelningen för modellen [tidigare 𝑓(𝑚𝑘)]. 

 
𝜷 kan partioneras som (𝜷𝜸, 𝜷\𝜸) vilket motsvarar komponenterna av 𝜷 som 

inkluderas (𝛾𝑗 = 1) eller exkluderas (𝛾𝑗 = 0) för varje modell, respektive. 

Efter föregående kan priorfördelning för modellens parametrar 𝑓(𝜷|𝜸)  

partioneras som en modellprior 𝑓(𝜷𝜸|𝜸) och en pseudoprior 𝑓(𝜷\𝜸|𝜷𝛾, 𝜸) . 

Modellpriorn anger priorfördelningen för parametrarna som är med i modellen 
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medan pseudopriorn anger priorfördelningen för parametrarna som inte är med 

i modellen. 

Den sammansatta priorfördelningen för modellen och dess parametrar blir 

slutligen: 

𝑓(𝜷, 𝜸) = 𝑓(𝜷𝜸|𝜸)(𝜷\𝜸|𝜷𝛾, 𝜸)𝑓(𝜸) . 

Parametrarna som är med i den valda modellen samplas nu från dess 

posteriorfördelning: 

𝑓(𝜷𝜸|𝜷\𝜸, 𝜸, 𝒚) ∝ 𝑓(𝒚|𝜷, 𝜸) 𝑓(𝜷𝜸|𝜸) 𝑓(𝜷\𝜸|𝜷𝜸, 𝜸) , 

medan parametrarna vilka inte är med i den valda modellen samplas från 

pseudopriorn: 

𝑓(𝜷\𝜸|𝜷𝛾, 𝜸, 𝒚) ∝ (𝜷\𝜸|𝜷𝛾, 𝜸) . 

Varje indikator 𝛾𝑗  samplas från en Bernoullifördelning, enligt:  

𝛾𝑗|𝜷, 𝜸\𝑗 , 𝒚~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(
𝑂𝑗

1+𝑂𝑗
), 

där 

𝑂𝑗 =
𝑓(𝛾𝑗 = 1|𝜸\𝒋, 𝜷, 𝒚)

𝑓(𝛾𝑗 = 0|𝜸\𝒋, 𝜷, 𝒚)
 . 

Priorn för samtliga parametrar specificeras som: 

𝑓(𝜷|𝜸) = ∏ 𝑓(𝛽𝑗|𝛾𝑗)

𝑝

𝑗=1

 , 

  där  

𝑓(𝛽𝑗|𝛾𝑗) = (1 − 𝛾𝑗)𝑓(𝛽𝑗|𝛾𝑗 = 0) + 𝛾𝑗𝑓(𝛽𝑗|𝛾𝑗 = 1) . 

Vilket leder till priorfördelningen för modellens parametrar som: 

𝑓(𝜷𝜸|𝜸) = ∏ 𝑓(𝛽𝑗|𝛾𝑗)

𝛾𝑗=1

 , 

och pseudopriorn som:  
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𝑓(𝜷\𝜸|𝜷𝛾 , 𝜸) = ∏ 𝑓(𝛽𝑗|𝛾𝑗)

𝛾𝑗=0

 . 

Priorfördelningen för 𝛽𝑗 specificerades i detta arbete som en empirical Bayes 

prior (Ntzoufras, 2009): 

𝑓(𝛽𝑗|𝛾𝑗) = 𝛾𝑗𝑁(�̅�𝑗 , 𝑛�̅�𝑗) + (1 − 𝛾𝑗)𝑁(�̅�𝑗 , �̅�𝑗) . 

�̅�𝑗  𝑜𝑐ℎ �̅�𝑗 bestämdes som maximum likelihood-skattningarna av den fulla 

modellen, innehållandes samtliga variabler medan 𝑛 betecknar antalet 

observationer i datasetet.   Vad formeln säger är att priorfördelningen för 𝛽𝑗 blir 

en mix av två normalfördelningar med ett medelvärde på �̅�𝑗 med tillhörande 

varians, 𝑆𝑗
2 = {𝛾𝑗𝑛 + (1 − 𝛾𝑗)}�̅�𝑗

2. 

3.4.4.3 Posterior inklusionssannolikhet 

Andra kvantiteter som beräknades är posterior inklusionssannolikhet (PIP) vilket 

defineras för variabel 𝑗 som sannolikheten att variabel 𝑗 är med i en modell bland 

de mest sannolika a posteriori modellerna, givet data: 

𝑃𝐼𝑃𝑗 = 𝑃(𝛽𝑗 ∈  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙|𝒚) = ∑ 𝑃(𝑚𝑘|𝒚

𝑘:𝛽𝑗∈𝑚𝑘

) . 

Det formeln säger är att sannolikheten beräknas som andelen gånger variabel 𝑗 

inkluderades i den bästa modellen under samplingprocessens samtliga 

iterationer. En 𝑃𝐼𝑃𝑗 större än ½ ses som att variabel 𝑗 har större sannolikhet att 

vara med i en modell än att inte vara med i modellen (Barbieri och Berger, 2004).  

3.5 Analys av följdsymptomens relationer till varandra 

3.5.1 Intrarelationer mellan symptom 
För att se om följdsymptomen som identifierades som de bäst förklarande från 

modelleringen av följdsymptom kan förklara de övriga följdsymptomen (de som 

inte valdes av variabelselektionen) skapades multipla logistiska 

regressionsmodeller (se avsnitt 3.3.5 Logistisk regression). För varje bäst 

förklarande följdsymptom skapades en modell där just denna variabel agerade 

responsvariabel medan de andra följdsymptomen (de som inte valdes av 

variabelselektionen) agerade förklarande variabler.   



 

24 
 

Beakta att två variabelselektioner användes för att identifiera modellen som bäst 

förklarar vilka följdsymptom barnen fick utav smittan. Dessa två 

variabelselektioner gav olika resultat och därför görs två versioner av 

Intrarelationer mellan symptom. En version innehållandes fyra modeller med de 

bäst förklarande följdsymptomen från Gibbs variable selection och en version 

innehållandes tre modeller med de bäst förklarande följdsymptomen från 

Stegvis bakåteliminering. 

Denna analys görs för att nästan samtliga av följdsymptomen visade på en 

signifikant effekt i att förklaras av Cryptosporidium i den univariata 

modelleringen, medan enbart tre respektive fyra valdes till de modeller som bäst 

förklarar Cryptosporidium enligt dem olika variabelselektionsmetoderna. Vad 

man med detta vill undersöka är alltså hur följdsymptomen eventuellt förklarar 

varandra. 

3.5.2 Variabelklustring av följdsymptom 
För att se olika grupperingar bland följdsymptomen används klustermetoden 

Fuzzy clustering (Kaufman och Rousseeuw, 1990). Fuzzy clustering ger till skillnad 

från andra klustermetoder inte en tydlig tilldelning av en variabels 

klustertillhörighet. En variabel kan med Fuzzy clustering tillhöra fler än ett 

kluster. Den stora fördelen som Fuzzy clustering har jämtemot andra 

klustermetoder, vilka har en bestämd klustertilldelning för varje variabel, är att 

den ger en mer detaljerad översikt av datastrukturen. En variabels medlemskap 

i de olika klustren är positiv och totalt över samtliga kluster summeras den till 1. 

Variabel 𝑖:s medlemskap i kluster 𝑣 betecknas som 𝑢(𝑖, 𝑣) (Rui och Wunsch, 

2009).    

Första steget är att skapa en olikhetsmatris (eng. Dissimilarity Matrix) som 

innehåller olikheterna mellan samtliga kombinationer av två variabler. Eftersom 

följdsymptomen är binära variabler så används general dissimilarity coefficient 

of Gower (Gower, 1971). Olikheten mellan två variabler skrivs som:  

𝑑(𝑖, 𝑗) =
1

𝑛
∑ 𝑑(𝑖𝑗, 𝑘)

𝑛

𝑘=1

 , 

där 𝑛 betecknar antalet observationer i datamaterialet. 
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𝑑(𝑖𝑗, 𝑘) är den 𝑘:te observationens bidrag till den totala olikheten mellan 

variablerna 𝑖 och 𝑗. Om båda variablerna är lika för observation 𝑘, exempelvis att 

observation 𝑘 har angett ja-svar för både variabel 𝑖 och 𝑗 blir olikheten 𝑑(𝑖𝑗, 𝑘) =

 0 och är svaren olika blir 𝑑(𝑖𝑗, 𝑘) =  1. Således blir den totala olikheten mellan 

variabel 𝑖 och 𝑗 det summerade antalet olikheter mellan variabel 𝑖 och 𝑗 delat 

med antalet observationer, 𝑛. 

Den specifika Fuzzy clustering-metod som används heter Fanny (Kaufman och 

Rousseeuw, 1990). 

Fanny skattar klustertillhörigheterna genom att minimera uttrycket: 

∑
∑ 𝑢(𝑖, 𝑣)𝑟𝑢(𝑗, 𝑣)𝑟𝑑(𝑖, 𝑗)

𝑝
𝑖,𝑗=1

2 ∑ 𝑢(𝑗, 𝑣)𝑟𝑝
𝑗−1

𝑘

𝑣=1

 , 

där 𝑝 i detta fall definieras som antalet variabler, 𝑘 betecknar antal kluster som 

väljs och 𝑟 är medlemskapsexponenten som vanligtvis sätts till 2, men kan 

varieras beroende på hur ”fuzzy” klustertillhörigheten önskas vara. Vill man ha 

en mer bestämd klustertilldelning väljs ett lägre värde på 𝑟 och vill man ha mer 

”fuzzy” väljs ett högre värde.  

Siluettbredd (Rousseeuw, 1987) är ett mått för att se hur väl ett objekt ligger i 

sitt kluster. Siluettbredden kan variera i intervallet [-1, 1]. En siluettbredd på 1 

betyder att den passar perfekt och -1 betyder att objektet är helt 

missklassificerat och hade passat bättre i ett annat kluster om det klustret hade 

funnits. 

Antalet kluster valdes utifrån det antal som gav högst genomsnittlig siluettbredd, 

𝑆(𝑖), för variablerna. Siluettbredden för variabel 𝑖 beräknas som: 

𝑠(𝑖) =  
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

𝑚𝑎𝑥{𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖)}
 

där 𝑎(𝑖) är den genomsnittliga olikheten för variabel 𝑖 jämtemot alla andra 

variabler som är i samma kluster och 𝑏(𝑖) är den genomsnittliga olikheten för 

variabel 𝑖 jämtemot variablerna i det kluster som är mest likt det kluster som 

𝑖 tillhör. För att se vilket annat kluster som är mest likt klustret som variabel 𝑖 

tillhör beräknas den genomsnittliga olikheten till samtliga andra kluster och dess 
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variabler ut var för sig. Vad man då ser är vilket kluster som har minst 

genomsnittlig olikhet till variabel 𝑖, vilket då blir 𝑏(𝑖). 
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4 Resultat 
 

4.1 Bortfallsanalys 
Bortfallsanalysen visade att ingen av de tre testade variablerna Kön, Ålder och 

Postort kan förklara skillnaden i svarssannolikhet mellan respondenterna och de 

som inte svarade. Detta är baserat på en signifikansnivå av 5 % (Tabell 1). I 

tabellen presenteras också konfidensintervall och p-värden för samtliga 

oddskvoter. 

Tabell 1: Bortfallsanalys 

Variabel Oddskvot  95 % Konfidensintervall P-värde 

Kön (Referens: flicka) 1,089 [0,794; 1,494] 0,598 
Ålder (Referens: 0-1 år)     
2-5 år   0,991 [0,675; 1,446] 0,964 
6-9 år 0,760 [0,433; 1,350] 0,342 
10-14 år 0,794 [0,450; 1,420] 0,429 
Postort (Referens: Brunflo)    
Frösön 0,912 [0,506; 1,615] 0,755 
Fåker 2,451 [0,387; 47,727] 0,419 
Häggenås  0,923 [0,270; 3,683] 0,902 
Lit     1,295 [0,560; 3,157] 0,902 
Orrviken 1,271 [0,395; 4,920] 0,703 
Tandsbyn 1,066 [0,280; 5,188] 0,930 
Östersund 0,954 [0,558; 1,591] 0,860 

 

4.2 Deskriptiv statistik 
I tabeller redovisas svaren för ja/nej-frågorna i enkäten med både faktiskt antal 

ja respektive nej-svar och som andelar. Flervalsfrågor och kontinuerliga variabler 

redovisas i stapeldiagram respektive histogram. Tabeller för flersvarsfrågorna 

och de kontinuerliga variablerna hittas i Appendix A.  

4.2.1 Svarsfördelning av enkätfrågor 
Som tabell 2 visar finns det några binära variabler med väldigt låg frekvens ja-

svar. Detta försvårar utförandet av statistisk analys av dessa variabler och i de 

flesta fall tas dessa därför bort. I tabell 2 ses också att de vanligaste symptomen 

bland respondenterna var Vattning diarré och Buk-/magsmärtor. Vanligaste 
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binära riskfaktorn var Inom VA. område. Samtliga binära riskfaktorer förutom 

just Inom VA. område hade generellt låg ja-frekvens med mindre än 10 % ja-svar 

vardera. 

Tabell 2: Svarsfördelning binära variabler 

  Antal   Procent  
Symtom/riskfaktor/sjukdom Ja Nej NA Ja Nej NA 

3 lösa diarréer 208 272 34 40,47 52,92 6,61 
Vattning diarré 175 285 54 34,05 55,45 10,51 
Blodig diarré 2 426 86 0,39 82,88 16,73 
Buk-/magsmärtor 172 301 41 33,46 58,56 7,98 
Kräkningar 117 342 55 22,76 66,54 10,70 
Illamående 111 336 67 21,60 65,37 13,04 
Feber 102 355 57 19,84 69,07 11,09 
Huvudvärk 87 348 79 16,93 67,70 15,37 
Ledbesvär 11 400 103 2,14 77,82 20,04 
Ont i ögonen 21 393 100 4,09 76,46 19,46 
Trött/utmattad 167 298 49 32,49 57,98 9,53 
Trolig Cryptosporidium 240 261 13 46,69 50,78 2,53 
Kommunens webbformulär 110 383 21 21,40 74,51 4,09 
Inom VA. område 409 105 0 79,57 20,43 0,00 
Hemma från dagis 112 189 213 21,79 36,77 41,44 
Tidigare lös avföring 50 445 19 9,73 86,58 3,70 
Tidigare ont i magen 42 448 24 8,17 87,16 4,67 
Tidigare bubblig mage 22 456 36 4,28 88,72 7,00 
Komjölksallergi 19 490 5 3,70 95,33 0,97 
Laktosintolerans 20 486 8 3,89 94,55 1,56 
Annan intolerans 11 496 7 2,14 96,50 1,36 
Diabetes 1 511 2 0,19 99,42 0,39 
Inflammerad tarmsjukdom 0 511 3 0,00 99,42 0,58 
IBS 0 512 2 0,00 99,61 0,39 
Reumatism 1 511 2 0,19 99,42 0,39 
Magsårsmedicin 0 511 3 0,00 99,42 0,58 
Kortison 1 510 3 0,19 99,22 0,58 
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Vanligast är att föräldrarna uppskattade barnens sjukdomstillstånd till en 3:a (52 

stycken) eller en 5:a (52 stycken) på den elvagradiga skalan. 8 stycken gav en 0:a 

och enbart en av föräldrarna delade ut en 10:a. Dessa uppskattningar är givetvis 

väldigt subjektivt då olika föräldrar rimligtvis har olika referensramar. 217 

svarade inte på denna fråga i enkäten, vilket motsvarar ca 42 %. Resultaten på 

denna fråga är inte med i någon analys utan redovisas enbart i denna figur (Figur 

1). 

Utifrån tabell 3 kan det utläsas att de allra flesta barnen i undersökningen inte 

insjuknade flera gånger. Därefter kommer i fallande ordning svarsalternativen 

en gång, två gånger och tre eller fler. 207 svarade inte på denna fråga, vilket 

motsvarar ca 40 %.  

Tabell 3: Multipla insjukstillfällen 

 

 

 

 

 

Multipla insjukstillfällen Antal % 

Ja, vid 1 ytterligare tillfälle 86 16,73 
Ja, vid 2 ytterligare tillfällen 28 5,45 
Ja, vid 3 eller fler tillfällen 21 4,09 
Nej 172 33,46 
NA 207 40,27 

Figur 1: Uppskattad sjukdom  
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I figur 2 och tabell 4 visas fördelningen av Antal dagar med diarré i ett histogram 

respektive en tabell där 1:a, 2:a och 3:e kvartilen både totalt och uppdelat på 

domängrupper visas. Antal dagar med diarré är störst för värdena 0 till 10 dagar, 

där hela 254 av de svarande återfinns. Efter 10 dagar är det kraftigt avtagande, 

enbart 30 stycken har svarat 11 eller fler. 0 dagar är det vanligaste svaret med 

41 stycken svar. 2 dagar är näst vanligast med 37 stycken svar. Medianen för hela 

urvalet är 4 dagar och ingen anmärkningsvärd skillnad i antalet dagar med diarré 

hittas i domängrupper för variablerna kön och ålder. Det var 230 som inte 

svarade, motsvarande ca 45 %.  

 

 

Domän Q1 Median Q3 

Kön    
Pojke 2 4 7 
Flicka 2 4 7 
Ålder    
0-1 år 2 5 9,5 
2-5 år 1,75 4 6 
6-9 år 2 4,5 10 
10-14 år 2 4 7 

Σ 2 4 7 

Tabell 4: Dagar med diarré 

Tabell 5: Antal dagar med magsymptom 

Domän Q1 Median Q3 
Kön    
Pojke 3 5 10 
Flicka 3 7 10 
Född    
0-1 3 7 10 
2-5år 3 5 9 
6-9 år 3 7 12 
10-14 år 4 7 7,25 

Σ 3 6 10 

Figur 2: Antal dagar med diarré 

Figur 3: Antal dagar med magsymptom 



 

31 
 

Figur 4: Personer sammanlagt i hushållet 

 

I figur 3 och tabell 5 visas fördelningen av Antal dagar med magsymptom i ett 

histogram respektive en tabell där 1:a, 2:a och 3:e kvartilen både totalt och 

uppdelat på domängrupper visas. Antal dagar med magsymptom har ungefär 

samma fördelning som Antal dagar diarré, med störst frekvens för värdena 0 till 

10 dagar, och därefter avtagande i antal. Jämförs resultatet mot Antal dagar med 

diarré är det dock inte lika kraftigt avtagande här då det är hela 55 stycket som 

uppgivit 11 eller fler mot 26 stycken på föregående. Enbart 11 har uppgett 0 

dagar vilket är färre än de 41 som kunde ses i Antal dagar med diarré. Utifrån 

detta kan det ses att även andra magsymptom är relativt vanliga och inte bara 

diarréer. Flest respondenter, 38 stycken, angav 7 dagar. Detta följs av 2 och 3 

dagar där vardera hade 28 respondenter. Medianen för hela urvalet ligger på 6 

dagar medan den är 5 dagar för pojkarna och 7 dagar för flickorna i urvalet. Antal 

icke-svarande var 228 eller ca 44 %.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fyra personer sammanlagt i hushållet är allra vanligast, 50 % eller 256 av 

respondenterna uppgav detta svar. Väldigt få missade värden här, enbart 5 

stycken eller ca 1 % (Figur 4). 
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116 stycken har uppgett att 2 personer i hushållet har haft magsymptom, detta 

är det vanligaste svaret. Näst vanligast med 112 svar är 3 stycken sjuka i 

hushållet. Det är ett hushåll där hela 8 stycket upplevt magsymptom. 14 stycken 

svarade inte vilket motsvarar ca 3 % (Figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De allra flesta föräldrar var inte speciellt oroliga för sitt barns hälsa på grund av 

Cryptosporidium enligt denna elvagradiga skala. 138 stycken eller ca 27 % av 

föräldrar svarade 0. 15 föräldrar har varit mest oroliga och svarat 10 på frågan.  

Enbart 11 stycken icke-svarande vilket motsvarar ca 2 % (Figur 6). 

Figur 5: Personer i hushållet med magsymptom 

Figur 6: Orolighet över barnens hälsa pga. Cryptosporidium 
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Som ses i tabell 6 följde de allra flesta respondenterna Kommunens 

rekommendation att använda kokat kranvatten till dryck, matlagning och 

tandborstning. Tio stycken angav både ej aktuellt och ja alltid. Enbart 2 stycken 

som inte svarade på denna fråga. 

Tabell 6: Kommun rekommenderar 

Kommun rekommenderar Antal % 

Ej aktuellt 117 22,76 

Ej aktuellt och ja alltid  10 1,95 

Ja, alltid 345 67,12 

Ja, förutom enstaka gånger 38 7,39 

Nej 2 0,39 

NA 2 0,39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanligast enligt figur 7 var att barnen drack 4 eller 5 glas kranvatten om dagen, 

detta svarade 107 respektive 90 stycken. Det finns några få extremfall som drack 

över 10 glas per dag. 13 svarade inte på frågan, motsvarande ca 3 %.  

 

 

 

 

Figur 7: Antal glas kranvatten per dag 
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I figur 8 ses en åldersfördelning över barnen som deltog i undersökningen. Fler 

yngre än äldre barn finns representerade i datamaterialet.  

De allra flesta barnen kom från kommunens största ort, Östersund. Fåker var den 

ort med minst antal respondenter representerade enligt tabell 7.  

Tabell 7: Postort 

  Postort Antal % 
Brunflo 53 10,31 
Frösön 115 22,37 
Fåker 6 1,17 
Häggenås 8 1,56 
Lit 32 6,23 
Orrviken 12 2,33 
Tandsbyn 7 1,36 
Östersund 281 54,67 

 

I tabell 8 uttyds att det var ca 51 % pojkar och ca 49 % flickor bland 

respondenterna.  

 

 

 

Tabell 8: Kön 

Kön Antal % 

Pojke 262 50,97 
Flicka 252 49,03 

Figur 8: Åldersfördelning 
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4.3 Populationsskattningar 

4.3.1 Totalskattningar av antalet Cryptosporidiumfall 
Samtliga punkt- och variansskattningar för populationen är både kalibrerade för 

bortfallsbias och uträknade utifrån de multipla imputerade dataseten enligt 

Rubin’s regler. 

Det uppskattas att 3935 av barnen i Östersunds kommun drabbades, och att 

detta är en andel som motsvarar ca 43 % av målpopulationen enligt tabell 9. I 

urvalet var det ca 40 % som blev drabbade (Tabell 2). 

Tabell 9: Populationsskattningar- Fall 

Totalskattning �̂�           95 % KI 

Fall 3935 [3383;         4486] 

Medelvärdesskattning      �̅�          95 % KI 

Fall 0,425 [0,365;        0,484] 

 

Figur 9: Skattning av fall per månad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattningar av antalet smittade barn per månad med ett tillhörande 95 % 

konfidensintervall visas i figur 9.  Med några få fall i oktober kom den stora 

utväxlingen av fall i november, sedan avtog det månad för månad, och i februari 

var det väldigt få nysmittade. 
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4.3.2 Populationsskattningar uppdelat på fall/icke-fall 
Givet fall eller givet icke-fall visar tabell 10 andelsskattningar för varje symptom. 

Dessa presenteras tillsammans med tillhörande 95 % konfidensintervall. Det går 

att se att bland barnen som blev smittade av Cryptosporidium (fall) var det ca 82 

% som drabbades av följdsymptomet Vattning diarré. Tvärtom går det att se att 

bland barnen som inte blev drabbade (icke-fall) var det endast ca 7 % som 

upplevde Vattning diarré. Noteras bör att samtliga följdsymptom är mer 

frekvent bland barnen som blev drabbade av Cryptosporidium (fall) än de som 

inte blev drabbade (icke-fall) (Tabell 10). 

Tabell 10: Populationsskattningar- Följdsymptom 

 

Givet fall eller givet icke-fall visar tabell 11 andelsskattningar för varje 

bakgrundssymptom/sjukdom. Dessa presenteras tillsammans med tillhörande 

95 % konfidensintervall.  De variabler som utmärker sig är Tidigare lös avföring 

och Tidigare ont i magen. Båda dessa variabler är mer frekventa bland fall än 

icke-fall. Noteras bör att många bakgrundssymptom/sjukdomar i enkäten var 

väldigt sällsynta bland barnen och redovisas inte i tabellen. 

Tabell 11: Populationsskattningar- Bakgrundssymptom/sjukdom 

Bakgrundssymptom/sjukdom  �̅�-fall         95 % KI  �̅�-icke-fall         95 % KI 
Tidigare lös avföring 0,145 [0,079; 0,210] 0,073 [0,022; 0,125] 
Tidigare ont i magen 0,158 [0,088; 0,228] 0,089 [0,037; 0,140] 
Tidigare bubblig mage 0,045 [0,000; 0,093] 0,068 [0,017; 0,118] 
Komjölksallergi 0,021 [0,000; 0,043] 0,037 [0,000; 0,073] 
Laktosintolerans 0,033 [0,000; 0,068] 0,090 [0,036; 0,144] 
Annan intolerans 0,018 [0,000; 0,047] 0,038 [0,003; 0,073] 

Symptom �̅�-fall         95 % KI  �̅�-icke-fall           95 % KI 

Vattning diarré 0,816 [0,729;                  0,904] 0,066 [0,021;       0,111] 
Blodig diarré 0,044 [0,000; 0,101] 0,008 [0,000; 0,030] 
Buk- eller magsmärtor 0,779 [0,703; 0,855] 0,170 [0,102; 0,239] 
Kräkningar 0,431 [0,329; 0,534] 0,088 [0,042; 0,133] 
Illamående 0,615 [0,523; 0,706] 0,105 [0,048; 0,161] 
Feber 0,506 [0,405; 0,606] 0,031 [0,000; 0,067] 
Huvudvärk 0,564 [0,467; 0,661] 0,095 [0,040; 0,151] 
Ledbesvär 0,086 [0,000; 0,173] 0,030 [0,000; 0,063] 
Ont i ögonen 0,152 [0,065; 0,239] 0,048 [0,002; 0,093] 
Trott eller utmattad 0,756 [0,679; 0,833] 0,136 [0,073; 0,200] 
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Givet fall eller givet icke-fall visar tabell 12 andelskattningar för varje 

bakgrundsvariabel. Dessa presenteras tillsammans med tillhörande 95 % 

konfidensintervall. Överst i tabell 12 uttyds att bland fall är det vanligare att vara 

pojke än flicka medan bland icke-fallen är det vanligare att vara flicka än pojke. 

Några större skillnader i fall och icke-fall kan inte hittas i de olika 

åldersgrupperna. Postorterna med noterbara skillnader är Östersund och 

Häggenås. Bland de som blivit smittade var ca 46 % från Östersund medan bland 

de icke-smittade var det ca 31 % från Östersund. Tvärtom ser det ut i Häggenås 

(Tabell 12). 

Tabell 12: Populationsskattningar- Bakgrund 

Kön �̅�-fall               95 % KI �̅�-icke-fall          95 % KI 

Pojke 0,551       [0,47; 0,624] 0,474 [0,420; 0,528] 
Flicka 0,449       [0,37; 0,522] 0,526 [0,472; 0,580] 
 
Ålder �̅�-fall       95 % KI �̅�-icke-fall            95 % KI  

0-1 0,153 [0,11; 0,195] 0,160 [0,128; 0,191] 
2-5 0,271 [0,21; 0,331] 0,308 [0,262; 0,353] 
6-9 0,250 [0,18; 0,320] 0,264 [0,213; 0,316] 
10-14 0,326 [0,25; 0,401] 0,268 [0,210; 0,326] 
       
Postort  �̅�-fall         95 % KI �̅�-icke-fall         95 % KI  
Brunflo 0,221 [0,151; 0,292] 0,275 [0,223; 0,327] 
Frösön 0,250 [0,195; 0,305] 0,191 [0,151; 0,231] 
Fåker 0,011 [0,000; 0,029] 0,018 [0,005; 0,030] 
Häggenås 0,001 [0,000; 0,009] 0,044 [0,036; 0,052] 
Lit 0,012 [0,000; 0,026] 0,092 [0,078; 0,106] 
Orrviken 0,031 [0,005; 0,057] 0,026 [0,006; 0,045] 
Tandsbyn 0,018 [0,000; 0,043] 0,047 [0,028; 0,065] 
Östersund 0,455 [0,385; 0,525] 0,308 [0,256; 0,361] 
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4.4 Statistisk modellering av riskfaktorer 
I detta stycke redogörs för vilka riskfaktorer som kan ha påverkat oddset att bli 

smittad bland de undersökta barnen under utbrottet. Oddskvoten visar hur 

många gånger mer sannolikt det är att smittas kontra inte smittas (fall/icke-fall). 

Tabellerna nedan inkluderar även 95 % konfidensintervall för de frekventistiska 

oddskvoterna och 95 % kredibilitetsintervall för de Bayesianska oddskvoterna.  

Vissa undersökta riskfaktorer hade för få positiva svar för att framgångsrikt 

modelleras med hjälp av logistisk regression och presenteras inte i tabellerna 

nedan. Dessa är riskfaktorerna Diabetes, Inflammatorisk tarmsjukdom, Irritabel 

tarm (IBS), Reumatiska leder, Magsårsmedicin och Kortison. För dessa finns det 

inget underlag att säga speciellt mycket rent statistiskt. 

Variablerna Kön, Glas vatten, Inom VA. område, Tidigare ont i magen och 

Tidigare lös avföring uppvisar samtliga positiva samband med att ha blivit 

drabbad av Cryptosporidium jämtemot dess referensvärden, att inte ha blivit 

drabbad. I fallet Kön är det 1,49 gånger vanligare att som pojke ha blivit drabbad. 

Risken att drabbas ökar stegvis med antalet glas kranvatten (Tabell 13). 

Tabell 13: Statistisk modellering av riskfaktorer- Univariat 

Variabler (Univariat) Oddskvot   Konfidensintervall P-värde 
Kön (Ref: Flicka) 1,487 [1,040; 2,127] 0,030* 
Ålder(Ref: 0-1 år)     
2-5 år   0,963 [0,636; 1,460] 0,859 
6-9 år 0,960 [0,494; 1,865] 0,903 
10-14 år 1,175 [0,604; 2,288] 0,634 
Glas vatten(Ref: 0-1 glas)     
2-5 glas 2,758 [1,289; 5,904] 0,009* 
>5 glas 3,475 [1,540; 7,841] 0,003* 
Variabler nedan (Ref: Nej)     
Komjölksallergi 1,128 [0,447; 2,846] 0,799 
Laktosintolerans 0,658 [0,258; 1,684] 0,382 
Annan intolerans 0,277 [0,050; 1,542] 0,142 
Inom VA. område 2,183 [1,356; 3,516] 0,001* 
Tidigare ont i magen 2,199 [1,107; 4,368] 0,025* 
Tidigare lös avföring 2,461 [1,322; 4,583] 0,005* 
Tidigare bubblig 1,269 [0,524; 3,072] 0,597 
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4.4.1 Variabelselektion av riskfaktorer: Stegvis bakåteliminering 
I tabell 14 presenteras modellen som enligt en frekventistisk variabelselektion, 

Stegvis bakåteliminering, blev den som bäst förklarar sannolikheten att ha blivit 

drabbad av Cryptosporidium. 

Samtliga variabler vilka i den univariata logistiska modelleringen blev 

signifikanta, förutom Tidigare ont i magen, förklarar tillsammans sannolikheten 

att ha blivit drabbad av Cryptosporidium bland målpopulationen enligt Stegvis 

bakåteliminering. Den justerade oddskvoten för Inom VA. område är 2,2. 

Tillhörande konfidensintervall ligger på en signifikansnivå av 5 % mellan 1,35 och 

3,58 (Tabell 14). 

Tabell 14: Statistisk modellering av riskfaktorer- Stegvis bakåteliminering 

  

4.4.2 Variabelselektion av riskfaktorer: Gibbs Variable Selection 
I tabell 15 presenteras modellen som enligt en Bayesiansk variabelselektion, 

Gibbs Variable Selection, blev den som bäst förklarar sannolikheten att ha blivit 

drabbad av Cryptosporidium.  

Variablerna vilka tillsammans blev de bäst förklarade enligt Gibbs variable 

selection är Glas vatten, Inom VA. område och Tidigare lös avföring. Jämförs 

resultatet med det i Stegvis bakåteliminering så är alla variabler förutom Kön 

med även här. Den justerade oddskvoten för Inom VA. område är 2,3. 

Tillhörande kredibilitetsintervall kan tolkas som att sannolikheten att den sanna 

oddskvoten för Inom VA. område ligger mellan 1,3 och 4,3 är 0,95 (Tabell 15). 

    

Variabler (Multipel) 
Justerad 
Oddskvot  

     
Konfidensintervall     P-värde 

Kön (Ref: flicka) 1,473 [1,018; 2,133] 0,040* 
Glas vatten(Ref: 0-1 glas)     
2-5 glas 2,791 [1,286; 6,056] 0,010* 
>5 glas 3,243 [1,414; 7,440] 0,006* 
Variabler nedan (Ref: Nej)     
Inom VA. område 2,202 [1,353; 3,582] 0,002* 
Tidigare lös avföring 2,395 [1,261; 4,547] 0,008* 



 

40 
 

Tabell 15: Statistisk modellering av riskfaktorer- Gibbs Variable Selection 

 

  

 

 

 

 

Posterior modellsannolikheten för denna modell blev 0,159 medan den näst 

bästa modellen hade sannolikheten 0,102. Denna bästa modell är alltså 
0,159

0,102
=

1,56 gånger så sannolik jämtemot den näst bästa modellen enligt tabell 16.  
 
Tabell 16: Statistisk modellering av riskfaktorer (GVS)- PMP 

Sannolikheten att Inom VA. område är med i modellen är 0,999 medan 

sannolikheten för Tidigare lös avföring är 0,499 (Tabell 17). Tolkningen utifrån 

detta är att variabeln Inom VA. område inkluderades i den bästa modellen i 99,9 

% av fallen under samtliga iterationer i samplingprocessen. 

Tabell 17: Statistisk modellering av riskfaktorer (GVS)- PIP 

Variabel PIP 
Kön 0.257 
Inom VA. område 0.999* 
Tidigare lös avföring 0.499 
Tidigare ont i magen 0.389 
Tidigare bubblig 0.059 
Komjölksallergi 0.066 
Laktosintolerans 0.4 
Glas vatten 0.894* 
Född 0.039 

Variabler (Multipel) 
Justerad 
Oddskvot  

     
Kredibilitetsinsintervall 

Glas vatten(Ref: 0-1 glas)    
2-5 glas 2,298 [1,302; 4,284] 
>5 glas 2,798 [1,497; 5,703] 
Variabler nedan (Ref: Nej)    
Inom VA. område 2,060 [1,368; 3,251] 
Tidigare lös avföring 2,419 [1,324; 4,504] 

Modell PMP 
Inom VA. område, Tidigare lös avföring, Glas vatten 0,159 
Inom VA. område, Tidigare lös avföring, Glas vatten, Laktosintolerans 0,102 
Inom VA. område, Glas vatten 0,098 
Inom VA. område, Tidigare ont i magen, Glas vatten, Laktosintolerans 0,085 
Inom VA. område, Tidigare ont i magen, Glas vatten 0,078 
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4.5 Statistisk modellering av följdsymptom 
Följdsymptomet Blodig diarré hade för få positiva svar för att framgångsrikt 

modelleras med hjälp av logistisk regression och presenteras inte i tabellerna 

nedan. Tabellerna inkluderar utöver oddskvoter också 95 % konfidensintervall 

eller 95 % kredibilitetsintervall.  

I tabell 18 kan det ses att samtliga följdsymptom förutom Ledbesvär uppvisar en 

signifikant effekt (På 5 % signifikansnivå). Har barnet blivit smittat av 

Cryptosporidium är oddset att barnet fått Vattnig diarré 57,6 gånger större 

jämfört med om det inte blivit smittat enligt tabellen. 

Tabell 18: Statistisk modellering av följdsymptom- Univariat 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Variabelselektion av följdsymptom: Stegvis bakåteliminering 
I tabell 19 presenteras modellen som enligt Stegvis bakåteliminering blev den 

som bäst förklarar följdsymptomen barnen fick vid smitta av Cryptosporidium. 

Modellen som bäst förklarar följdsymptomen barnen fick vid smitta av 

Cryptosporidium enligt Stegvis bakåteliminering innehåller variablerna Vattnig 

diarré, Buk- eller magsmärtor och Feber. Den justerade oddskvoten för Vattnig 

diarré är 29,7 . Tillhörande konfidensintervall ligger på en signifikansnivå av 5 % 

mellan 15,6 och 56,7 (Tabell 19). 

Tabell 19: Statistisk modellering av följdsymptom- Stegvis bakåteliminering 

 

Symptom (Univariat) Oddskvot  Konfidensintervall P-värde 
Vattnig diarré 57,664 [31,470; 105,663] 0,001* 
Buk- eller magsmärtor 13,075 [8,178;   20,905] 0,001* 
Kräkningar 5,391 [3,343;     8,695] 0,001* 
Illamående 9,847 [5,797;   16,726] 0,001* 
Feber 15,475 [7,902;   30,304] 0,001* 
Huvudvärk 7,990 [4,499;   14,188] 0,001* 
Ledbesvär 2,829 [0,901;     8,879] 0,075 
Ont i ögonen 4,862 [1,838;   12,863] 0,002* 
Trött eller utmattad 16,220 [9,944;   26,459] 0,001* 

Symptom (Multipel) 
Justerad 
Oddskvot  Konfidensintervall P-värde 

Vattnig diarré 29,752 [15,621; 56,664] 0,001* 
Buk- eller magsmärtor 3,450 [1,911; 11,967] 0,001* 
Feber 4,783 [1,746;    6,817] 0,001* 
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4.5.2 Variabelselektion av följdsymptom: Gibbs Variable Selection 

I tabell 20 presenteras modellen som enligt Gibbs Variable Selection blev den 

som bäst förklarar följdsymptomen barnen fick vid smitta av Cryptosporidium. 

Modellen som bäst förklarar följdsymptomen barnen fick vid smitta av 

Cryptosporidium enligt Gibbs Variable Selection innehåller variablerna Vattnig 

diarré, Buk- eller magsmärtor, Feber och Trött/utmattad. Den justerade 

oddskvoten för Vattnig diarré är 32,7 där tillhörande kredibilitetsintervall kan 

tolkas som att sannolikheten att den sanna oddskvoten för Vattnig diarré ligger 

mellan 17,3 och 64 är 0,95 (Tabell 20). 

Tabell 20: Statistisk modellering av följdsymptom- Gibbs Variable Selection 

Symptom (Multipel) 
Justerad 
Oddskvot  Kredibilitetsintervall 

Vattnig diarré 32,753 [17,288 63,944] 
Buk- eller magsmärtor 3,142 [1,466   6,639] 
Feber 4,179 [1,678 10,402] 
Trött/utmattad 2,291 [0,957   5,286] 

 

Modellsannolikheten för denna modell blev 0,459 jämtemot modellen med näst 

högst sannolikhet, 0,108. Denna bästa modell är alltså 
0,459

0,108
= 4,25 gånger så 

sannolik jämtemot den näst bästa modellen (Tabell 21). 

Tabell 21: Statistisk modellering av följdsymptom (GVS)- PMP 

Modell PMP 

Vattnig diarré, Buk- eller magsmärtor, Feber, Trött/utmattad 0,459 
Vattnig diarré, Feber, Trött/utmattad 0,108 
Vattnig diarré, Buk- eller magsmärtor, Feber 0,103 
Vattnig diarré, Buk- eller magsmärtor, Trött/utmattad 0,071 
Vattnig diarré, Buk- eller magsmärtor, Feber, Ledbesvär, Trött/utmattad 0,031 

 

I tabell 22 kan man se att sannolikheten att Vattnig diarré är med modellen är 1 

medan sannolikheten för Feber är 0,896. Tolkningen utifrån detta är att variabeln 

Vattnig diarré inkluderades i den bästa modellen i 100 % av fallen under samtliga 

iterationer i samplingprocessen. 
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Tabell 22: Statistisk modellering av följdsymptom (GVS)- PIP 

Variabel PIP 

Vattnig diarré 1.0* 
Buk och magsmärtor 0.831* 
Kräkningar 0.07 
Illamående 0.05 
Feber 0.896* 
Huvudvärk 0.064 
Ledbesvär 0.057 

Ont i ögonen 0.046 
Trött/utmattad 0.861* 

 

Närvaron av multikolinjäritet testades genom att skatta VIF, innan 

variabelselektion, i en multipel linjär regressionsmodell innehållandes samtliga 

följdsymptom. Det största värdet räknades fram till 2,57 för variabeln Trött eller 

utmattad och således kan det dras slutsatsen att det inte finns några problem 

med multikolinjäritet bland modelleringen av följdsymptom och att inga 

åtgärder behöver tas.  

4.6 Intrarelationer mellan symptom 

4.6.1 Modellering av relationer mellan följdsymptom 
Tabell 23 visar modeller med de, enligt Stegvis bakåteliminering, bäst 

förklarande följdsymptomen barnen fick av en Cryptosporidiumsmitta som 

responsvariabler, och övriga följdsymptomen som förklarande variabler. Siffran 

som visas är oddskvoten för de variabler som enligt Stegvis bakåteliminering 

förklaras av respektive responsvariabel. En punkt betyder att variabeln inte är 

signifikant på en signifikansnivå av 5 %. Det här görs för att se eventuella 

samband och kopplingar mellan variablerna. Tabellen visar att Trött/utmattad 

kan relateras till samtliga tre av de bäst beskrivande följdsymptomen.  Varken 

Blodig diarré, Ledbesvär eller Ont i ögonen kan sägas ha något signifikant 

samband med något av de tre bäst beskrivande följdsymptomen.  
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Tabell 23: Intrarelationer mellan symptom- Stegvis bakåteliminering 

  
Vattning 
Diarré Feber 

Buk-
/magsmärtor 

Blodig diarré . . . 
Kräkningar 2,57 3,99 . 
Illamående . . 4,28 
Huvudvärk . 1,99 5,95 
Ledbesvär . . . 
Ont i ögonen . . . 
Trött/utmattad 12,55 8,96 7,78 

 

Trött/utmattad inkluderades enligt Gibbs Variable Selection i den modell som 

bäst förklarar fall av Cryptosporidium. Därför görs en liknande analys som i 

tabellen ovan men den här gången inkluderas även Trött/utmattad i en modell 

som responsvariabel (Tabell 23). 

Precis som i den tidigare tabellen (tabell 23) kan varken Blodig diarré, Ledbesvär 

eller Ont i ögonen sägas ha något signifikant samband med något av de bäst 

förklarande följdsymptomen. Vad som går att säga om resultatet jämförs med 

den tidigare tabellen är att Illamående i stor utsträckning kan kopplas samman 

med Trött/utmattad, då Illamående blir signifikant mot Vattning diarré och Feber 

när Trött/utmattad inte är med som beskrivande variabel (Tabell 24). 

Tabell 24: Intrarelationer mellan symptom- Gibbs Variable Selection 

  Trött/utmattad 
Vattning 
diarré Feber 

Buk-
/magsmärtor 

Blodig diarré . . . . 
Kräkningar 2,12 2,42 3,83 . 
Illamående 10,37 4,13 3,33 10,31 
Huvudvärk 10,37 3,01 3,19 11,40 
Ledbesvär . . . . 
Ont i ögonen . . . . 
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4.6.2 Variabelklustring av följdsymptom 
Tabell 25 visar sannolikheter för att de olika symptomen ska tillhöra ett visst 

kluster enligt fuzzy clustering tillsammans med variabelns siluettbredd. Antal 

valda kluster är 2 och medlemskapsexponenten (𝑟) sattes till 1,3 då detta var 

värdena som gav den största genomsnittliga siluettbredden.  

De allra flesta variabler hamnar till större del i kluster 1.  Siluettbredden visar på 

att Blodig diarré, Ledbesvär och Ont i ögonen har stark struktur, då dessa har hög 

siluettbredd, vilket i sin tur betyder att de är bra klassificerade. De variabler som 

hamnar i kluster 2 är de variabler med lägst frekvens ja-svar. Kräkningar, Feber 

och Huvudvärk har väldigt svag struktur och hamnar i mindre utsträckning än de 

andra i kluster 1.  Detta kan vara ett tecken på att de skulle kunna bilda ett eget 

kluster (Tabell 25). 

Tabell 25: Variabelklustring av följdsymptom- 2 kluster 

Symptom Kluster 1 Kluster 2 Siluettbredd 

Vattnig diarré 0,97 0,03 0,34 
Blodig diarré 0 1 0,77 
Buk-/magsmärtor 0,98 0,02 0,36 
Kräkningar 0,84 0,16 0,05 
Illamående 0,97 0,03 0,22 
Feber 0,89 0,11 0,01 
Huvudvärk 0,82 0,18 -0,07 
Ledbesvär 0 1 0,75 
Ont i ögonen 0 1 0,69 
Trött/utmattad 0,99 0,01 0,4 

 

Skulle det läggas till ännu ett kluster fås resultatet i tabell 26.  

Med tre kluster blir uppdelningen att de svagaste variablerna i kluster 1 hamnar 

i ett eget kluster. Den genomsnittliga siluettbredden blev dock med tre kluster 

ännu mindre.  Vad uppdelningen visar på är att de symptom man med lägst 

frekvens får när man drabbas av Cryptosporidium hamnar i kluster 2. Kluster 1 

och 3 delar upp de vanligare symptomen där kluster 1 fångar upp de allra 

vanligaste. Den svaga strukturen som visas med hjälp av siluettbredden säger 

dock att det bör göras fler tester med andra metoder för att kunna dra några 

egentliga slutsatser (Tabell 26). 
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Tabell 26: Variabelklustring av följdsymptom- 3 kluster 

Symptom Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Siluettbredd 

Vattnig diarré 0,95 0,01 0,04 0,25 
Blodig diarré 0 1 0 0,72 
Buk-
/magsmärtor 0,95 0 0,05 0,19 
Kräkningar 0,04 0,04 0,92 0,14 
Illamående 0,07 0,01 0,91 0,1 
Feber 0,08 0,04 0,88 0,06 
Huvudvärk 0,12 0,09 0,79 -0,03 
Ledbesvär 0 1 0 0,69 
Ont i ögonen 0 1 0 0,63 
Trött/utmattad 0,95 0 0,05 0,16 
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5 Slutsatser och diskussion 
 

5.1 Slutsatser  
I kursivt typsnitt visas frågeställningarna och efter dessa besvaras de. 

A. Hur många barn i Östersund blev sjuka i Cryptosporidios och hur såg 

fördelningen av antal fall per månad ut? 

Under Cryptosporidiumutbrottet i Östersund 2010 skattas det att 3945 barn 

under 15 år blev smittade av parasiten. Den månad med flest fall var november 

2010 då drygt hälften av alla skattade fall uppdagades, 2044 stycken blev 

smittade. 

B. Fanns det en skillnad i specifika riskfaktorer mellan Cryptosporidium-

infekterade jämfört med de som inte blev infekterade? 

Identifierade riskfaktorer enligt den univariata analysen blev Inom VA. Område, 

Glas vatten, Kön, Tidigare lös avföring och Tidigare ont i magen. 

Identifierade riskfaktorer, efter kontroll av andra riskfaktorer bland barnen, 

visade sig i båda modellerna vara Glas vatten, där sannolikheten för smitta ökar 

i takt med mängden glas, ifall de bor i VA. Område och om de hade Tidigare lös 

avföring. I den frekventistiska analysen identifierades också Kön som riskfaktor, 

där pojkar hade större sannolikhet än flickor att bli smittade. 

C. Av de barn som fick Cryptosporidios, vilka övriga symptom är vanliga och 

hur stor är risken att få dessa jämfört med de som inte fick 

Cryptosporidios?  

Symptom barnen upplevde tillsammans med en Cryptosporidiumsmitta är 

Vattnig diarré, Buk- eller magsmärtor, Kräkningar, Illamående, Feber, 

Huvudvärk, Ont i ögonen och Trött eller utmattad. I både den frekventistiska och 

Bayesianska analysen identifierades modellen, som bäst förklarar vilka symptom 

barnen fick av smittan, som en modell innehållandes Vattnig diarré, Buk- eller 

magsmärtor och Feber. I den bäst förklarande Bayesianska modellen finns även 

följdsymptomet Trött/utmattad inkluderad utöver de tre redan nämnda. För att 

se hur många gånger vanligare varje symptom är för fall jämtemot icke-fall 

hänvisas till oddskvoterna i tabell 18. 
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D. Hur är symptomen relaterade till varandra?  

Intrarelationerna mellan symptom visar på att många av följdsymptomen som 

inte är med i de bäst förklarande modellerna kan förklaras av de bäst förklarande 

följdsymptomen. Man ser en viss skillnad beroende på vilken variabelselektion 

som använts. Blodig diarré, Ledbesvär eller Ont i ögonen tycks dock inte kunna 

relateras med något av de bäst förklarande följdsymptomen. 

I klustringen av följdsymptom blev antalet kluster som bäst beskriver data två 

stycken. Kluster 1 innehåller med största sannolikhet Vattnig diarré, Buk-

/magsmärtor, Kräkningar Illamående, Feber, Huvudvärk och Trött/utmattad 

medan kluster 2 innehåller följdsymptomen Blodig diarré, Ledbesvär och Ont i 

ögonen. Kluster 2 innehåller de tre symptom som minst antal barn upplevt i 

denna studie, kluster 1 innehåller vanligare symptom (tabell 25). 

Med antal kluster satta till 3 grupperas följdsymptomen Vattnig diarré, Buk-

/magsmärtor och Trött/utmattad till kluster 1 och Blodig diarré, Ledbesvär och 

Ont i ögonen till kluster 2. kluster 3 innehåller med största sannolikhet 

följdsymptomen Kräkningar, Illamående, Feber, och Huvudvärk. Även här 

innehåller kluster 2 de tre symptom som minst antal barn upplevt i denna studie, 

kluster 1 innehåller de tre symptom som flest antal barn upplevt och kluster 3 

innehåller övriga vanliga symptom (tabell 26).   

E. Vilka skillnader blir det i resultat och slutsatser vid användandet av 

Bayesianska metoder kontra frekventistiska för att besvara 

frågeställningarna B och C? Vilken är att föredra?  

Har delvis besvarats i detta stycke och besvaras mer ingående i avsnitt 5.4. 

5.2 Diskussion av slutsatser 

5.2.1 Modellering av riskfaktorer 
I den univariata modelleringen av riskfaktorer var en utav de signifikanta 

variablerna Tidigare ont i magen. Denna variabel kom dock inte med i den 

multipla modelleringen av följdsymptom. Detta beror på att variabel är starkt 

korrelerad med Tidigare lös avföring och således går det att tänka sig att det är 

Tidigare lös avföring som till stor del förklarar Tidigare ont i magen eller tvärtom. 

Man kan säga att de delar på samma effekt då de i stort mäter samma sak.  
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Glas vatten identifierades som riskfaktor mest troligtvis därför att parasiten i 

detta utbrott infann sig i det kommunala vattensystemet och således hade 

personerna som drack större mängd vatten större risk att få in parasiten i sitt 

system än de som drack mindre mängder. Snarlikt kan man säga att de som 

bodde i vatten- och avloppsområde (Inom VA. område) också hade större risk att 

utsättas för parasiten då de fick sitt vatten direkt från smittkällan till skillnad från 

de som exempelvis köpte flaskvatten eller hade egen brunn. Om de sedan 

tidigare hade någon form av återkommande och/eller långvariga lösa avföringar 

identifierades också som en riskfaktor i denna undersökning. Detta kan bero på 

att dessa personer sedan tidigare uppfyllde falldefinitionen (3 eller fler diarréer) 

och att det är deras tidigare problem som är orsaken till diarrén och inte 

Cryptosporidium. En annan teori är att dessa personer redan hade ett nedsatt 

immunförsvar då de ofta varit sjuka och att det därför var enkelt för parasiten 

Cryptosporidium att infektera dessa barn. Kön identifierades som en riskfaktor i 

en av de två analyserna. Pojkar visade sig ha större sannolikhet att bli smittade 

med ett observerat värde av signifikansnivån på 0,04.  

5.2.2 Följdsymptom 
Många utav följdsymptomen som upplevdes av en Cryptosporidiumsmitta enligt 

den univariata analysen kom inte med i de multipla modellerna. Detta beror på 

att många utav symptomen är starkt korrelerade med andra följdsymptom och 

att de på så sätt delar på samma effekter på responsvariabeln. Denna företeelse 

kan i detta specifika fall ses som att barn som har upplevt något av symptomen 

i stor grad även har upplevt andra symptom relaterade till det specifika 

följdsymptomet. Symptomen som inte kom med i de slutgiltiga modellerna kan 

i själva verket till stor del förklaras av någon eller några av symptomen i de 

slutgiltiga modellerna. 

5.2.3 Intrarelationer 
Blodig diarré, Ledbesvär eller Ont i ögonen kunde inte relateras direkt till någon 

av de i modelleringen bäst förklarande följdsymptomen som upplevs av en 

Cryptosporidiumsmitta (tabell 23 & 24).  Blodig diarré och Ledbesvär kunde 

heller inte förklaras av en Cryptosporidiumsmitta enligt den univarita analysen. 

Följdsymptomet Ont i ögonen kunde förklaras av en Cryptosporidiumsmitta i 

den univariata analysen (tabell 18), den kunde dock inte förklaras av något av 

de bäst förklarande följdsymptomen. 
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Utifrån ovanstående går det att tänka sig att effekten av Ont i ögonen på de bäst 

förklarande följdsymptomen till stor del kan förklaras av någon eller tillsammans 

av några av de andra variablerna i modellerna.  

De övriga följdsymptomen kan mer eller mindre relateras till varandra. Starkast 

relation tycks det vara mellan Vattning Diarré och Trött/utmattad ha med en 

oddskvot på 12,55 (tabell 23).  

5.2.4 Klustring 
Vid klustring av följdsymptom med antalet kluster satta till 2 skulle kluster 1 

kunna tolkas som följdsymptomen barnen hade störst sannolikhet att få av 

Cryptosporidium medan kluster 2 innehåller följdsymptomen de har minst 

sannolikhet att få. Detta stämmer bra överens med den univariata 

modelleringen av följdsymptomen då symptomen i kluster 1 har högst 

oddskvoter medan de i kluster 2 är de med allra lägst oddskvoter. 

Vid klustring av följdsymptom med antalet kluster satta till 3 skulle kluster 1 

kunna ses som de vanligaste följdsymptomen barnen fick av Cryptosporidium 

men också som att de hör ihop och är följder av varandra då man skulle kunna 

tänka sig att man blir både Trött/utmattad och får Buk-/magsmärtor av Vattnig 

diarré. Kluster 2 kan fortfarande ses som de följdsymptom barnen hade minst 

sannolikhet att få. Kluster 3 innehåller andra och mindre frekventa följdsymptom 

som upplevs till följd av Cryptosporidium.  

De enskilda resultaten i klustringen har dock inte jättemycket styrka i sig, då den 

genomsnittliga siluettbredden visade sig vara förhållandevis låg.  

5.3 Diskussion av bortfall och åtgärder 
Det testades om objektsbortfallet berodde på någon av variablerna kön, ålder 

eller postort. Bortfallet visade sig inte bero på någon av dessa variabler. De 

testade variablerna kan ses som några av de vanligaste variablerna som skulle 

kunna förklara bortfallet tillsammans med fallvariabeln, smittad eller ej. En 

förklaring till att bortfallet inte berodde på någon av dessa variabler kan vara att 

det i själva verket var föräldrarna som svarade på enkäten och inte barnen vars 

information det testades för. Med ovanstående menas att det fås mer styrka för 

att anta MCAR. Dock skulle man kunna tänka sig att objektsbortfallet kan bero 

på om och hur allvarligt det tillfrågade barnet och dess omgivning blivit 

påverkade av utbrottet.  
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Eftersom att objektsbortfallet inte visade sig bero på någon av variablerna Kön, 

Ålder eller Postort på en signifikansnivå av 5 % var det inte speciellt viktigt att 

kalibrera för de nämnda variablerna. Kalibreringen utfördes ändå med 

motiveringen att skattningarna skulle bli ännu mer precisa med kalibrering än 

utan kalibrering.  

5.4 Bayesianskt jämfört med frekventistiskt 
Den stora skillnaden mellan den Bayesianska och den frekventistiska metodiken 

är att en Bayesiansk statistiker ser parametern som en stokastisk variabel vilken 

har en given fördelning medan data ses som en fast enhet och är den enda data 

slutledningen baseras på. Tvärtom ser en frekventist parametern som en 

konstant och datamaterialet som en stokastisk enhet. Detta leder till olika syner 

på sannolikheter. En frekventist ser sannolikheter som något objektivt och 

menar att sannolikheter ses som en händelses relativa frekvens i ett stort antal 

försök. En Bayesian menar att sannolikheter är subjektiva och kan tillföras till en 

enda händelse baserat på hur säker man är om händelsen ifråga.  På grund av 

detta blir den statistiska slutledningen annorlunda för de två skolorna. Den 

frekventistiska tolkar sina slutledningar baserat på upprepade händelser, 

exempelvis att ” om oändligt många lika omfattande urval ur målpopulationen 

skulle dras och på varje utav dessa urval skulle det skattas ett 95 % 

konfidensintervall för parametern i fråga kommer 95 % av dessa 

konfidensintervall täcka det sanna medelvärdet för parametern” (Degroot & 

Schervish, 2011). Bayesianer tolkar sina slutledningar med sannolikheter, 

exempelvis att ”ett 95 % kredibilitetsintervall av en parameter kommer innehålla 

det sanna värdet med en säkerhet av 95 %”(Congdon, 2001).  

De största skillnaderna mellan de frekventistiska och de Bayesianska analyserna 

i detta arbete grundar sig i hur ”den bästa” modellen valdes. Den frekventistiska 

metoden, Stegvis bakåteliminering är en enkel metod som grundar sig på att 

skatta den fulla modellen för att sedan ta bort den sämsta variabeln och fortsätta 

på samma sätt tills alla variabler är signifikanta. Det problematiska med metoden 

är att det är lätt hänt att man missar ”den bästa” modellen eftersom man lägger 

till och tar bort en variabel i taget (nästlade modeller) och därför endast ser till 

en liten delmängd av samtliga möjliga modeller. Risken att missa ”den bästa” 

modellen blir också större ju fler variabler det finns att välja på då det högsta 

antalet modeller att skatta blir 𝑝 st medan det totalt finns 2𝑝 − 1 st modeller att 
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välja bland. En annan nackdel med frekventistiska variabelselektioner är att 

beroende på om man väljer Stegvis bakåteliminering eller Stegvis 

frammåteliminering kan ”den bästa” modellen skilja sig åt (Graybill, 2000). 

Den Bayesianska variabelselektionen gjordes med Gibbs Variable Selection och 

grundar sig i att skatta posterior modellsannolikheter för de mest sannolika 

modellerna för att sedan välja den med högst sannolikhet a posteriori. Denna 

metod har fördelen jämtemot Stegvis bakåteliminering att den tar hänsyn till 

många fler modeller och på så sätt inte kan missa att identifiera den ”bästa 

modellen”. En allmän nackdel med Bayesiansk variabelselektion är att 

specifikationerna av många priors är gjorda subjektivt. Beroende på vad för 

priors man har kan man få olika ”bästa” modeller. Priorn som användes i detta 

arbete, Empirical bayes, tar dock inte tillvara på några subjektiva priors då den 

använder data för att specificera sina priors.  

Den frekventistiska analysen inkluderade efter Stegvis bakåteliminering också 

variabeln kön till den bästa modellen. Denna variabel fick ett p-värde på 0,04 i 

närvaro av de andra 3 variablerna. Samma modell med Gibbs Variable Selection 

fick modellsannolikheten 0,049 jämtemot den bästa, utan kön, som fick 

modellsannolikheten 0,159.  

I modelleringen av följdsymptom blev skillnaden att Gibbs Variable Selection 

också inkluderade Trött/utmattad utöver de 3 andra variablerna till den mest 

sannolika modellen. 95 % Kredibilitetsintervallet för oddskvoten överlappar 

precis värdet 1 vilket i den frekventistiska analysen skulle betyda att variabeln 

inte ska vara med i den bästa modellen och nollhypotesen, att parametern är 

noll hade antagits på en signifikansnivå av 5 %. Dessa hårda värden för att anta 

eller förkasta hypoteser är väldigt subjektiva och kan leda till mindre bra 

modeller.   

Detta arbete har visat på de tidigare nämnda skillnaderna mellan metoderna 

Stegvis bakåteliminering och Gibbs Variable Selection i att välja vilka kovariater 

som tillsammans är de som bäst förklarar en responsvariabel av intresse.  Den 

stora skillnaden är att Stegvis bakåteliminering använder sig av hypotestester i 

varje steg i form av p-värden för att bestämma den bästa modellen medan Gibbs 

Variable Selection skattar sannolikheten att modellen är den bästa i relation till 

andra modeller och det är dessa skillnader som ger de olika ”bästa” modellerna. 
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Intuitivt skulle vi efter denna jämförelse vilja påstå att Gibbs Variable Selection 

är den bättre metoden för att hitta den bästa modellen utifrån en given mängd 

kovariater samtidigt som den Bayesianska metodikens elegans och rättframma 

tolkning av sannolikheter ger den Bayesianska metodiken en ledning jämtemot 

det frekventistiska synsättet. 
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7 Appendix A 

Tabeller för samtliga diagram i den deskriptiva statistiken. 

 

Uppskattad 
sjukdom Antal % 

0 8 1,56 

1 23 4,47 

2 22 4,28 

3 52 10,1 

4 39 7,59 

5 52 10,1 

6 38 7,39 

7 35 6,81 

8 22 4,28 

9 5 0,97 

10 1 0,19 

NA 217 42,2 
 

Dagar diarré Antal % 

0 41 7,98 

1 16 3,11 

2 37 7,20 

3 31 6,03 

4 28 5,45 

5 24 4,67 

6 18 3,50 

7 35 6,81 

8 3 0,58 

9 4 0,78 

10 17 3,31 

11 1 0,19 

12 3 0,58 

14 6 1,17 

15 4 0,78 

17 2 0,39 
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19 1 0,19 

20 5 0,97 

25 3 0,58 

30 2 0,39 

35 1 0,19 

50 1 0,19 

80 1 0,19 

NA 230 44,75 
 

Personer i 
hushållet med 
magsymptom Antal % 

0 79 15,37 

1 87 16,93 

2 116 22,57 

3 112 21,79 

4 75 14,59 

5 21 4,09 

6 7 1,36 

7 2 0,39 

8 1 0,19 

NA 14 2,72 
 

Personer i 
hushåll Antal % 

1 1 0,19 

2 25 4,86 

3 109 21,21 

4 256 49,81 

5 82 15,95 

6 22 4,28 

7 5 0,97 

8 5 0,97 

9 4 0,78 

NA 5 0,97 
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Dagar med 
magsymptom Antal % 

0 11 2,14 

1 23 4,47 

2 28 5,45 

3 28 5,45 

4 27 5,25 

5 17 3,31 

6 19 3,70 

7 38 7,39 

8 10 1,95 

9 7 1,36 

10 23 4,47 

11 2 0,39 

12 7 1,36 

14 12 2,33 

15 9 1,75 

16 1 0,19 

17 2 0,39 

18 1 0,19 

20 7 1,36 

22 1 0,19 

23 1 0,19 

25 2 0,39 

26 1 0,19 

27 1 0,19 

30 6 1,17 

36 1 0,19 

50 1 0,19 

NA 228 44,36 
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Orolig för 
barnens hälsa Antal % 

0 138 26,85 

1 45 8,75 

2 79 15,37 

3 61 11,87 

4 30 5,84 

5 52 10,12 

6 21 4,09 

7 35 6,81 

8 20 3,89 

9 7 1,36 

10 15 2,92 

NA 11 2,14 

 
 

 

 

 

 

 

 

Född Antal % 
1996 16 3,11 
1997 8 1,56 
1998 9 1,75 
1999 11 2,14 
2000 8 1,56 
2001 10 1,95 
2002 9 1,75 
2003 13 2,53 
2004 17 3,31 
2005 65 12,65 
2006 72 14,01 
2007 61 11,87 
2008 74 14,40 
2009 67 13,04 
2010 74 14,40 
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Glas vatten Antal % 

0 22 4,28 

1 22 4,28 

2 62 12,06 

3 76 14,79 

4 108 21,01 

5 92 17,90 

6 51 9,92 

7 25 4,86 

8 19 3,70 

9 3 0,58 

10 18 3,50 

12 2 0,39 

15 1 0,19 

NA 13 2,53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalskattning 
av Fall 

N 
95 % 
Konfidensintervall 

okt-10 115 [0;              244] 
nov-10 2044 [1572;     2518] 
dec-10 1158 [790;        1526] 
jan-11 487 [235;          738] 
feb-11 19 [0;                 45] 
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8 Appendix B 

Här presenteras kod som har använts i arbetet. All kod visas inte och koden som 

är med är endast exempelkod för att ge en indikator på vad som har gjorts och 

hur det har gjorts. 

8.1.1 WinBUGS-kod för variabelselektion: 

 

#Likelihood 

model{ 

              for(i in 1:514){ 

y[i]~dbin(p[i],1)   

logit(p[i])<-

int+beta[1]*x[i,1]*gamma[1]+beta[2]*x[i,3]*gamma[2]+beta[3]*x[i,4]*ga

mma[3]+gamma[4]*beta[4]*x[i,5]+beta[5]*x[i,6]*gamma[5]+beta[6]*x[i,7

]*gamma[6]+beta[7]*x[i,8]*gamma[7]+beta[8]*x[i,9]*gamma[8]+x[i,10]*g

amma[9]+beta[9] 

 

#Multipel imputation 

x[i,1] ~ dbern(p.x1[i]) 

logit(p.x1[i]) <- beta0x1 

+beta1x1*y[i]+beta2x1*x[i,24]+beta3x1*x[i,25]+beta4x1*x[i,26]+beta5x

1*x[i,27]+beta6x1*x[i,12]+beta7x1*x[i,11]+beta8x1*x[i,13]+beta9x1*x[i,

29]+beta10x1*x[i,28] 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

x[i,28] ~ dnorm(x28.mean[i],tau.x28) 

x28.mean[i] <- beta0x28 

+beta1x28*y[i]+beta2x28*x[i,1]+beta3x28*x[i,3]+beta4x28*x[i,6]+beta5

x28*x[i,10]+beta6x28*x[i,22]+beta7x28*x[i,24]+beta8x28*x[i,11]+beta9x

28*x[i,13]+beta10x28*x[i,17]+beta11x28*x[i,18]+beta12x28*x[i,21]+bet

a13x28*x[i,29] 

 } 

 

# GVS med empirical Bayes prior 

gamma0~dbern(rho) 

for (j in 1:9){gamma[j]~dbern(0.5) } 

beta0~dnorm (mb0, taub0) 
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mb0<- (1-gamma0) * prop.mean.beta0 

taub0<- gamma0/ 100+ (1-gamma0) /pow(prop.sd.beta0 ,2) 

for (j in 1:9){ 

 beta[j]~dnorm( mb[j], taub[j]) 

 mb[j]<-prop.mean.beta[j] 

 taub[j]<-(gamma[j]/514+(1-gamma[j])) 

/pow(prop.sd.beta[j],2) 

} 

 

#räknar ut modellsannolikheter  

#models[2,1,2,1,1,1,1,1,1] betyder att modellen innehåller 1a och 3e 

variabeln 

for (j in 1:9){mindex[j]<-pow(2,j)} 

model<-gamma0 + inprod(gamma[], mindex[]) 

 

   for(j1 in 1:2){for(j2 in 1:2){for(j3 in 1:2){for(j4 in 1:2){for(j5 in 

1:2){for(j6 in 1:2){for(j7 in 1:2){for(j8 in 1:2){for(j9 in 1:2){ 

     models[j1,j2,j3,j4,j5,j6,j7,j8,j9]<-equals(gamma[1],j1-

1)*equals(gamma[2],j2-1)*equals(gamma[3],j3-1)*equals(gamma[4],j4-

1)*equals(gamma[5],j5-1)*equals(gamma[6],j6-1)*equals(gamma[7],j7-

1)*equals(gamma[8],j8-1)*equals(gamma[9],j9-1) 

   }}}}}}}}} 

 

Priors: 

rho~dbeta(1,1) 

int~dnorm(0, 0.1) 

tau.x24 <- 1/(sd.x24*sd.x24) 

sd.x24 ~ dunif(0.00001, 10) 

…………………………………………….. 

tau.x28 <- 1/(sd.x28*sd.x28) 

sd.x28 ~ dunif(0.00001, 10) 

beta0x1~dnorm(0, 0.1) 

……………………………........ 

beta13x28~dnorm(0, 1) 

} 
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8.1.2 R-kod: 

 

MICE: 

#Välja predictors till ImputationMatrix 

 

EJ<-c("Multipla.insjuk.tillfallen","ID","Crypto.omrade" , 

"Kummun.rekommender","Enkat.uppfolj","Fodd","FoddC","Glas.vatten") 

Yolo<-tbl[,!names(tbl)%in% EJ] 

fx<-flux(Yolo) 

outlist2 <- row.names(fx)[fx$outflux < 0.5] 

data2 <- Yolo[, !names(Yolo) %in% outlist2] 

fx2 <- flux(data2) 

outlist3 <- row.names(fx2)[fx2$outflux < 0.5] 

imp<-mice(Yolo, maxit=1) 

outlist4 <- as.character(imp$log[, "out"])   

outlist5<-c("Multipla.insjuk.tillfallen","Crypto.omrade" , 

"Kummun.rekommender","Enkat.uppfolj","EnkatNR","Fodd") 

outlist <- unique(c(outlist2,outlist5, outlist4)) 

tblReady <- Yolo[, !names(Yolo) %in% outlist] 

tblReady<-cbind(tblReady,Yolo$Insjuk.datum ,Yolo$fpc,Yolo$EnkatNR) 

colnames(tblReady)[colnames(tblReady)=="Yolo$Insjuk.datum"] <- 

"Insjuk.datum" 

colnames(tblReady)[colnames(tblReady)=="Yolo$fpc"] <- "fpc" 

colnames(tblReady)[colnames(tblReady)=="Yolo$EnkatNR"] <- 

"EnkatNR" 

pred <- quickpred(tblReady, minpuc = 

0.7,exc=c(outlist3,"pw","fpc","EnkatNR"),inc=c("FoddInt","Kon","Postort","

Personer.hushall","Diarre.3los")) 

diag(pred)<-0 

#Imputera  

imp<-mice(tblReady,pred=pred,m=100,maxit=10) 

 

#GREG kalibrering och populationsskattningar 

z <- list() 

for(i in 1:imp$m){  

z[[i]]<-complete(imp,i) 
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#Skapar nya variable på varje imputerade dataset 

for(l in 1:nrow(z[[i]])){ 

if (z[[i]]$FoddInt[l]=="Fem"){z[[i]]$Fem[l]<-1} 

else if (!z[[i]]$FoddInt[l]=="Fem"){z[[i]]$Fem[l]<-0} 

                 } 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

            } 

vecCoef <- vector() 

vecSE <- vector() 

 

#Kalibrerar och poolar ihop skattningar 

for(i in 1:imp$m){ 

dclus1<-svydesign(id=~1, data=z[[i]], fpc=~fpc) 

pop.totals<-c(`(Intercept)`=9262, 

Konman=4695,FoddInt2=2703,FoddInt3=2713,FoddInt4=2393,PostortF

RÖSÖN=2000.875,PostortFÅKER=138.875,PostortHÄGGENÅS=237.875,Po

stortLIT=532.875,PostortORRVIKEN=258.875,PostortTANDSBYN=318.87

5,PostortÖSTERSUND=3435.875) 

gclus1 <- calibrate(dclus1, ~Kon+FoddInt+Postort, pop.totals) 

gclus1<-subset(gclus1,Kon=="man") 

Gu<-svymean(~abs(as.numeric(Diarre.3los)-2),gclus1) 

vecCoef[i]<-as.numeric(Gu[1]) 

vecSE[i]<-as.numeric((SE(Gu))) 

       } 

#RUBINS REGLER 

a<-vecCoef 

b<-as.matrix(a-mean(a)) 

B<-(1/(imp$m-1))*sum(t(b)%*%(b)) 

Ubar<-mean((vecSE)^2) 

TotalVar<-(Ubar+B+(B/imp$m)) 

SE<-sqrt(TotalVar) 

mean<-mean(vecCoef) 

r<-(1+(imp$m)^-1)*(B/Ubar) 

v<-(imp$m-1)*(1+r^-1)^2 

t<-qt(0.975,v) 

Left<-mean-t*sqrt(TotalVar) 
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Right<-mean+t*sqrt(TotalVar) 

By<-as.character(gclus1$call)[3] 

cbind(names(Gu),By,mean,SE,Left,Right) 

 

Modellval: 

#Jämförelser med LR-test 
fit0 <- with(imp, glm(abs(as.numeric(Diarre.3los)-2) ~ 
abs(as.numeric(Buk.magsmart)-2)+abs(as.numeric(Feber)-
2)+abs(as.numeric(Trott.utmatt)-2),family="binomial")) 
 
fit1 <- with(imp, glm(abs(as.numeric(Diarre.3los)-2) ~ 
abs(as.numeric(Buk.magsmart)-2)+abs(as.numeric(Feber)-
2)+abs(as.numeric(Trott.utmatt)-2)+abs(as.numeric(Diarre.blod)-
2),family="binomial")) 
stat <- pool.compare(fit1, fit0, method = "likelihood", data = imp) 
stat$pvalue 

 

 

Klustring: 

 

#Olikhetsmatrisen med det olika symptomen# 

lista<-list() 

for(i in 1:imp$m) { 

 lista[[i]]<-   daisy(as.data.frame(t(complete(imp,i)[2:11])))  

} 

#För att hitta den bästa testas olika värden den som ger högst 

genomsnittlig siluettbredd väljs i det här fallet var det med k=2 och r=1,3#  

lista2<-list() 

for(i in 1: imp$m) { 

 lista2[[i]]<-fanny(lista[[i]],k=2, memb.exp=1.3)$silinfo$avg.width 

} 

sum(as.data.frame(lista2))/ imp$m 

 
#För att se de olika andelarna medlemskap de olika variablerna har i de 

olika klustren# 

lista3<-list() 

for(i in 1: imp$m) { 

    lista3[[i]]<-fanny(lista[[i]],k=2, memb.exp=2)$membership 
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} 

medlemskap<-as.data.frame(lista3[1])-as.data.frame(lista3[1]) 

for(i in 1: imp$m) { 

    medlemskap <-as.data.frame(lista3[i])+medlemskap 

} 

medlemskap / imp$m 

 

#För att få fram siluettbredden för varje symptom# 

 

lista4<-list() 

for(i in 1: imp$m) { 

    lista4[[i]]<-fanny(lista[[i]],k=2, memb.exp=1.3)$silinfo[1] 

} 

silbredd<-as.data.frame(lista4[1])-as.data.frame(lista4[1]) 

for(i in 1: imp$m) { 

    silbredd<-as.data.frame(lista4[i])+silbredd 

} 

silbredd/ imp$m 
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9 Appendix C 
Titel: Enkät magsjuka/cryptosporidium för barn och ungdomar yngre än 18 år  
 
Barnets födelseår & Kön  
1a. Har ditt barn sedan 1/11 2010, haft nytillkomna magsymtom, som : 
 - diarré med 3 eller fler lösa avföringar per dag  
- vattnig diarré  
- blod i diarrén  
- buksmärtor/magkramper  
- kräkningar  
 - illamående  
(Ja/Nej) 
 
1b. Har ditt barn i samband med nytillkomna magsymtom, haft nedanstående: 
- feber, mer än 38 grader  
 - huvudvärk  
 - ledbesvär  
 - ont i ögonen  
 - trötthet/utmattning  
(Ja/Nej) 
Om ditt barn inte har haft några magsymtom, gå vidare till fråga 10.  
  
2. Ange ungefärligt datum (även om du är osäker) för ditt barns insjuknande i 
magsymtom enligt fråga 1a?  
(ååmmdd) 
 
3. Om ditt barn har haft några av magsymtomen i fråga 1a, hur sjukt uppskattar 
du att ditt barn har varit?  
Sätt en ring runt den siffra som stämmer bäst överens. 0 betyder inte alls sjuk 
och 10 betyder mycket sjuk.  
(inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mycket ) 
 
4. Har ditt barn insjuknat mer än en gång, i magsymtom (enligt fråga 1a) efter 
det att han/hon varit symtomfri mer än 2 dagar?   
(nej/ ja, vid 1 ytterligare tillfälle/ ja, vid 2 ytterligare tillfällen/ ja, vid 3 eller fler 
tillfällen) 
 
5. Hur många dagar har ditt barn sammanlagt haft diarré?  
 (antal dagar)  
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6. Hur många dagar har ditt barn sammanlagt haft magsymtom (enligt fråga 1a) 
inräknat de dagar ditt barn eventuellt haft diarré?  
 (antal dagar)  
 
7. Har ditt barn varit hemma från dagis/fritids/ skola, på grund av magsymtom 
enligt fråga 1a?  
(Ja/Nej) 
 Om ja, hur länge?  
(antal dagar) 
 
8. Har ditt barn varit i kontakt med sjukvården för den aktuella magsjukdomen?  
 Kryssa i ett eller flera alternativ.  
(nej/ ja, hälsocentral/ ja, sjukhus) 
10. Har ditt barn sedan tidigare någon form av återkommande och/eller 
långvariga magproblem (dvs under 2009-2010)?  
 - lös avföring  
- ont i magen  
 - bubblig mage  
(ja/ nej) 
 
11. Har ditt barn någon form av känd intolerans/ överkänslighet för födoämnen?  
En intolerans som gett besvär från magen eller tarmen, t ex lösa avföringar, ont 
i magen, bubblig mage.  
 - komjölksallergi  
- laktosintolerans  
 - glutenintolerans  
- annan känd intolerans mot något födoämne   
 (ja/nej)  
 
12. Har ditt barn någon av följande sjukdomar?  
 - diabetes  
- inflammatorisk tarmsjukdom, (Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)  
 - irritabel tarm (IBS)  
- reumatisk ledsjukdom  
(ja/ nej)  
 
13. Behandlades ditt barn med något av följande läkemedel under månaden före 
cryptosporidium-utbrottet?  
-medicin mot magsår/sura uppstötningar (t ex Omeprazol, Losec, Nexium)  
 - kortisontabletter  
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(ja/ nej)  
 
15. Hur många personer finns sammanlagt i ert hushåll?  
(antal personer)  
 
16. Hur många av dessa har haft nytillkomna magsymtom enligt fråga 1a, efter 
den 1/11 2010?  
 (antal personer)  
 
17. Tror du att ditt barn har haft magsjuka orsakad av cryptosporidium efter den 
1/11 2010?  
(ja/ nej)  
 
18. Har du känt dig orolig för ditt barns hälsa pga cryptosporidium?  
Sätt en ring runt den siffra som stämmer bäst överens för dig.  
0 betyder inte alls orolig och 10 betyder mycket orolig.  
(inte alls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mycket ) 
 
19. Har barnets symtom anmälts på kommunens webb-formulär gällande 
cryptosporidium?  
(ja/ nej)  
 
20. Tillbringar barnet dagarna (t.ex. arbetar, studerar, går på dagis) i området 
där vattenkokning rekommenderas?  
(ja, nej)  
  
22. Ange hur många glas kranvatten ditt barn  
brukar dricka per dag i vanliga fall (räkna med saft/välling men inte kaffe/te) 
(antal) 
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Målet med den här studien är att undersöka hur barn under 15 år påverkades av Cryptosporidiumutbrottet i slutet av år 2010 i 

Östersunds kommun. Datamaterialet utgörs av svar på en enkätundersökning från 514 barn rörande deras hälsa relaterad till utbrottet. 

Dessa enkäter togs fram av svenska Smittskyddsinstitutet kort efter utbrottet och det är i uppdrag av denna myndighet som studien 

utförs. Analys av riskfaktorer och följdsymptom utförs med logistiska regressionsmodeller utifrån både ett Bayesianskt och ett 

frekventistiskt tillvägagångssätt för att på så sätt betrakta datamaterialet från fler synvinklar och samtidigt identifiera skillnader 

mellan dessa två tillvägagångssätten. En annan del av arbetet presenterar bortfallskalibrerade skattningar av antalet 

Cryptosporidiumfall både totalt och månadsvis men också skattningar av fallprevalensen i olika redovisningsgrupper. Slutligen 

analyseras sambanden mellan följdsymptomen med logistisk regression. Dessutom utförs variabelklustring av följdsymptom med 

metoden fuzzy clustering för att se hur dessa kan grupperas. Resultaten visar att Glas vatten, Inom VA. område, Tidigare lös avföring 

och Kön identifieras som riskfaktorer medan de bäst förklarande följdsymptomen är Vattnig diarré, Buk- eller magsmärtor, Feber 

och Trött/utmattad. 
 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze how children under the age of 15 years were affected by the 2010 Östersund Cryptosporidium 

outbreak. The data consists of responses to a questionnaire from 514 children concerning their health related to the outbreak. The 

questionnaire was developed by the Swedish Institute for Infectious Disease Control shortly after the outbreak. The analysis of risk 

factors and the analysis of symptoms associated with infection were performed using logistic regression models based on both a 

Bayesian and a frequentist approach. Using the two different approaches we thus consider the dataset from different angels and at 

the same time try to identify the differences between these two approaches. Another part of the paper presents estimates calibrated 

for nonresponse of the number of Cryptosporidium infections both totally and on a monthly basis. Additionally estimates of the 

prevalence of cases in various domain groups are presented. Finally, associations between the symptoms are investigated using 

logistic regression. With the same goal we performed variable clustering of the symptoms using the fuzzy clustering approach. The 

results shows that higher water intake, getting water thru the municipal water distribution system, Former loose stools and Gender 

could be identified as risk factors while the best-explanatory symptoms were watery diarrhea, abdominal or stomach pain, fever 

and tiredness/exhaustion. 
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