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statistik

Först en snabbkurs om vårt historiska ämnesom-
råde: Statistik handlar om att översätta en fråga till 
kvantitativa termer som är mätbara på ett praktiskt 

och görbart sätt, samtidigt som man optimerar mängden 
information som samlas in och minimerar osäkerheten 
i resultat och tolkningar. Frågorna kan vara av lite olika 
karaktär. Hur stor effekt har regimen (prediktion)? Är den 
nya regimen mer effektiv än den gamla (hypotestest, min 
egen favorit)? Hur svarar patienterna i den här studien på 
respektive behandling (datasummering)? 

Efter utförda mätningar (eller baserat på existerande data) 
är statistik konsten att tolka data för att svara på den ur-
sprungliga frågan, och kanske också på nya frågor. Vilka 
slutsatser kan vi dra utifrån data? I synnerhet, kan vi utifrån 
dessa specifika data dra slutsatser av mer generell karaktär? 
Hjälper vi den här typen av patienter? Vad säger det här 
studieresultatet om den nya regimens effekt i allmänhet? 
Själv blev jag statistiknörd från den dagen min brittiska mat-
telärare Miss Dangerfield, i knälång grå kjol och runda små 
glasögon, förklarade hur vi kunde bemöta den kaxiga kom-

Hemtjänstrobotar som kan tänka, externa ögon för den blinde och datorer som 
hjälper husläkare att lyssna på patienter och ställa diagnos.  Vad är egentligen 
möjligt? Finns någon särskild magi med AI (artificiell intelligens), eller är det 
bara fråga om vanlig statistik? Beroende på vem du frågar kommer frågan i 
rubriken att få väldigt olika svar. Här ger Ingrid Lönnstedt ett av dem, 
ur läkemedelsstatistikerns synvinkel.
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         Vad är skillnaden 
mellan AI, maskininlärning      
                och statistik?

pisen som påstår att hen kan känna skillnad mellan en bor-
deaux och en bourgogne. Vi kan enkelt testa hypotesen!

AI är nischat till ett delområde av statistiken 
Artificiell intelligens är ett relativt nytt begrepp. Precis 
som i traditionell statistik ställer man vetenskapliga frågor, 
men man formulerar dem i regel inte som hypotestest, utan 
fokuserar på att göra prediktion utifrån data. Hur stor ef-
fekt har regimen? Kommer den här patienten att svara på 
behandlingen? Vilken sorts tumör är detta? 

Lite slarvigt brukar uppfattningen vara att AI baseras 
på högdimensionella data, som egenskaperna för alla mo-
biltelefonsamtal i ett land, eller omfattande beskrivningar 
av patienter (genetik, livshistoria, matvanor...). En mer spe-
cifik strävan inom AI är att kunna förutsäga lika komplexa 
sammanhang som den mänskliga hjärnan kan. Är det en 
katt eller en hund vi ser på bilden? Det är busenkelt för vår 
hjärna att avgöra, men ett komplext beräkningsproblem! 
Sedan vill vi gärna kunna tillämpa AI på hiskeligt stora 
datamängder, som är för stora för att våra hjärnor ska kun-
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na dra slutsatser från dem. Vilken Google-sökning är goog-
laren på väg att skriva in? Vilka patienter i vårt svenska 
journalsystem kommer att svara på just vår behandling? 

Där statistikerns kompetens ”ballar ur” tar AI vid
Jag, den hyfsat moderna statistikern, älskar att sätta tän-
derna i stora, spretiga dataset för att reda ut hur den vä-
sentliga trenden egentligen ser ut. Med de stora mängder 
data som samlas in i vårt samhälle i dag ligger massor av 
kunskap och insikter precis framför våra fötter. Om vi kan 
avkoda det, vill säga. Någonstans vid en miljon patienter à 
100.000 variabler ballar min kompetens ur. De stora data-
flödena skapar nya utmaningar rent tekniskt. Dessa är tack 
och lov AI-expertens kall. De jonglerar gladeligen med mil-
jarder variabler, och dataset som måste strömmas genom 
flera datorer parallellt eftersom de inte får plats att ladda 
in samtidigt på ett ställe.

Men tolkningen och sambandet mellan data och slutsat-
ser, som är en central del av statistikernas profession, är 
precis densamma inom AI. För det första måste information 
om den sökta frågan finnas i de data som används. Om vi 
låter hemtjänstroboten läsa in riktigt mycket konkret och 
subtil information från brukaren genom både ljud, bild och 
patientbakgrund, och sedan låter en prediktionsmodell fö-
reslå den mest sannolika responsen en mänsklig assistent 
skulle ge, så skulle vi nog kunna programmera upp en rätt 
användbar robot. Men rent praktiskt? Att samla in all den-
na information och spara den i användbart dataformat är 
ingen trivial utmaning. Vi kan åtminstone teoretiskt filma 
tusentals hemtjänstsituationer, men hur ska vi kvantifiera 
alla observationer parterna använder för att tolka varandra? 

För det andra gäller det att tolka resultaten. Viktigt att 
förstå är att roboten inte kommer att tänka själv. Den kom-
mer bara beräkna sannolika utfall baserat på data. Ett ovan-
ligt beteende som inte finns representerat i data kommer 
roboten inte kunna bemöta bra. Om min buttra gamla pap-
pa väljer att kasta ett rått ägg på roboten, vad ska roboten 
göra då? 

I praktiken ger prediktionsmodellen bäst resultat om frå-
gan och datasetet är avgränsade och tydliga, oavsett om vi 
kallar projektet statistik eller AI. I dagsläget finns stora möj-
ligheter för den som vill automatisera diagnostisering ba-
serad på standardiserade data eller till och med på journal-
data. Men min gissning är att datorn inom överskådlig 
framtid inte kommer hjälpa husläkaren att lyssna på pa-

tienten. Det är vi människor så fenomenalt duktiga på, me-
dan röststyrning i telefonväxlar och på Google är väldigt 
begränsade.

Maskininlärning är inte synonymt med AI
Maskininlärning är en metod för prediktion som används 
väldigt frekvent inom AI. Det är således inte fråga om nå-
got ytterligare filosofiskt område inom dataanalys, utan 
helt enkelt ett av många existerande tekniska verktyg som 
vi i branschen kan använda. Även om många ser AI och 
maskininlärning som synonymer förekommer andra me-
toder inom AI, och maskininlärning förekommer också 
inom områden som betraktas som mer traditionell statistik 
utanför AI-området. Själv använder jag lite då och då den 
maskininlärningsmetod som kallas random forest, i syn-
nerhet om jag vill predicera något som har multipla klasser 
som utfall, som förväntad klassificering av tumörer. 

Externa ögon som inte är AI
Här är ett intressant exempel som jag tycker belyser att allt 
inte är AI. Det finns kliniker där man utforskar möjligheten 
att ge synintryck till personer som blivit blinda. En kamera 
ersätter patientens ögon, och speglar på en stor fyrkant på 
patientens rygg. Varje pixel i kamerans bild motsvaras av 
en punkt på ryggen. Om en pixel är mörk ges en elektrisk 
puls på motsvarande punkt på ryggen, men ingen puls 
ges för ljus pixel. Detta ger ett mönster av elektriska ret-
ningar som patienter känner på ryggen – och lär sig tolka 
som ett svartvitt foto. Fascinerande är det, men inte AI. 
Konstruktionen innehåller ingen prediktion eller digital 
beslutsprocess. Det är patientens eget nervsystem som lär 
sig omvandla och tolka signalerna.

Statistik och AI som komplement inom             
läkemedelsutveckling
Summa summarum är överlappet mellan AI och statistik 
väldigt stort. Vissa statistiker arbetar med AI, medan AI-ex-
perter alltid använder statistiska koncept men i varierande 
grad. Statistiker kan lägga vikt vid att dra skarpa slutsatser, 
något som är väldigt centralt inom läkemedelsutveckling. 
Vi lägger upp varje klinisk studie efter en primär fråge-
ställning, och bygger därmed ett pussel av frågor och svar 
runt vår regim, ett pussel som steg för steg tar oss fram till 
ett marknadsgodkännande. Kan vi verkligen säga att den 
nya regimen är säker och mer effektiv än den gamla? AI-
experten fokuserar snarare på att ta fram den mest sanno-
lika prediktionen. Här finns stor potential i kittet mellan 
de kliniska studierna. Vilka patienter kommer att gynnas 
mest av just vår regim, utifrån genetik, historia och livs-
situation? Vilka inklusions- och exklusionskriterier ska vi 
använda? Ställ frågorna till din närmaste statistiker eller 
AI-expert, vet jag!

Och nej. Min pappa är varken butter eller äggkastare, 
bara så att ni vet.

INGRID LÖNNSTEDT
Senior Consultant Statistics, SDS Life Science

Men tolkningen 
och sambandet mellan 

data och slutsatser, som är 
en central del av statistiker
nas profession, är precis den
samma inom AI. 
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