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Abstract 
Cancer is a big health problem in Sweden and one of the leading causes 

of death. As of recently there has been an increase in the interest in the 

cancer research community in how chronic inflammation influences the 

emergence of cancer tumors. In this paper we intend to investigate the 

relationship between markers of chronic inflammation and lung cancer. 

We will also look in to the possibility that sialic acid may be a marker of 

lung cancer. 

Lung cancer is one of the most common types of cancers in Sweden and 

has a high mortality rate compared to other cancers. Reasons for this 

being both from the fact that it is usually discovered at a later stage and is 

located in a sensitive organ make it harder to treat. 

To do this we will use sialic acid as a marker of inflammation from a 

cohort study done during the early sixties, it will be cross referenced with 

the Swedish Cancer Registry from Socialstyrelsen. BMI and age will also 

be used as variables of interest. 

The method for the paper will use Cox Proportional Hazard Model to 

estimate the risk of sialic acid relating to the emergence of lung cancer. 

Sensitivity analysis will be used to consider the effects of smoking as a 

confounder variable. 

The results show that there are reasons to believe that chronic 

inflammation may have a role in the emergence of lung cancer tumors. 

There is no evidence in this study that suggest that sialic acid is a good 

marker for an individual having lung cancer. Furthermore, BMI seems to 

have a protective effect against lung cancer, but this would need further 

study to draw any real conclusions from. 

 



 
 

Sammanfattning 

Cancer är ett stort samhällsproblem i Sverige och en viktig dödsorsak. På 

sistone har det inom cancerforskningsvärlden blivit allt mer intressant 

att studera hur kronisk inflammation påverkar uppkomsten av 

lungcancertumörer. I den här uppsatsen ämnar vi att studera sambandet 

mellan markörer för kronisk inflammation och lungcancer. Vi kommer 

även undersöka möjligheten för att lungcancer kan vara en markör för att 

man redan har lungcancer. 

Lungcancer är en av de vanligaste cancertyperna i Sverige och har en hög 

dödlighet jämfört med andra cancertyper. Orsakerna till detta är bland 

annat att den ofta upptäcks i ett sent stadie och att den är lokaliserad i ett 

känsligt organ som gör den svår att behandla. 

För att göra detta använder vi oss av sialinsyra som en markör för 

inflammation från en kohortstudie från 60-talet som korsas med det 

svenska cancerregistret från Socialstyrelsen. BMI och ålder kommer även 

användas som relevanta variabler för sammahanget. 

Metoderna som används är Coxmodellen för att skatta risken för 

sialinsyra på uppkomsten av lungcancer. Känslighetsanalys kommer att 

användas för att ta hänsyn till den okända variabeln rökning och vilka 

effekter den har på modellen. 

Resultaten visar att det finns anledning att tro att kronisk inflammation 

kan ha en roll i uppkomsten av lungcancertumörer. Det finns inga bevis 

för att sialinsyra skulle vara en bra markör för att en individ redan har 

lungcancer. Utöver detta, verkar BMI vara en skyddande faktor, men 

detta skulle behöva studeras vidare för att kunna dra några vidare 

slutsatser kring BMI:s skyddande egenskaper på lungcancer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Under 2011 ställdes nästan 60 000 cancerdiagnoser i Sverige och är den 

vanligaste dödsorsaken bland människor under 85 år. Ungefär var tredje 

människa drabbas utav cancer någon gång under sin livstid 

(Cancerfonden, 2013). Under senare år har den medicinska vetenskapen 

blivit allt mer intresserad över hur olika inflammatoriska processer 

påverkar uppkomsten av olika typer av cancer. 

Lungcancer är ett samlingsnamn för cancertumörer som har sitt 

ursprung i lungorna. Det är den cancerform som dödar flest människor i 

Sverige då dödligheten är hög och det är en relativt vanlig cancerform. 

Den vanligaste orsaken till lungcancer anses vara cigarettrökning. Detta 

tros ligga bakom mellan 80 till 90 procent av alla lungcancerfall. Andra 

anledningar till lungcancer tros vara passiv rökning samt föroreningar 

från asbest och radon. 

För att kunna undersöka kronisk inflammation behövs tillgång till halten 

av olika markörer i blodet. Normalt sett inom dagens medicinska studier 

används c-reaktivt protein som markör för inflammation, som är en del 

av immunförsvaret. I denna studie finns däremot inte tillgång till 

markören just nämnd, utan här används en annan markör, sialinsyra, 

som också är bra, om inte en bättre markör för kronisk inflammation 

(Browninga, Krebsa, & Jebba, 2004). 

  



2 
 

Få studier har gjorts kring kronisk inflammation och uppkomsten av 

lungcancer. Denna uppsats ämnar därför besvara om det finns någon 

signifikant ökande risk för uppkomsten av lungcancer hos individer med 

förhöjda värden på markörer för kronisk inflammation. Hänsyn måste 

även tas till att sialinsyra kan vara en markör för att individen redan har 

lungcancer (Iwahashi, 1990). 

1.2 Syfte 

För att kunna hitta lungcancer i ett tidigt stadie är det av intresse att hitta 

variabler som tyder på att individen kommer att få cancer längre fram i 

livet. 

Det huvudsakliga syftet med denna studie blir då att undersöka hur det 

går att använda statistiska metoder för att ta hänsyn till avsaknaden av 

relevant bakgrundsinformation på uppkomsten av olika sjukdomar. 

I denna studie undersöks sialinsyras påverkan på lungcancer i en kohort 

där det inte finns tillgång på data från den kanske mest viktiga 

bakgrundsvariabeln rökning. Syftet blir då att med hjälp av externa data 

om rökningens påverkan på lungcancer applicera dessa på 

datamaterialet. 

1.3 Frågeställning 

 Hur stor påverkan har egentligen sialinsyra på lungcancer? Finns 

det ett värde på sialinsyra som kan användas till att avgöra om 

individen ifråga kommer att få lungcancer senare i livet? 

 Är sialinsyra en markör för att individen redan har lungcancer? 

 Hur stor påverkan har rökning på sialinsyra? Ökar sialinsyra 

beroende på om individen i sig röker? 

 Kan sialinsyra i sig berätta något om individens risk att få 

lungcancer senare i livet? 
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1.3.1 Uppdragsgivarens frågeställning 

Eftersom ålder och kön är relaterade både till sialinsyra och lungcancer 

så måste hänsyn tas till dessa variabler (Socialstyrelsen, 1971). Det är 

också av intresse att se om sambandet skiljer sig mellan könen och 

mellan olika åldersgrupper. Även om sambandet förändras över tiden bör 

undersökas. En viktig variabel som saknas är rökvanor. Sambandet 

mellan rökning och lungcancer är väldokumenterat i andra studier men 

det finns inte så mycket information om rökningens eventuella påverkan 

på halten av sialinsyra i blodet (Cancerfonden, 2013). Det skulle vara 

intressant att komplettera den vanliga sambandsanalysen med en 

känslighetsanalys där (under olika antaganden t ex om sambandet 

mellan rökning och sialinsyra) beräkningar för hur mycket 

sambandsskattningarna (regressionskoefficienterna) skulle kunna 

påverka, då hänsyn togs till rökning undersöks. 

1.4 Data 

I denna uppsats kommer Värmlands-kohorten (Socialstyrelsen, 1971) att 

studeras. Studien var från början en utvärdering av en metod att 

identifiera kliniska sjukdomar innan de brutit ut, enbart genom ett 

blodprov, några få fysiska variabler och blodtryck. Tyvärr var metoden 

inte lyckad, men datamaterialet sparades och har legat till grund för flera 

olika undersökningar och uppsatser efter det. 

Alla invånare i tre distrikt i Värmland (Arvika, Hagfors och Karlstad) och 

ett distrikt i Gästrikland (Hofors-Torsåker) som var över 25 år, bjöds in 

för att medverka i studien. Det undre åldersintervallet valdes då det 

redan fanns data i de yngre åldersgrupperna. Ändå finns några individer 

som var yngre än 25 med i studien. 

Från Värmland bjöds 116 638 individer in och 9 934 individer bjöds in 

från Gästrikland. Totalt valde 97 484 individer att medverka i studien. I 
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studien samlades data in från blodprov och från en liten enkät. Frågorna 

i enkäten var: 

 Lider du av 

- Högt blodtryck? 

- Förhöjda äggviteämnen? 

- Diabetes? 

- Blodanemi? 

 

 Är du förkyld just nu eller har du någon annan infektion? 

 

 Har du varit förkyld eller haft någon annan infektion under de tre 

senaste veckorna? 

Provet som togs analyserades och gav 12 olika mätvärden, bland annat 

hemoglobinvärde, järn, kreatinin, sialinsyra och kolesterol. Även längd, 

vikt och blodtryck togs. I denna uppsats kommer endast kön, sialinsyra, 

vikt, längd, ålder och tiden från det att blodprovet togs, tills dess att 

cancern först upptäcktes, att behandlas och analyseras. Detta för att 

svara på frågeställningen som handlar om förhållandet mellan 

inflammation, rökning och lungcancer. 

1.4.1 Undersökningsvariablerna 

Bakgrundsvariablerna som är av intresse för uppsatsen är kön, sialinsyra, 

BMI (body mass index) och ålder. Det är av intresse att veta om någon av 

dessa är en bidragande faktor till uppkomsten av lungcancer för att 

kunna ta hänsyn till dessa då undersökning för kronisk inflammation 

utförs. 
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Tabell 1.1 - Variabler i uppsatsen 

Variabel Förklaring 

Sialinsyra 

Sia 

Sialinsyra har använts som markör för många olika former av ohälsa, 

så som olika cancerformer, kardiovaskulär sjukdom med flera 

(Tewarson, Mittal, Singh, & Gupta, 1993). Det är en indikator på att det 

finns någon form av inflammation i kroppen. Nu för tiden används inte 

sialinsyra i samma utsträckning som förr, utan c-reaktivt protein 

(CRP) används och studeras vid misstanke om inflammationer. 

Variabeln är kontinuerlig i datamaterialet. Vid coxregression i denna 

uppsats kodas sialinsyra om till en dikotom variabel. Dessa 

brytpunkter har valts för att ge största möjliga värde på den relativa 

risken. Brytpunkter som har testats är medelvärdet, medianen, första 

och tredje kvartilen. De brytpunkter som används är medelvärdet och 

första kvartilen. 

BMI 

Med hjälp av vikten och längden räknas Body Mass Index (BMI) ut för 

att undersöka om variabeln har någon inverkan på lungcancer. 

Formeln för BMI:                        . Om kvoten ligger mellan 

18,5 - 24,9 har man ett ”normalt” BMI, vilket inte visar på någon över- 

eller undervikt. 

Ålder 

Denna variabel är åldern på individen då provet togs. Variabeln delas 

upp i 14 intervall för att kunna användas att stratifiera över i 

regressionsanalysen. Intervallen är <24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 

45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85<. 

Kön 
Om individen är man eller kvinna. Män är kodade som 1 och kvinnor 

som 0. 

Rökning 

I Värmlands-kohorten frågades inte individerna om de rökte eller ej, 

Då lungcancer är väldigt associerat med rökning måste hänsyn tas till 

detta vilket gör denna variabel problematisk. Det finns dock data om 

just rökning på 60-talet, vilket gjordes för hela landet (Statistiska 

Centralbyrån, Utredningsinstitutet, 1965). Rökvanorna delas upp på 

olika åldersintervall och kön. Denna information kommer först in i 

känslighetsanalysen. 



6 
 

2 Metod 

Denna uppsats kommer ta upp hazardkvoter och relativa risker. De 

kommer ses som ekvivalenta med varandra då kohorten är så pass stor 

och utfallet, lungcancer, så pass ovanligt. Anledningen till detta är att 

hazardkvoten och den relativa risken närmar sig varandra just då när 

utfallet (lungcancer) är väldigt litet och kohorten väldigt stor. Tolkningen 

mellan hazardkvoten och relativa risken är lite skiljd då hazardkvoten 

har en tidsaspekt i sig och ses som förändringstakten för att en händelse 

ska ske vid en tidpunkt. Relativa risken tolkas däremot som proportionen 

av andelen händelser i en grupp jämfört med dess kontrollgrupp. 

2.1 Cox proportionella hazardmodell 

Normalt sett när en händelse mot en icke-händelse analyseras används 

logistisk regression. Det är däremot inte applicerbart när händelser som 

inträffat efter olika tidslängder studeras, vilket denna uppsats kommer 

att göra. 

Coxmodellen lämpar sig mycket väl på överlevnadsdata där 

högercensurering och en tidsvariabel till en händelse finns. 

Högercensurering innebär att händelsen inte inträffat under tiden 

individen var i studien. I denna uppsats innebär det att individen av 

annan anledning än lungcancer har censurerats i studien. Censurering i 

detta fall innebär att individen har fått en annan cancer, har dött eller 

uppnått en ålder av 90 år. 

Proportionella hazardantagandet säger att hazardkvoten är 

tidsoberoende och ändras inte med tiden. Om antagandet inte stämmer 

kan coxmodellen ändå användas, men skattningarna av hazardkvoten 

blir inte tillförlitliga. 
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För att undersöka det proportionella hazardantagandet används en 

metod utvecklad av Grambsch och Therneau. Med hjälp av deras metod 

undersöks alla variabler för sig samt att en uppfattning kring hela 

modellen framkommer. Detta test går ut på att undersöka om 

Schoenfeld-residualerna från coxmodellen är korrelerade mot tiden. 

Residualer i coxmodellen är inte helt uppenbart då det inte går att 

jämföra en observation mot en linje. Schoenfeld-residualer räknas bara 

ut på händelser i coxmodellen, i detta fall lungcancerfall. Det som då 

undersöks är de aktuella värden på varje variabel minus det förväntade 

värdet i coxmodellen. För schoenfeld-residualer fås då lika många 

residualer för varje observation som det finns variabler i modellen 

(Schoenfeld, 1982). 

Formel 2.1 

                       ∑      

       

   

 

Där     är värdet på observationen för händelsen i för variabel k minus 

summan för alla observationer inom riskuppsättningen gånger deras 

sannolikhet att drabbas för händelsen. 

För att det proportionella hazardantagandet ska vara uppfyllt ska det inte 

finnas någon korrelation mellan Schoenfeld-residualerna och tiden. 

Nollhypotesen är att korrelationen (rho) är lika med noll. Kan 

nollhypotesen inte förkastas, är det proportionella hazardantagandet 

uppfyllt (Grambsch & Therneau, 1994). 
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Coxmodellen beskrivs enligt formel 2.2 om det proportionella 

hazardantagandet är uppfyllt och hazardkvoterna inte beror på tiden. 

Formel 2.2 

   |           (           )             

I formel 2.2 är    |   hazardtakten vid tiden t för en observation givet 

variabel x, och       är bashazardfunktionen som definierar hazarden vid 

tidpunkten t då alla variabler är lika med noll. Bashazardfunktionen kan 

ses som ett intercept, precis som vid vanlig linjär och logistisk regression, 

dock är skillnaden här att bashazardfunktionen kan förändras med tiden. 

      står för hazardkvoten för variabel x. 

Den tolkas som en procentuell förändring för varje steg i x man går. Som 

exempel, en hazardkvot på 1,06 på sin kontinuerliga variabel ålder 

betyder att för varje år ökar risken att utsättas för händelsen med 6 

procent. Det vill säga att det skulle vara 1,79 (1,06^10) gånger troligare 

att utsättas för händelsen för en 40-åring jämfört med en 30-åring. När 

hazardkvot är ett finns det ingen risk med den aktuella variabel. Går den 

under ett är det en faktor som skyddar från händelsen medan om den går 

över ett ökar risken för händelsen. 

Coxmodellen är semi-parametrisk, då bashazardfunktionen inte behöver 

vara parametrisk. Däremot skattas    som en parametrisk funktion och 

därför beskrivs coxmodellen som semi-parametrisk. Parametriska 

modeller är helt enkelt modeller som kräver att data har en speciellt 

struktur och distribution medan en icke-parametrisk modell inte gör 

några antaganden om data. En modell som har båda komponenterna i sig 

kallas då semi-parametrisk 

Coxmodellen anses vara mer robust än liknande parametriska modeller 

på grund av den semiparametriska strukturen. Detta medför att den inte 
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blir känslig för felskattningar vid skattningen av bashazardfunktionen, då 

den skattas efter att skattningen av koefficeienterna är gjord. 

Robustheten kommer från en relativt liten förlust av precision vid 

skattningen av koefficienterna (Vittinghoff, Glidden, Shiboski, & 

McCulloch, 2004). 

2.2 Känslighetsanalys 

I en studie som görs finns bara ett visst antal variabler med. Det kommer 

troligen alltid att saknas någon variabel som faktiskt har ett samband 

med den beroende variabeln. Vanligt förekommande statistiska metoder 

antar att dessa avsaknade variabler utgör ett slumpmässigt fel och 

behöver därför inte tas hänsyn till. I vissa fall gör avsaknaden av viktig 

bakgrundsinformation att det uppkommer systematiska fel. Felen är inte 

helt slumpmässig, utan kan bero på de saknade variablerna. För att 

räkna ut vad det systematiska felet egentligen är, behöver denna variabel 

läggas till i efterhand. Detta blir komplicerat då de personer som studien 

gjordes på från början inte nödvändigtvis behöver vara tillgängliga för en 

ny studie. Med hjälp av känslighetsanalys kan den nya variabeln läggas 

till i efterhand och studeras hur stort sambandet är. 

Det finns många olika sätt att göra detta på. Den metod som används i 

denna uppsats blir den som utvecklades av Takashi Yanagawa 

(Yanagawa, 1984). Detta är en metod för att skatta felet som uppstår när 

hänsyn inte tas till den okända variabeln. Det som erhålles är en kvot av 

den ojusterade relativa risken och det skattade felet som uppstår när 

hänsyn inte tas till den okända variabeln. Modellen visas i formel 2.3. 

Formel 2.3 - (Se bilaga 7.1 för härledning av Confounder RR) 
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RRDX är relativa risken för den undersökta variabeln X påverkan på 

uppkomsten av händelsen D. RRDZ står för hazardkvoten för den okända 

dikotoma variabeln Z påverkan på uppkomsten av händelsen D. PZ är 

sannolikheten att någon i den undersökta populationen innehar 

variabeln Z eller ej (t ex är rökare eller icke-rökare). 

RRDX-ojusterad hämtas från den ursprungliga relativa risken för sialinsyras 

påverkan på lungcancer från coxmodellen, medan confounder RR skapas 

från externa källor med den relativa risken för rökning. 

Om Z antas vara den enda variabeln som missats i studien, kan 

confounder RR ses som den grad av systematiska fel som uppkommer då 

hänsyn inte tas till Z. Skulle Z inte vara associerad med händelsen eller 

den kända variabeln, skulle denna kvot bli ett (Rothman, Greenland, & 

Lash, 2008). 

2.3 Övrigt 

För att kunna utföra känslighetsanalyserna på ett enkelt sätt krävs det en 

dikotom undersökningsvariabel (x). För att hitta brytpunkten för vad 

som är Hög respektive Låg sialinsyrahalt i blodet utförs en vanlig 

coxregression på den dikotoma sialinsyravariabeln. Där undersöks vid 

vilken brytpunkt som högst värde fås på den relativa risken. Där effekten 

är som störst av sialinsyra blir den brytpunkt som är mest intressant. 

Exempel på brytpunkter som undersökts är första och tredje kvartilen 

samt medianen och medelvärdet på sialinsyra. 

I denna uppsats som handlar om sialinsyrans påverkan på lungcancer 

finns inte data för rökning i de olika grupperna Hög respektive Låg 
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exponering av sialinsyra i blodet, utan detta måste resoneras fram till ett 

rimligt resultat. 

2.4 Etik 

Sedan 2004 finns en lag i Sverige som reglerar vad för typer av forskning 

som får göras då känsliga uppgifter hanteras eller då människor, både 

döda och levande, medverkar i forskningen. Även forskning på biologiskt 

material ingår i denna lag. Nämnden som förhandsgranskar och 

godkänner om forskningen får utföras heter Etikprövningsnämnden 

(Etikprövningsnämden, 2013). Denna nämnd finns i sex städer i Sverige 

och alla städer har minst två avdelningar, en avdelning som ansvarar för 

medicinska studier och forskning och en övrig avdelning som ansvarar 

för övrig forskning. Denna undersökning som bygger på en samkörning 

av olika personregister (Värmlandkohorten, cancerregistret och 

dödsorsaksregistret) har Etikprövingsnämnden i Stockholm godkänt. Vid 

godkännandet bedömde även nämnden att personerna i studien, eller 

dess anhöriga, inte behöver underrättas då integritetsintrånget ansetts så 

pass litet i förhållandet till informationen forskningen kan leda till. Det 

är Socialstyrelsen som har samkört dessa register och all data är 

avidentifierade. De innehåller inga personnummer eller liknande. 

Resultaten från denna undersökning presenteras även på sådant sätt att 

ingen individ kan identifieras.  

 

  



12 
 

3 Resultat 

För att underlätta för läsaren är tabeller och diagram uppdelade i olika 

färger beroende på populationen. Grön färg visar hela populationen, blå 

färg visar männen och röd färg visar kvinnorna. 

3.1 Deskriptiv statistik 

Datamaterialet består av 96 394 människor som i mitten av 60-talet 

valde att vara med i ”The Värmland Survey” (Socialstyrelsen, 1971). Det 

datamaterial som uppsatsen bygger på är en del av den studien som 

samtidigt är korsad med Socialstyrelsens cancerregister för Sverige. Vissa 

individer har blivit bortrensade, exempelvis de som var över 89 år. De 

som fått någon annan typ av cancer innan lungcancer eller av annan 

anledning blivit borttagna från studien är censurerade, vilket gör att 

förändringar har gjorts i datamaterialet innan analyser har gjorts. 

3.1.1 Variabelanalys 

Nedan visas de variabler som finns med i modellerna. Antal 

observationer, medelvärdet, standardavikelsen och min- och maxvärde 

visas för dessa variabler. 

 

Tabell 3.1 - Variabelanalys för hela populationen 

Variabler N Medelvärde Standardavikelsen Min Max 

BMI 96123 25,01 3,454 13,59 62,9 
Ålder 96394 48,97 14,128 17 89 
Sialin 95959 69,53 8,288 39 165 
Kön 96394 0,5 0,500 0 1 
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Tabell 3.2 - Variabelanalys för männen 

Variabler N Medelvärde Standardavikelsen Min Max 

BMI 47849 25,05 2,948 14,0 49,7 
Ålder 47966 49,13 14,107 22 89 
Sialin 47707 69,22 8,259 41 165 
 

Tabell 3.3 - Variabelanalys för kvinnorna 

Variabler N Medelvärde Standardavikelsen Min Max 

BMI 48274 24,97 3,892 13,6 62,9 
Ålder 48428 48,83 14,147 17 89 
Sialin 48252 69,82 8,305 39 145 
 

Korrelationsmatriserna för de olika populationerna, tabell 3.4-3.6, visar 

att ingen variabel är starkt korrelerad med någon annan variabel. Det 

betyder att ingen av variablerna bör förklara samma sak hos den 

beroende variabeln. 

Tabell 3.4 - Korrelationsmatris för hela populationen 

Pearsons korrelationsmatris 

 BMI Ålder Sialin Kön 
BMI 1 0,254 0,165 0,011 
Ålder 0,254 1 0,237 0,011 
Sialin 0,165 0,237 1 -0,036 
Kön 0,011 0,011 -0,036 1 
Alla kombinationer är signifikanta på α=1 procent 
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Korrelationen som finns mellan variablerna när datamaterialet är 

uppdelat mellan män och kvinnor är även dessa låga och visar att 

variablerna är relativt okorrelerade med varandra. 

Tabell 3.5 - Korrelationsmatris för männen 

Pearsons korrelationstest 

 BMI Ålder Sialin 
BMI 1 0,19 0,094 
Ålder 0,19 1 0,204 
Sialin 0,094 0,204 1 
Alla kombinationer är signifikanta på α=1 procent 

 

Tabell 3.6 - Korrelationsmatris för kvinnorna 

Pearsons korrelationstest 

 BMI Ålder Sialin 
BMI 1 0,306 0,221 
Ålder 0,306 1 0,27 
Sialin 0,221 0,27 1 
Alla kombinationer är signifikanta på α=1 procent 

 

 

3.1.2 Databeskrivning 

I detta stycke presenteras datamaterialet som alla analyser utgår från. 

 

Figur 3.1 - Andel män och kvinnor i studien 
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Som figur 3.1 visar är fördelningen mellan män och kvinnor nästintill 

lika, 50,24 procent är kvinnor och 49,76 procent är män i studien. 

 

Figur 3.2 - BMI fördelat över ålder vid provtagning (medelvärdet för 

varje ålder) 

BMI varierar kraftigt i studien. Det minsta värdet uppmätt är 13,6 och 

det största värdet uppmätt är 62,9. Båda dessa mätningar uppmättes på 

kvinnor. Männens minsta respektive största värde är 14,0 och 49,7. 

Dessutom finns det 271 individer där någon av variablerna längd eller 

vikt saknas, vilket medför att BMI inte kan räknas ut. Dessa individer 

betraktas som bortfall. Medelvärdet av BMI i studien är 25,01. 

 

Figur 3.3 - Sialinsyra fördelat över ålder vid provtagning (medelvärdet 

för varje ålder) 
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Sialinsyravärdet i blodet varierar också mycket i studien. Minsta värdet 

uppmätt hos kvinnor är 39 och största värdet är 145. Minsta värdet hos 

männen är 41 och största värdet är 165. Medelvärdet av sialinsyra i hela 

datamaterialet är 69,53. 

 

Figur 3.4 - Antal som fått diagnosen lungcancer fördelat över ålder då 

lungcancern upptäcktes 

Antal individer i studien som fått lungcancer som sin första cancer är 

1120 stycken. Detta ger en andel på 0,0162, alltså 1,62 procent. Den 

yngsta individen är en kvinna som vid 33 års ålder diagnostiserades med 

lungcancer. Den yngsta mannen som drabbades av lungcancer var 37 år. 

 

 

Figur 3.5 - Andelen rökare i Sverige (60-talet) uppdelat på kön 

Andelen rökare är taget från undersökning ”Rökvanor i Sverige” 

(Statistiska Centralbyrån, Utredningsinstitutet, 1965). Denna 
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undersökning stämmer bra överens med undersökningen ”The Värmland 

survey” och dess data, då båda undersökningarna gjordes på 60-talet. 

Undersökningen visar en stor skillnad mellan könen. Totalt rökte 49,2 

procent av männen och 22,8 procent av kvinnorna. 

3.1.3 Livslängdstabell 

Vid studier över tiden, och då speciellt vid epidemiometri, används en 

typ av beskrivande statistik som kallas livslängdstabeller. Dessa visar hur 

länge individen beräknas vara frisk, och hur stor risk en individ har att 

insjukna i den studerade sjukdomen. I detta fall är det lungcancer. Om 

individen inte får lungcancer, utan får någon annan typ av cancer eller av 

annan anledning blir bortplockad från studien blir den individen 

censurerad. 

Tabell 3.7 - Summering av Livslängdstabell 

Summering av livslängdstabell 

  Censurerade 
Totalt N N fall N Procent 
96394 1120 95274 98,80% 
 

Som tabell 3.7 visar är det totalt 96 394 individer med i beräkningarna 

och 1120 av dessa får lungcancer. 95274 individer är censurerade, vilket 

ger en procentsats på 98,8 procent. 

Tabell 3.8 - Medeluppföljningstiden 

Medelvärde för uppföljningstiden 

Medlevärde 
  95% konfidensintervall 
Medelvärde Standardavvikelse Nedre gräns Övre gräns 
511,644 0,133 511,383 511,906 
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Tabell 3.8 visar medeluppföljningstiden i studien. I medel finns 

individerna med i studien 511,38 månader efter det att blodprovet togs, 

alltså i 42,6 år. 

3.2 Proportionella Hazardantagandet 

För att kunna lita på resultatet från coxmodellen behöver det 

proportionella hazardantagandet vara uppfyllt. Antagandet sägs vara 

uppfyllt då Schoenfeldresidualerna från coxmodellen inte korrelerar med 

tiden. Observera att nollhypotesen säger att korrelationen är lika med 

noll. P-värdet ska därför vara över 0,05 för att det proportionella 

hazardantagandet ska vara uppfyllt. Det proportionella 

hazardantagandet görs separat på män och kvinnor. 

Tabell 3.9 - Schoenfeldresidualerna (Män) 

Schoenfeldresidualerna (män) 

 Rho Chi-två värde P-värde 
Sialinsyra 0,005 0,0211 0,884 
BMI 0,058 2,6307 0,105 
Global NA 2,6788 0,262 
 

Då alla p-värden är över 5 procent, visar testet att variablerna uppdelade 

på bara män inte är korrelerade med tiden. 

 

Figur 3.6 - Männens proportionella hazardantagande 
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Även residualgraferna i figur 3.6 visar inga mönster. Detta tyder på att 

variablerna och tiden är okorrelerade. 

Samma test utförs på kvinnorna. 

Tabell 3.10 - Schoenfeldresidualerna (Kvinnor) 

Schoenfeldresidualerna (kvinnor) 

 Rho Chi-två värde P-värde 
Sialinsyra 0,093 2,3372 0,126 
BMI 0,016 0,0971 0,755 
Global NA 2,6244 0,269 
 

Även hos kvinnorna är alla p-värden över 5 procent och på så vis även 

okorrelerade med tiden. 

 

Figur 3.7 - Kvinnornas proportionella hazardantagande 

Residualgraferna visar inga mönster, och visar att varken BMI eller 

sialinsyra varierar med tiden. 

 

3.3 Coxregression 
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Variabeln ålder är omräknad till 14 intervall och finns med som stratum 

genom alla coxregressioner. 

I första analysen används sialinsyra som en kontinuerlig variabel 

tillsammans med BMI. Kön är en dikotom variabel. 

Tabell 3.11 – Ombinustest av coxregression, hela populationen 

Omnibus Test av modellens kofficienter 

 Förändringen från föregående block 
-2 Log Likelihood Chi-två värde df Sig. 
19117,79 392,446 3 <0,0001 
 

Tabell 3.11 visar att coxregressionen är signifikant. För resterande 

tabeller, se bilaga 7.2. 

Tabell 3.12 – Variabelanalys av coxregression, hela populationen 

Variaber i modellen 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 
BMI -0,097 0,011 78,571 1 <0,0001 0,908 
Sialin 0,024 0,004 46,345 1 <0,0001 1,024 
Kön1 1,08 0,066 266,411 1 <0,0001 2,946 
11=man 0=kvinna 

 

Testet visar även att alla variabler är signifikanta, se tabell 3.12. Då 

sialinsyra ökar med 1 enhet, ökar risken för lungcancer med 2,4 procent 

jämförelsevis med innan, då de övriga variablerna är konstanta. Risken 

för lungcancer minskar dock med 9,2 procent om BMI ökar med 1 enhet. 

Anmärkningsvärt är att om du är man, ökar risken för lungcancer med 

194,6 procent, jämfört med om du är kvinna och övriga variabler är 

konstanta. 

I nästa analys byts den kontinuerliga sialinsyravariabeln ut mot en 

dikotom variabel. Antingen har individen ett högt värde, eller ett lågt 
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värde. Uppdelningen av variabeln utgår från vad som ger störst värde på 

den relativa risken. I denna analys är det medelvärdet på sialinsyra, 69, 

som utgör uppdelningen. Har individen ett värde på 69 eller mindre, 

kodas den som 0 och ingår i gruppen Låg. Har individen ett högre värde 

än 69, kodas den som 1 och tillhör gruppen Hög. För resterande tabeller, 

se bilaga 7.3. 

Tabell 3.13 – Omnibustest av coxregression, hela popluationen då 

sialinsyra är dikotom 

Omnibus Test av modellens koefficenter 

 Förändringen från föregående block 
-2 Log Likelihood Chi-två värde df Sig. 
19121,01 389,222 3 <0,0001 

 

Som tabell 3.13 visar är även denna regression signifikant. 

Tabell 3.14 - Variabeltest av coxregression, hela populationen då 

sialinsyra är dikotom 

Variabler i modellen 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 
BMI -0,096 0,011 77,817 1 <0,0001 0,908 
SiaAvg1 0,382 0,061 39,267 1 <0,0001 1,465 
Kön2 1,081 0,066 266,549 1 <0,0001 2,947 
1 Sialinsyra uppdelat på medelvärdet. 0<=69, 1>69 
2 1=man 0=kvinna 
 

Alla variabler är även här signifikanta. Här får sialinsyran ännu större 

betydelse. Risken för lungcancer ökar med 46,5 procent för gruppen med 

Hög sialinsyra jämfört med de med Låg sialinsyra givet att de övriga 

variablerna är konstanta. De övriga koefficienterna är princip 

oförändrade jämfört med tabell 3.12. 



22 
 

Då analyserna som gjorts ovan visar att kön har en extrem stor betydelse 

för uppkomsten av lungcancer, kommer dessa två grupper att analyseras 

separat. 

3.3.1 Männens Coxregression 

Variabeln SiaAvg är här gjord på samma sätt som i föregående 

regression. Den är uppdelad på gruppens medelvärde av sialinsyra. 

Gruppen med Låg sialinsyra är de män som har ett värde på 69 eller 

lägre, och gruppen Hög sialinsyra är de män som har ett värde på mer än 

69. Gruppen Låg kodas som 0 och gruppen Hög kodas som 1 i 

datamaterialet. För resterande tabeller, se bilaga 7.4. 

Tabell 3.15 – Omnibustest av coxregression, män då sialinsyra är 

dikotom 

Omnibus test av modellens koefficienter 

 Föreändringen från föregående block 
-2 Log Likelihood Chi-två värde df Sig. 
12531,2 69,358 2 <0,0001 
 

Tabell 3.15 visar att coxregressionen gjord enbart på män är signifikant. 

Tabell 3.16 – Variabeltest av coxregression, män då sialinsyra är dikotom 

Variabler i modellen 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 
BMI -0,078 0,014 32,201 1 <0,0001 0,925 
SiaAvg1 0,459 0,072 40,343 1 <0,0001 1,583 
1 Sialinsyra uppdelat på medelvärdet. 0<=69, 1>69 

 

Även variablerna i regressionen är signifikanta, se tabell 3.16. Här ses en 

ökning av den relativa risken av sialinsyran. Då BMI är oförändrat ökar 

risken för lungcancer med 58,3 procent för de män som hamnar i 

gruppen Hög sialinsyra, jämfört med Låg sialinsyra. 
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3.3.2 Kvinnornas Coxregression 

Kvinnornas coxregression delas upp på samma sätt som männen, på 

gruppens medelvärde av sialinsyra. Gruppen med Låg sialinsyra är de 

kvinnor som har ett värde på 69 eller lägre, och gruppen Hög sialinsyra 

är de kvinnor som har ett värde på mer än 69. Gruppen Låg kodas som 0 

och gruppen Hög kodas som 1 i datamaterialet. För resterande tabeller, 

se bilaga 7.5. 

Tabell 3.17 – Omnibustest av coxregression, kvinnor då sialinsyra är 

dikotom 

Omnibus test av modellens koefficienter 

 Föreändringen från föregående block 
-2 Log Likelihood Chi-två värde df Sig. 
5287,877 42,168 2 <0,0001 
 

Tabell 3.17 visar att coxregressionen för kvinnor är signifikant. 

Tabell 3.18 – Variabeltest av coxregression, kvinnor då sialinsyra är 

dikotom 

Variabler i modellen 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 
BMI -0,115 0,019 38,22 1 <0,0001 0,891 
SiaAvg1 0,204 0,114 3,23 1 0,072 1,227 
1 Sialinsyra uppdelat på medelvärdet. 0<=69, 1>69 

 

Vid variabelanalysen, tabell 3.18, ses att BMI är signifikant. Vad som blir 

anmärkningsvärt här är att kvinnor har en betydligt lägre relativ risk för 

sialinsyra än männen. Den ökade risken för lungcancer då BMI är 

konstant är 22,7 procent. Testet visar även att sialinsyran endast är 

signifikant på α=7,2 procent. Därför görs coxregressionen om på denna 

population. 
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Här delas sialinsyra upp på första kvartilen (Q1) istället för på 

medelvärdet. Q1 för kvinnorna är 65. De kvinnor som har ett värde på 65 

eller lägre tillhör gruppen Låg sialinsyra och de som har ett värde över 65 

tillhör gruppen Hög sialinsyra. Kodningen sker på samma sätt som 

innan. Låg=0 och Hög=1. För resterande tabeller, se bilaga 7.6. 

Tabell 3.19 – Omnibustest av coxregression, kvinnor då sialinsyra är 

dikotom och uppdelad efter första kvartilen 

Omnibus test av modellens koefficienter 

 Förändringen från föregående block 
-2 Log Likelihood Chi-två värde df Sig. 
5286,922 43,124 2 <0,0001 
 

Modellen blir fortfarande signifikant och med ett högre Chi-två-värde än 

i tabell 3.17. 

Tabell 3.20 – Variabeltest av coxregression, kvinnor då sialinsyra är 

dikotom och uppdelad efter första kvantlien 

Variabler i modellen 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 
BMI -0,115 0,019 38,47 1 <0,0001 0,891 
SiaQ11 0,235 0,116 4,104 1 0,043 1,265 
1 Sialinsyra uppdelat på första kvartilen. 0<=65, 1>65 

 

Den nya modellen visar att variabeln Sia Q1 är signifikant på α=5 

procent. Den relativa risken för BMI är oförändrad, men för sialinsyra 

har den ökat något till 1,265. Detta medför att då BMI är konstant ökar 

risken för lungcancer med 26,5 procent för gruppen Hög sialinsyra 

jämfört med gruppen Låg sialinsyra. 
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3.4 Känslighetsanalys 

För att korrigera sialinsyrans inverkan på lungcancer görs en 

känslighetsanalys. Dessa beräkningar bygger på korstabeller från SPSS, 

se bilaga 7.7 och 7.9, och använder sig av formel 2.3. 

För att justera riskkvoten och få fram det systematiska felet som finns i 

detta material, där information om rökning saknas, används metoden 

som bygger på Takashi Yanagawa modell, se avsnitt 2.2. Även data från 

studien ”Are male and female smokers at Equal risk of smoking-related 

cancer: evidence from a Swedish prospective study (Nordlund, 

Carstensen, & Pershagen, 1999) används i beräkningarna. 

3.4.1 Männens känslighetsanalys 

I metoden används den relativa risken som räknats fram genom 

coxregression. Därefter räknas confounder RR ut genom olika andelar 

rökare i de olika grupperna Hög och Låg sialinsyra. Dessa är uppdelade 

på samma sätt som i avsnitt 3.3.1, med hjälp av medelvärdet på 

sialinsyra. För mer information, se bilaga 7.8. 
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Tabell 3.21 - Känslighetsanalys, gjord på män 

Känslighetsanalys Män 

PZ1 PZ0 Confounder 

RR 

Ojusterade 

risken 

Justerade 

risken 

1,000 0,058 5,897 1,583 0,268 

0,951 0,100 4,626 1,583 0,342 

0,834 0,200 2,894 1,583 0,547 

0,717 0,300 1,959 1,583 0,808 

0,646 0,360 1,579 1,583 1,002 

0,600 0,400 1,373 1,583 1,153 

0,581 0,416 1,301 1,583 1,216 

0,492 0,492 1,000 1,583 1,583 

0,483 0,500 0,973 1,583 1,628 

0,366 0,600 0,681 1,583 2,325 

0,249 0,700 0,459 1,583 3,447 

0,132 0,800 0,285 1,583 5,557 

0,015 0,900 0,144 1,583 10,975 

0,000 0,913 0,129 1,583 12,316 

 

Analysen visar att rökning (vår okända variabel Z) har påverkan på 

lungcancer till dess att andelen rökare är lika i de två grupperna 

(fetmarkerad i tabell 3.21). Därefter har rökning ingen negativ påverkan 

på lungcancer, utan ger en skyddande effekt mot sjukdomen. Om alla 

män i gruppen Hög sialinsyra röker, har de 489,7 procent högre risk att 

drabbas av lungcancer än de med Låg sialinsyra. Att ingen i gruppen 

med Hög sialinsyra skulle röka, verkar ytterst osannolikt. Men om detta 

är fallet, betyder det att om män har Hög sialinsyra drabbas de av 

lungcancer i 87,1 procent lägre grad än de med Låg sialinsyra. Den 

justerade risken för lungcancer givet Hög sialinsyra varierar mellan 

0,268 och 12,316. Då det är lika stor andel i båda grupperna som röker är 

den justerade risken samma som den ojusterade risken. Enligt analysen 

påverkar inte variabeln sialinsyra om individen utvecklar lungcancer 
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givet rökning då 64,6 procent av gruppen Hög sialinsyra röker och 36 

procent av gruppen Låg sialinsyra röker. Ju fler som röker i gruppen Låg 

sialinsyra, desto mer påverkar sialinsyra lungcancer, och rökning blir en 

skyddande effekt. 

 

Figur 3.8 - Confounder RR över andelen rökare i gruppen Låg sialinsyra. 

3.4.2  Kvinnornas känslighetsanalys 

Som hos männen, är den relativa risken tagen från coxregressionen, 

tabell 3.20, i avsnitt 3.3.2. Sialinsyran är uppdelad på första kvartilen. 

För mer information, se bilaga 7.10. 
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Tabell 3.22 – Känslighetsanalys, gjord på kvinnor 

Känslighetsanalys Kvinnor 

PZ1 PZ0 Confounder 
RR 

Ojusterade 
risken 

Justerade 
risken 

0,624 0,000 3,320 1,265 0,381 
0,450 0,100 1,949 1,265 0,649 
0,304 0,184 1,266 1,265 0,999 
0,277 0,200 1,163 1,265 1,087 
0,228 0,228 1,000 1,265 1,265 
0,185 0,253 0,869 1,265 1,456 
0,103 0,300 0,654 1,265 1,935 
0,000 0,359 0,429 1,265 2,951 
 

Kvinnornas analys ger i princip samma resultat som männens analys, att 

rökning påverkar lungcancer till dess att andelarna rökare är lika i de två 

grupperna Hög och Låg (fetmarkerad i tabell 3.22). Skulle alla kvinnor 

som röker, i detta fall 22,8 procent av befolkningen, tillhöra gruppen 

Hög har de 232 procents större risk att drabbas av lungcancer än 

gruppen Låg. Skulle det vara omvänt, att alla kvinnor som röker tillhör 

gruppen Låg, skulle ett högt värde på sialinsyra vara en skyddande 

effekt. Då minskar risken att få lungcancer med 57,1 procent jämfört med 

gruppen Låg. Även här är den ojusterade risken och den justerade risken 

lika då andelen rökare är samma i de båda grupperna. Gränsen när 

sialinsyra börjar ha en negativ påverkan på lungcancer är då 30,4 

procenta av gruppen Hög sialinsyra och 18,4 procent av gruppen Låg 

sialinsyra röker. Innan dess har ett högt värde på sialinsyra gett en 

skyddande effekt. 
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Figur 3.9 - Confounder RR över andelen rökare i gruppen Låg sialinsyra 

3.4.3 Undersökning av de första 60 månaderna 

Andra studier har visat att sialinsyra kan lämpa sig som en markör för att 

individen redan har lungcancer (Iwahashi, 1990) (Shin-ichi, Koichiro, 

Yoshiyasu, & Shohei, 1988). För att undersöka om detta stämmer är det 

av intresse att se vad som händer de första 60 månaderna. De individer 

som har fått lungcancer till och med månad 60 jämförs med alla andra 

individer månad 60. Andelen med lungcancer blir då extremt liten. Hos 

männen är det 55 individer och hos kvinnorna är det 17 individer. 

Coxregression används och modellerna följer samma struktur som 

avsnitt 3.3.1 för männen och sista regressionen i avsnitt 3.3.2 för 

kvinnorna. För resterande tabeller, se bilaga 7.11 och 7.12. 

Tabell 3.23 – Omnibustest av coxregression, män de första 60 

månaderna 

Omnibus test av modellens koefficienter 

 Förändringen från föregående block 
-2 Log Likelihood Chi-två värde df Sig. 
906,151 2,05 2 0,359 
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Testet för männen visar att modellen inte är signifikant, se tabell 3.23. 

Tabell 3.24 – Variabeltest av coxregression, män de första 60 månaderna 

Variabler i modellen 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 
BMI -0,051 0,046 1,191 1 0,275 0,951 
SiaAvg1 0,264 0,276 0,922 1 0,337 1,303 
1 Sialinsyra uppdelat på medelvärdet. 0<=69, 1>69 

 

Även de två variablerna BMI och SiaAvg blir icke signifikanta. Detta 

tyder på att det inte går att dra några definitiva slutsatser kring om 

variablerna sialinsyra och BMI skulle vara några bra indikatörer på om 

man har lungcancer eller ej. 

För kvinnorna ser resultatet liknande ut. 

Tabell 3.25 – Omnibustest av coxregression, kvinnor de första 60 

månaderna 

Omnibus test av modellens koefficienter 

 Förändringen från föregående block 
-2 Log Likelihood Chi-två värde df Sig. 
275,184 5,74 2 0,057 
 

Modellen i sig är signifikant på α=5,7 procent, som ses i tabell 3.25. 

Tabell 3.26 – Variabeltest av coxregression, kvinnorna de första 60 

månaderna 

Variabler i modellen 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 
BMI -0,139 0,074 3,55 1 0,06 0,87 
SiaQ11 0,952 0,649 2,15 1 0,143 2,591 
1 Sialinsyra uppdelat på första kvartilen. 0<=65, 1>65 
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Båda variablerna är osignifikanta på α=5 procent, dock med helt olika 

grader. SiaQ1 är helt klart icke signifikant, medan BMI här skulle kunna 

diskuteras. Oavsett vilket visar det samma mönster som för 

coxregressionerna för hela populationen. Ett högre BMI ger en 

skyddande effekt. 
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4 Diskussion 

Denna uppsats bygger på en gammal undersökning som gjordes av 

socialstyrelsen på 60-talet i Värmland. Undersökningen i sig tog inte med 

rökning som en variabel. Detta blir ett stort problem i vår undersökning 

då vi nu för tiden vet att just rökning påverkar många sjukdomar, inte 

minst lungcancer. Samtidigt som denna undersökning gjordes, 

undersökte Statistiska Centralbyrån svenska folkets rökvanor. Det är 

dessa två undersökningar vi har förenat för att få fram ett resultat. Då 

ena undersökningen bara är gjord på knappt 100 000 människor i 

området runt omkring Värmland och den andra undersökningen är en 

postenkät gjord på befolkning runt om hela Sverige, måste detta tas 

hänsyn till när slutsatser tas. Vi antar att dessa två populationer är 

likvärdiga, men har i åtanke att datamaterialen inte är gjorda på samma 

population. 

4.1 Coxmodellen 

Den första metoden som användes var Coxmodellen. För att vi ska kunna 

förlita sig på denna modell måste det proportionella hazardantagandet 

vara uppfyllt. Till en början när vi tog med alla de tillgängliga 

undersökningsvariablerna i modellen visade Schoenfeldresidualerna att 

det fanns en korrelation mellan undersökningsåldern och hur många 

månader individen var kvar i undersökningen. Det i sig är rimligt då 

äldre människor tenderar att dö före unga. För att komma åt detta 

problem stratifierade vi med avseende på ålder med femårsintervall och 

fann då att vi inte längre hade några problem med Schoenfeld-

residualerna. 

Coxmodellen för hela populationen då sialinsyra är en dikotom variabel, 

avsnitt 3.3, visade att om individen tillhör gruppen Hög sialinsyra har 

individen 46,5 procent högre risk att drabbas av lungcancer än du i 
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gruppen Låg sialinsyra. Om vi delar upp coxregressionen på kön visar 

det sig att männen drabbas mycket värre av ett högt sialinsyravärde i 

blodet än kvinnor. Detta utslag visade att männen har 58,3 procent högre 

risk att få lungcancer vid en hög halt sialinsyra i blodet medan kvinnor 

bara har 26,5 procent högre risk att drabbas av lungcancer vid en hög 

halt sialinsyra. 

4.2 Känslighetsanalys 

Vid tiden för undersökningen rökte mer än dubbelt så många män som 

kvinnor dagliga cigaretter. Tidigare forskning har visat att rökning är 

associerat med både inflammation (Lee, Taneja, & Vassallo, 2011) och 

höga värden av sialinsyra (Kurtul, Cil, & Paçaci, 2005). Detta gör det 

rimligt att anta att vi måste ta hänsyn till rökning då värdena på de 

relativa riskerna mellan könen för sialinsyra från coxmodellen, enligt oss, 

har en skevhet i sig som troligtvis förklaras av rökning. 

I denna uppsats användes en känslighetsanalys för att ta hänsyn till 

rökning på den relativa risken för sialinsyra. Metoden som först beskrevs 

av Yanagawa, 1984, relativt enkel. Lätt förklarat tas risken för att få 

lungcancer givet rökning gånger andelen som röker i gruppen Hög 

sialinsyra, delat med risken för lungcancer givet rökning gånger andelen 

som röker i den grupp Låg sialinsyra. Det som fås då är en kvot som kan 

ses som den grad av systematiskt fel vi erhåller om vi inte tar hänsyn till 

den okända variabel. 

Håll i åtanke att vi inte har någon data på hur många som röker i de olika 

grupperna, utan måste här spekulera kring rimliga värden på den relativa 

risken för sialinsyra. 

Granskar vi männens analys först minns vi att 49,2 procent av alla män 

röker, se figur 3.5. I Yanagawa’s metod ser vi att så länge som andelen 

rökare i gruppen för Hög sialinsyra är mellan 49,2 och 64,6 procent har 
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sialinsyra en relativ risk på mellan 1,59 och 1. Det känns för oss rimligt 

att anta att det finns en högre andel rökare i gruppen en Hög sialinsyra, 

då tidigare studier har visat på ett sådant samband. Vi tror däremot inte 

att det är rimligt att så många som över 65 procent röker i gruppen Hög 

sialinsyra. 

Hos kvinnorna rökte 22,8 procent, se figur 3.5, vilket i Yanagawas metod 

ger oss att så länge som andelen rökare i gruppen Hög sialinsyra hos 

kvinnorna är mellan 22,8 och 30,4 procent, se tabell 3.22, får sialinsyra 

en relativ risk på mellan 1,27 och 1. Även här känns det rimligt att 

komma fram till slutsatsen att sialinsyra påverkar uppkomsten av 

lungcancer. 

Känslighetsanalysen visar att inom rimliga förhållanden på andelen 

rökare verkar sialinsyra påverkar uppkomsten av lungcancer. Det vi ser i 

känslighetsanalysen är att precis som med rökning verkar männen vara 

mer känsliga för en hög halt sialinsyra än kvinnorna för risken att 

utveckla lungcancer. Enligt vad vi anser vara rimliga gränser verkar höga 

nivåer av sialinsyra ge upp emot 60 procent högre risk för männen och 

upp emot 30 procent högre risk för kvinnorna att utveckla lungcancer 

någon gång i livet. 

Det största problemet med känslighetsanalysen är att vi introducerar ett 

nytt systematiskt fel, nämligen författarnas förmåga att kunna resonera i 

ovisshet. Vi ber därför läsarna att vara försiktiga med att övertolka de 

resultat vi presenterar då de inte alls är fria från systematiska fel. Det är 

däremot vår bestämda åsikt att vi reducerar de systematiska felen genom 

att ta hänsyn till rökning. Via känslighetsanalys ersätter vi intuitioner 

med matematisk analys där det finns en strukturerad tankegång bakom 

analysen. 
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4.3 Är sialinsyra en markör för lungcancer? 

Som tidigare nämnts finns det forskning som visar att sialinsyra kan vara 

en markör för att en individ redan har lungcancer. För att undersöka 

detta, då lungcancer är svårdiagnosticerat och ofta kommer in i 

slutskeendet av processen till läkarna, föreföll det oss rimligt att dra 

gränsen vid fem år för studiens gång. 

Om sialinsyra är en markör för att individen har lungcancer borde den 

relativa risken för sialinsyra i den avgränsade studien vara högre än för 

fulla studietiden. Här fann vi dock inga resultat som påvisar att sialinsyra 

skulle vara en bra markör för lungcancer. För männen fick vi en lägre 

relativ risk jämfört med hela studietiden, vilket snarare visar att 

sialinsyra är en markör för att individen kommer att utveckla lungcancer, 

än att det är en markör för att individen redan har lungcancer. 

Kvinnornas resultat visade motsatta slutsatser. De fick betydligt högre 

relativ risk, vilket skulle visa på att sialinsyra är en markör för att 

individen redan har lungcancer. Dock visar testen att både männen och 

kvinnornas hazardkvot täcker in ett, och på så vis inte är tillförlitliga. 
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5 Slutsats 

Sialinsyra i sig är inte den enda anledningen till lungcancer. Rökning 

utgör den största delen av uppkomsten lungcancer. Vad som visat sig är 

att ha en hög sialinsyra tyder på att individen har en högre risk för att 

utveckla lungcancer. Även rökning höjer sialinsyrahalten i blodet, vilket 

möjligtvis kan höja risken för lungcancer. Det finns således inget 

specifikt värde på sialinsyra som visar på att individen kommer att få 

lungcancer. 

Sialinsyra verkar inte enligt denna undersökning vara någon tillförlitlig 

markör för om en individ har lungcancer. Vid undersökningen av de 

första 60 månaderna visade sialinsyra ingen signifikans. Detta innebär 

att med de variabler som denna uppsats är byggd på så verkar man inte 

kunna visa att en individ har lungcancer eller ej. 

Känslighetsanalysen visar att rökning troligen kan förklara en del av den 

högre risk som gruppen med Hög sialinsyra har jämfört med gruppen 

Låg sialinsyra för att utveckla lungcancer, men troligtvis är rökning inte 

den enda anledningen till den högre risken. 

En Hög sialinsyra visar sig genom coxregressionen påverka uppkomsten 

av lungcancer. Hos männen ligger denna relativa risk på 58,3 procent, 

hos kvinnorna är den 26,5 procent. Det visar att männen är känsligare 

för en hög sialinsyra än vad kvinnorna är. Detta är dock utan rökning i 

modellen, vilket vi måste ta hänsyn till, eftersom extern data visar på att 

rökning ger en högre risk för att få lungcancer. Men enligt 

coxregressionen ökar risken för lungcancer då sialinsyra i blodet ökar. 
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7 Bilagor 

7.1 Metod 

Härledning av Confounder RR 

Risken för att drabbas av lungcancer givet rökning kan beskrivas som: 

                                                             

                       

                                         

                      

                                   

Sedan räknas Confounder risk ratio ut och då delar upp denna risk med 

andelen som röker i de två grupperna med olika sialinsyra för att se om 

de skiljer sig åt 

              
  (                 |              )

  (                 |              )

 
(                 |              )

(                 |              )
 

  



39 
 

7.2 Resultat 

Bilaga 7.1 - Coxregression hela populationen då sialinsyra är kontinuerlig 
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Bilaga 7.2 - Coxregression hela populationen då sialinsyra är uppdelad på 
medelvärdet 
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Bilaga 7.3 - Coxregression på män då sialinsyran är uppdelad på 
medlevärdet 
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Bilaga 7.4 - Coxregression på kvinnor då sialinsyra är uppdelat på 
medelvärdet 
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Bilaga 7.5 - Coxregression på kvinnor då sialinsyra är uppdelat på första 
kvartilen 
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Bilaga 7.6 - Korstabell lungcancer och sialinsyra(medelvärde) män 

Korstabell Män 

Lungcancer\SiaAvg Låg Hög Total 
0 25382 21602 46984 
1 372 410 782 
Total 25754 22012 47766 
 

Bilaga 7.7 - Känslighetsanalys män 

Känslighetsanalys Män, metod 2 

ORdz 8,43 
Hög(avg) 22012 
Låg 25754 
Total 47766 
  
Rökning % 0,492 
Antal rökare 23500,87 
 

Bilaga 7.8 - Korstabell lungcancer och sialinsyra (första kvartilen) 
kvinnor 

Korstabell Kvinnor 

Lungcancer\SiaQ1 Låg Hög Total 
0 17514 30451 47965 
1 126 202 328 
Total 17640 30653 48293 
 

Bilaga 7.9 - Känslighetsanalys kvinnor 

Känslighetsanalys Kvinnor, metod 2 

ORdz 4,72 
Hög(q1) 17667 
Låg 30653 
Total 48320 
  
Rökning % 0,228 
Antal rökare 11016,96 
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Bilaga 7.10 - Undersökning de första 60 månaderna (Män) 
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Bilaga 7.11 - Undersökning de första 60 månaderna (Kvinnor) 

 

 

 


