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statistik

Dels finns slumpfel. Detta är fel som beror på svag-
heter i våra mätmetoder och på slumpmässiga, 
externa faktorer. De mäter omständigheter kring 

objektet man är intresserad av, men är oberoende av objek-
tet i sig. Sedan finns det systematiska fel. Det är en funda-
mentalt annan typ av fel, som kan ge konstant påverkan på 
alla objekt från samma klass, ett fel som följer ett reguljärt 
mönster. 

Inte systemfel men ändå systematiska fel
Blockeffekten per klinik är ett vanligt exempel på systema-
tiska fel inom kliniska studier. Ett läkemedels effekt kan 
skilja sig systematiskt mellan olika kliniker, trots ett ka-
nontydligt studieprotokoll och trots att själva utförandet av 
studien gått som på räls. Orsaker kan vara variationer i pa-
tienternas sjukdomsgrad eller socioekonomi i olika upptag-
ningsområden, eller skiftande behandlingsrutiner mellan 
vårdgivare. Jag som statistiker tänker på den här klinikef-
fekten som en konstant som finns inbakad i den uppmätta 
behandlingseffekten – en konstant som är lika stor för alla 
patienter på samma klinik. Patienterna på en annan klinik 
har i stället en annan konstant som ingår i deras mätvär-
den, och är lika stor för alla patienter på den kliniken. För-
utom klinikfelet har varje patient en individuell avvikelse 
från den genomsnittliga behandlingseffekten – slumpfelet.

Ett annat exempel på systematiskt fel är patientens indi-
viduella mätfel i studier med upprepade mätningar. ”Vad-
då?” undrar vän av ordning. ”Varje patients mätfel var ju 
ett slumpfel!?”

Är du både systematisk och slumpmässig 
på samma gång?
Gränsdragningen mellan de två typerna av fel är glidande. 
Gauss exemplifierar med en måttstock som är ojämn – den 
har ett konstant mätfel just vid ett visst mått (säg vid 23 
cm), ett fel som vi kan replikera gång på gång (varje gång 
vi mäter en 23 cm lång sak). Om vi däremot mäter olika 
objekt som alla har olika mått kommer felet att framstå 
som slumpmässigt eftersom det är olika mätfel vid varje 
mått. Gör vi flera provtagningar på varje patient, som är 
just vad studier med upprepade mätningar gör, kan vi få 
in så mycket data att systematik bokstavligen poppar fram 
i patienternas mätfel som gubben i lådan! Det vi först be-
traktade som slumpmässiga fel visar sig ha förutsägbara 
komponenter. Varje fel kan då delas upp i två delar: Dels 
ett systematiskt fel – en viss patient kanske alltid har ovan-
ligt lågt blodtryck. Och dels ett litet, slumpmässigt fel som 
varierar från mätning till mätning.

Systematiska fel kan fixas
Detta är den roligaste statistik som finns – jag tror det är 
gubben i lådan jag är så förtjust i. Genom att titta på figurer 
av data och systematisera dem på bra sätt ser vi plötsligen 
rent visuellt trender och systematik i felen. Det fina med 
systematiska fel är sedan att vi kan justera för dem. Låt 
oss återvända till studien med klinikeffekten och endast, 
säg, ett mätvärde per person. Vi kan subtrahera klinikens 
systematiska fel från patienternas mätvärden, så att alla 
patienters kvarvarande mätvärden blir mer jämförbara. Då 

Gauss såg inte bara slumpfel
Carl Friedrich Gauss är mannen, myten och legenden bakom Gausskurvan, eller 
normalfördelningen, som många av oss i life science har stött på i statistiksam-
manhang. I boken Theory of the Combination of Observations Least Subject to Er-
rors förklarar han grundligt att det finns två sorters fel (och nu pratar vi om mätfel 
– både Gauss och jag är ju statistiker). När man fått kläm på koncepten slumpfel och 
systematiska fel kan man förbättra sina analyser och resultat på ett väldigt använd-
bart sätt. 
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blir plötsligt skillnaden mellan två behandlingsgrupper 
mer synlig i stället, då den inte längre göms i stora mätfel. 
Otroligt tillfredsställande – statistikens magi!

I stora dataset kan de systematiska variationerna vara 
grymt komplexa, och metoderna för att normalisera data 
(justera för variationen) oändligt komplicerade. Ofta vet 
man inte vad effekten beror på, men kan man bara se den 
tillräckligt tydligt, så man är säker på att den är en artefakt, 
kan man också justera för den. 

... men fixa bara de fel som faktiskt finns!
Det är därför det är så viktigt att lära känna sina data i ti-
diga kliniska studier. Då lär man sig vilka faktorer som kan 
påverka studieresultaten, och hur man på bästa sätt kan 
justera för dem i den statistiska analysen. Tricket är ju att 
man inför de pivotala fas 3-studierna måste förspecificera 
sina statistiska analyser, för att studieresultaten senare ska 
anses trovärdiga. Efter att man låst databasen är det för sent 
att upptäcka att data lider av svåra systematiska fel som 
man hade velat justera för. Och det är lika olyckligt att ha 
förspecificerat en justering som inte visar sig vara befogad. 
Det är nämligen så att en normalisering (justering) som inte 

är befogad i stället kommer att förstora slumpfelen i datase-
tet, och detta vill man undvika till varje pris. Att justera för 
basline-värdet är alltså något som ökar bruset om det inte 
finns en uttalad baseline-effekt, och därmed blir vårt ef-
terlängtade p-värde högre än det rätteligen skulle ha varit.

Till sist en not om slumpfelen. Slumpfel är av sådan na-
tur att vi inte kan justera bort dem, men vi kan minimera 
deras inverkan genom att använda väl genomtänkta kom-
binationer av observationer. Medelvärden är synnerligen 
bra sådana kombinationer i många sammanhang, för i ett 
medelvärde tar slumpfelen ut varandra, så själva medelvär-
det har ett mindre fel än varje enskild observation. Genialt, 
eller hur?

Lär känna dina data, rita gärna figurer, och njut av åsy-
nen av behandlingseffekten som framträder ur bruset när 
du subtraherar bort de systematiska felen! Precis som Gauss 
gjorde.
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