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Abstract  

 

Title: “Classification methods in medical applications - a comparative study be-

tween logistic regression, elastic net and random forest.” 

 

Today the medical sciences generate large amounts of data with a diverse cha-

racter. This has made the statistical classification methods very popular recently, 

as decision support in medical research and practice. This paper is trying  to find 

out if any of the classification methods logistic regression, elastic net or random 

forest performs better than the other methods when the relationship between ob-

servations and predictors in the data sets varies. The methods classification per-

formance is evaluated using cross validation. The results show that the methods 

perform fairly equally when the data set consists of more observations than pre-

dictors and also when the data set contains more predictors than observations. 

The elastic net however performs clearly better than the other methods when the 

data set contains roughly the same number of observations as predictors. The 

results further indicate that all three methods can be advantageously used when 

the data set consists of more predictors than observations which is common for 

genetic related data sets. This given that a manual variable selection is performed 

for logistic regression so the method can be applied in this situation. 

 

 

Sammanfattning: 

 

Idag genererar den medicinska forskningen mycket stora mängder data med en 

skiftande karaktär. Detta har gjort att statistiska klassificeringsmetoder blivit allt 

mer populära som beslutstöd inom medicinsk forskning och praktik. Den här 

uppsatsen försöker reda ut om någon av klassificeringsmetoderna logistisk 

regression, elastic net eller random forest presterar bättre än övriga metoder när 

datamaterialets förhållande mellan observationer och förklaringsvariabler varie-

rar. Metodernas klassificeringsprestation utvärderas med hjälp av korsvalidering. 

Resultatet visar att metoderna presterar likvärdigt när datamaterialet består av fler 

observationer än förklaringsvariabler och även då datamaterialet innehåller fler 

förklaringsvariabler än observationer. Däremot presterar elastic net klart bättre 

än de övriga metoderna på det datamaterial där antalet observationer är ungefär 

lika som antalet förklaringsvariabler. Vidare tyder resultaten på att alla tre meto-

der med fördel kan användas på datamaterial med fler variabler än observationer 

vilket är vanligt för datamaterial som rör genetik. Detta givet att en manuell va-

riabelselektion sker för logistisk regression för att metoden ska kunna appliceras 

i denna situation. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Klassificering innebär indelning av enheter i distinkta grupper så att varje enhet 

endast tillhör en grupp. Ett exempel på klassificering är att med hjälp av t.ex. 

labprover avgöra om en individ tillhör gruppen sjuk eller inte sjuk. Inom medi-

cinsk forskning och praktik är klassificering en av de mest centrala statistiska 

metoderna. Varje dag utförs klassificeringar för patienter gällande olika diagno-

ser. Det här är viktiga beslut då det kan vara kritiskt att klassificera individer fel 

eftersom det rör personers hälsa, dessutom kan det bli kostsamt då det kan röra 

sig om dyra behandlingar. Det är därför inte en överdrift att påstå att behovet av 

precisa klassificeringsmetoder som beslutsstöd inom medicinsk forskning och 

praktik är stort. 

 

I denna uppsats kommer tre olika klassificeringsmetoder att studeras på tre data-

material där datamaterialens egenskaper skiljer sig åt. Dessa datamaterial rör di-

agnoserna bröstcancer, hjärtproblem och tjocktarmscancer. Det finns flera skill-

nader än dessa diagnoser som bidrar till den skiftande karaktären. De valda me-

toderna skiljer sig när det kommer till att utnyttja observerade egenskaper. Syftet 

är att undersöka vilka metoder som är bäst lämpade för olika typer av data-

material och om dessa metoders prestationsförmåga förändras beroende på data-

materialets karaktär. 

 

Resultaten tyder på att det kan finnas metoder som presterar bättre än andra be-

roende på förhållandet mellan antal individer och antal observerade egenskaper 

per individ även om metoderna överlag presterade relativt likvärdigt. 

 

 

1  Inledning  
 

Klassificering innebär indelning av enheter enligt observerade egenskaper i olika 

grupper så att varje enhet endast tillhör en grupp. Genom åren har en rad olika 

klassificeringsmetoder tagits fram som har en varierande klassificeringsförmåga 

(Brownlee 2013). 

 

Tre vanligt förekommande klassificeringsmetoder är logistisk regression (LR), 

elastic net (EN) och random forest (RF). LR är en klassisk klassificeringsmetod, 

se t.ex. Cox (1958). Ett problem med LR är att den inte på egen hand kan utföra 

variabelselektion vilket har lett till att alternativa metoder tagits fram på senare 

tid för att kunna hantera stora mängder data med allt fler förklaringsvariabler. EN 

är ett exempel på en sådan metod (Zou & Hastie 2005). Trädbaserade metoder 

beskrevs första gången av Breiman et al. (1984), vilket senare vidareutvecklades 
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i form av RF (Breiman 2001). Dessa klassificeringsmetoder har olika tillväga-

gångsätt när det gäller prediktion. Två viktiga faktorer för prestationsförmågan 

är datamaterialets karaktär och vilka egenskaper som variablerna i datamaterialet 

har. Exempel på ett datamaterials karaktär är dess storlek, dels hur många obser-

vationer (n) som finns tillgängliga men även hur många förklaringsvariabler (p) 

det finns tillgängligt. Variablernas egenskaper kan också variera, de brukar delas 

in som kontinuerliga eller kategoriska variabler. I dagsläget finns det ingen klas-

sificeringsmetod som genomgående överträffar övriga metoder, oavsett data-

materialets struktur (Van Der Walt & Barnard 2006).  

 

Inom medicinsk forskning är det numera vanligt med datamaterial som är av for-

men p > n, dessa datamaterial består ofta av mikromatriser (eng; microarrays). 

Ett typiskt datamaterial för mikromatriser brukar vanligtvis innehålla observat-

ioner för flera tusen gener på mindre än 100 försökspersoner (Zou & Hastie 

2005). Tidigare forskning har antytt att metoder såsom EN och RF är lämpliga 

vid dessa tillfällen (Statnikov et al. 2008; Zou & Hastie 2005). Det finns även de 

som tycker att RF alltid borde finnas med som referensmetod när det kommer till 

prediktion för ett mikromatrisdatamaterial (Díaz-Uriarte & Alvarez de Andrés 

2006). Det är vitalt med precisa och stabila klassificeringsmetoder om man vill 

använda dem som beslutstöd vid t.ex. diagnostisering vid medicinsk praktik. Att 

säkerställa rätt diagnos är mycket viktiga beslut då det kan röra sig om personers 

hälsa eller kostsamma behandlingar. Inom medicinsk forskning och praktik är det 

inte alltid den totala andelen rätt predikterade observationer som är det väsent-

liga, utan en hög sensitivitet eller specificitet kan istället vara av intresse. Ofta 

blir det därmed en avvägning mellan sensitivitet och specificitet. I fall där man 

vill vara riktigt säker på att personen verkligen lider av sjukdomen, t.ex. innan 

man ska inleda en farlig och kostsam behandling, är specificiteten det viktigaste. 

Om man istället verkligen inte får missa en sjukdom bör man eftersträva en klas-

sificeringsmetod med hög sensitivitet. Det gäller t.ex. för sjukdomar som är livs-

hotande men där ett botemedel finns, exempelvis blodförgiftning (Johansson 

2015). 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur prediktionsförmågan för klassifi-

ceringsmetoderna LR, EN och RF förändras beroende på karaktären på data-

materialet. Detta kommer att undersökas på tre datamaterial med varierande 

egenskaper. Ett datamaterial kommer att bestå av fler observationer än variabler   

(n > p). För det andra datamaterialet är antalet variabler och observationer för-

hållandevis lika (n ≈ p) medan det sista datamaterialet kommer att innehålla fler 

variabler än observationer (p > n). Gemensamt för dessa datamaterial är att de 

alla är medicinska datamaterial som rör någon sorts sjukdomsdiagnos. Resultaten 

kommer utvärderas i form av sensitivitet, specificitet och andelen rätt klassifice-

rade observationer.  
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2  Datamaterial 
 

För att besvara syftet med denna uppsats har tre datamaterial valts ut för analys. 

Det första datamaterialet innehåller information om individer som har genomgått 

en mammografiundersökning. Mammografi är en röntgenundersökning av brös-

ten som är en metod som används i bröstkontroller för kvinnor (cancerfonden 

2015a).  

 

Detta datamaterial innefattar endast kvinnor som har en tumör i bröstet. Data-

materialet består av 830 observationer och 5 förklaringsvariabler och därmed re-

presenterar detta datamaterial en situation där n > p. Förklaringsvariablerna be-

står av en kontinuerlig variabel i form av ålder och de övriga fyra variablerna är 

kategoriska som mäter tumörens form, densitet och utseendet på övergången mel-

lan tumör och frisk vävnad. Variabeln bi-rads är ett mått för risken att individen 

ska utveckla bröstcancer bedömt av en radiolog. Responsvariabeln indikerar 

huruvida kvinnorna ifråga har en elakartad eller en godartad tumör. I datamateri-

alet har 403 (49 %) av kvinnorna en elakartad tumör medan 427 av kvinnorna har 

en godartad tumör. 

 

Det andra datamaterialet består av hjärtbilder, så kallade Single Proton Emission 

Computed Tomography (SPECT)-bilder. SPECT-bilder kan användas som be-

slutstöd vid diagnos av kranskärlssjukdomar. Dessutom visar SPECT-bilder hur 

väl blodet flyter till hjärtat och hur väl hjärtat arbetar (American Heart Associat-

ion 2015). 

 

Datamaterialet består av 135 individer som har undersökts om de har hjärtpro-

blem eller ej. Varje individ har 44 förklaringsvariabler registrerade från en 

SPECT-bild där målet är att kunna prediktera om hjärtat är normalt eller onor-

malt. Därmed representerar detta datamaterial situationen när n ≈ p. De 44 för-

klaringsvariablerna mäter region of interest (ROI), som innebär att man delar in 

hjärtat i regioner och mäter blodflödet i dessa regioner (Tzourio et al. 1992). Där 

hälften av variablerna är mätta när hjärtat är under påfrestning och resterande 

under vila. Förklaringsvariablerna är kontinuerliga och kan anta värden mellan 

0-100. Totalt hade 80 (59 %) individer diagnostiserats med hjärtproblem och för 

de resterande 55 individerna såg hjärtat normalt ut. 

 

Det tredje datamaterialet består av individer som har undersökts om de har tjock-

tarmscancer eller ej. Cancer beskrivs ofta som onormal celldelning och i varje 

cell finns det mer än 20000 gener. Generna har flera olika uppgifter i människo-

kroppen, två av dessa uppgifter är att de ska signalera när cellen ska börja och 

sluta dela sig (cancerfonden 2015b). 
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Datamaterialet består av 62 observationer och 2000 förklaringsvariabler och där-

med representerar detta datamaterial en situation där p > n. De 2000 förkla-

ringsvariablerna är alla gener med tillhörande genuttrycksnivåer och är alla kon-

tinuerliga. Responsvariabeln indikerar huruvida individen har tjocktarmscancer 

eller ej. I datamaterialet har 40 (65 %) individer diagnostiserats med tjock-

tarmscancer medan resterande 22 individer inte har det. 

 

 

Tabell 1: Tabellen summerar datamaterialen med avseende på antalet observat-

ioner (n), antalet förklaringsvariabler (p), antalet kontinuerliga och kategoriska 

förklaringsvariabler och andelen observationer i det positiva utfallet (% i P.U). 

 

Data n p Konti-

nuerliga 

Katego-

riska 

PU 

 

Mammografi 

 

830 5 1 4 49 % 

Hjärtproblem 

 

135 44 44 0 59 % 

Tjocktarmscancer 

 

62 2000 2000 0 65 % 

 

Noterbart i tabell 1 om PU granskas, är att det generellt sett är en överrepresen-

tation av sjuka i datamaterialen om man jämför incidensen med de totala popu-

lationerna. Detta är dock inget större problem i analysen i den här uppsatsen, då 

ingen av de utvalda metoderna använder sig av vikter för förekomst av klasser. 

 

Viss bearbetning av datamaterialen har skett i form av att observationer som har 

saknat värden har exkluderats från analysen. Detta skedde i mammografidata-

materialet och var givet då det fanns information om dess bortfall. Dessutom har 

hjärtdatamaterialet krympts från 267 observationer till 133 observationer för att 

få till situationen n ≈ p. Inom statistik är hantering av bortfall en viktig del och 

det finns en rad olika metoder för att hantera detta problem men dessa kompilat-

ioner är utanför ramen av denna uppsats. 

 

De valda datamaterialen finns alla publikt publicerade. Datamaterialen som rör 

mammografi och hjärtproblem finns tillgängligt på UCI Machine Learning Re-

pository medan datamaterialet om tjocktarmscancer finns tillgängligt på Univer-

sity of Edinburgh (Lichman, M. 2013a; Lichman, M. 2013b; The University of 

Edinburgh School of informatics). 
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3  Metod 
 

Här beskrivs de metoder som används i uppsatsen samt tillvägagångssättet för 

hur dessa metoder jämförs. 

 

 

3.1 Logistisk regression (LR) 
 

Logistisk regressionsanalys (LR) är en av de mest klassiska metoderna inom klas-

sificering och går främst ut på att beskriva sambandet mellan en binär beroende 

variabel (klasstillhörighet i vårt fall) och en eller flera förklaringsvariabler.  LR 

fungerar genom att skatta betingade sannolikheter 𝑃(𝑦|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝) för att en 

observation ifråga tillhör den ena av de två klasserna eller för att prediktera san-

nolikheten för ett utfall. För att garantera att skattade sannolikheter hamnar inom 

intervallet 0 till 1 beräknas dessa sannolikheter med hjälp av den logistiska funkt-

ionen: 

 

𝑃(𝑌 = 1|𝑥𝑖) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝  

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝
                                                                           (1)   

 

där 𝑥𝑖 = 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑝, är förklaringsvariablerna (Faraway 2005, s. 25-29). 

 

Skattningar för parametrarna 𝛽𝑙 =  𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑝 bestäms via att maximera log 

likelihoodfunktionen: 

 

𝑙(𝛽0, 𝛽) =
1

𝑁
∑ 𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝛽0 + 𝑥𝑖 
𝑇𝛽) − 𝑙𝑜𝑔 (1 + 𝑒(𝛽0+𝑥𝑖 

𝑇𝛽)) .                                (2) 

 

där β är en vektor med parametrarna 𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑝 . Skattningarna 𝛽�̂� används i 

(1) för klassificering och ger skattade sannolikheter �̂�, 

 

 �̂�(𝑌 = 1|𝑥𝑖) =  
𝑒�̂�0+�̂�1𝑋1+⋯+�̂�𝑝𝑋𝑝  

1+𝑒�̂�0+�̂�1𝑋1+⋯+�̂�𝑝𝑋𝑝
 .                                                                         

 

I det generella fallet används den skattade sannolikheten 0.5 som en beslutgräns 

för vilken klass en viss observation ska klassificeras som, där observationen 

ifråga tilldelas klass 1 om den skattade sannolikheten �̂� (𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) > 0.5 och 

klass 0 annars (Faraway 2005, s. 26-29). Beslutgränsen behöver dock inte alltid 

vara 0.5 utan den kan höjas eller sänkas efter en subjektiv åsikt. Inom medicinsk 

forskning kan en subjektiv åsikt vara vanligt förekommande om man vill få star-

kare stöd för att en observation verkligen tillhör en viss klass (James et al. 2013, 
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s. 145-146). Man bör dock vara medveten om att man på så sätt förändrar sensi-

tiviteten och specificiteten. 

 

LR har väldigt få antaganden vilket bidragit till att göra metoden populär, stick-

provet måste vara relativt stort just på grund av att det finns så få antaganden, en 

tumregel är att det bör finnas 10 fall för varje oberoende variabel (Agresti 2007). 

Detta är dock omdiskuterat och vissa menar att fler än 10 fall per oberoende va-

riabel krävs (Harrell 2015). 

 

En nackdel LR har är att den inte går att applicera när p > n, då LR är oförmögen 

att automatiskt utföra variabelselektion, vilket istället måste utföras i en separat 

algoritm. Därför har det på senare år tagits fram alternativa metoder som kan 

tackla dessa problem. Ett exempel på en sådan metod är EN (Zou & Hastie 2005). 

 

 

3.2 Elastic net (EN) 
 

EN är en metod för att skatta parametrar i olika typer av regressionsmodeller, 

såsom linjär regression, cox regression och logistisk regression, där den sist-

nämnda används i denna uppsats. EN använder sig av en straffterm för att be-

gränsa koefficientskattningarna. Skattningarna krymps mot 0 men ibland sätts 

även en del av dem till exakt 0, vilket i praktiken innebär att variabler kan ute-

slutas ur modellen och på så sätt använder sig EN av automatisk variabelselekt-

ion. Koefficientskattningarna i modellen tas fram genom att maximera funkt-

ionen (3), vilket innebär att maximera log likelihood-funktionen (2) minus straff-

termen.  

 

 

𝑚𝑎𝑥
(𝛽0,𝛽)∈ℝ𝑝+1

[𝑙(𝛽0, 𝛽) − 𝜆𝑃𝛼(𝛽)],                            (3) 

 

 

där 

 

𝑃𝛼(𝛽) = ∑ [
1

2
(1 − 𝛼)𝛽𝑗

2 + 𝛼|𝛽𝑗|]

𝑁

𝑖=1

                    (4) 

 

är strafftermen i EN (Friedman et al. 2010). Om λ=0 används i EN:s straffterm 

är EN inget annat än en vanlig LR. EN standardiserar automatiskt alla variabler 

i modellen och ger som standard varje observationen vikten 1 för att undvika 

problem med olika mätskalor. 
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I ekvationerna (3) och (4) finns två parametrar λ och α som måste bestämmas 

innan EN ska kunna utnyttjas. I denna uppsats används korsvalidering för att be-

stämma värdena på λ och α. λ är en krympningsparameter som kontrollerar den 

övergripande styrkan hos strafftermen, alltså hur snabbt regressions-koefficien-

terna i figur 1 krymps mot noll. Desto större värdet på lambda är, ju snabbare 

krymps koefficienterna mot noll (Hastie & Qian 2014). 

 

 
Figur 1: Koefficientskattningar från datamaterialet för hjärtproblem, när λ går 

mot ∞ krymps alla koefficienter till 0. Om λ=0 är koefficientskattningarna des-

amma som i LR. 

 

Den andra parametern α är en så kallad ”mixing parameter”. EN:s straffterm kon-

trolleras av α som överbryggar gapet mellan de statistiska metoderna lasso (Tib-

shirani 1996) och ridge regression (Hoerl & Kennard 1970). När α = 0 omvandlas 

funktionen (4) till lasso och om α = 1 omvandlas den istället till ridge. Värden på 

α däremellan gör alltså EN till en kombination av lasso och ridge. EN har därmed 

oftast en blandning med egenskaper från både lasso och ridge. Anledningen till 

att det är en blandning är för att det finns nackdelar med dessa två metoder var 

för sig. När p > n kommer lasso inte att fungera optimalt, då den som maximalt 

kan välja n variabler som ska ingå i modellen. I fall när det finns grupper av 

variabler som har en relativt stark korrelation sinsemellan tenderar lasso att end-

ast välja en av dessa variabler i modellen och ignorera resten, vilket resulterar i 

att lasso missar de flesta variablerna i grupper av korrelerade variabler. En vanlig 

situation inom medicinsk forskning när dessa nackdelar kan bli problematiska är 

för datamaterial med mikromatriser då det är vanligt med p ≈ 10000 och n < 100, 

där variablerna består av gener som ofta är högt korrelerade med varandra och på 

så sätt bildar små grupper. Ett stort antal gener kan vara av intresse att ta med i 
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modellen men vid användande av lasso riskerar många av dessa gener att inte 

komma med på grund av att generna är högt korrelerade (Zou & Hastie 2005). 

 

För situationer där datamaterialet är av typen n > p där det förekommer korrelat-

ion mellan förklaringsvariablerna kommer lasso generellt sett att ge en sämre 

prediktionsförmåga än ridge (Tibshirani 1996). 

 

Den stora nackdel som ridge har är att den inte utför automatisk variabelselektion 

såsom lasso vilket resulterar i att även ridge inte på egen hand klarar av data-

material där p > n. EN:s straffterm är en blandning av deras strafftermer vilket 

gör att den dels utför automatisk variabelselektion och kontinuerlig krympning 

men även kan inkludera grupper av korrelerade förklaringsvariabler.  

 

EN är därmed en bättre lämpad metod än lasso och ridge i de situationer då data-

materialet är av typen p > n. En annan fördel med EN är att den tenderar att 

inkludera fler variabler än vad lasso gör, detta p.g.a. att EN till skillnad från lasso 

klarar att välja ut flera variabler bland grupper av högt korrelerade variabler. 

Detta gör att EN är att föredra över lasso vid situationer när datamaterialet inne-

håller grupper av korrelerade förklaringsvariabler. Dessa fördelar visar sig som 

bäst när datamaterialet innehåller korrelerade förklaringsvariabler samt flera för-

klaringsvariabler som är orelaterade till responsvariabeln vilket är typiskt för ge-

netikdata (Zou & Hastie 2005). 

 

 

3.3 Random forest (RF) 
 

Trädbaserade metoder kan appliceras på flera områden t.ex. klassificeringspro-

blem och de är populära på grund av deras enkla tolkning. Andra fördelar är att 

trädbaserade metoder kan hantera situationer där det finns kolinjäritet, i fall där 

p > n och dessutom har dessa metoder inga problem med variabelselektion. 

Klassificeringsträd används här för att prediktera en binär responsvariabel och 

är populära inom medicinsk forskning (Breiman et al. 1984). 

 

Ett klassificeringsträd byggs genom att man utgår från rotnoden som innehåller 

alla observationer och som är belägen i toppen av trädet. Utifrån rotnoden söks 

den binära delning med avseende på förklaringsvariablerna (som kan vara både 

kontinuerliga och kategoriska) som ger två delgrupper som är så homogena som 

möjligt med avseende på klasstillhörighet. Detta resulterar i att observationerna 

delas upp på de två nya noderna och för dessa fortsätter processen där ytterligare 

delningar undersöks. Denna process upprepas tills inga fler användbara delningar 

kan hittas vilket sker när en viss beslutgräns nås, t.ex. att varje slutnod innehåller 

ett visst antal observationer eller uppfyller ett homogenitetskriterium. Trädet som 

uppkommit genom processen kommer ofta att vara för stort och komplext vilket 
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beror på överanpassning och kan behöva beskäras vilket görs med hjälp av kors-

validering (James et al. 2013, s. 303-311). 

 

 

 
 

Figur 2: Exempel på ett enskilt klassificeringsträd utifrån datamaterialet som rör 

mammografi med den binära responsvariabeln god- eller elakartad tumör (be-

nign och malignant).  

 

I figur 2 syns ett klassificeringsträd med två delningar för mammografidata-

materialet. Till att börja med delas hela datamaterialet med avseende på variabeln 

Bi-Rads, där tumörer med ett observerat värde större än 4,5 klassas som elakar-

tade. De observationer som inte uppfyllde kriteriet i den första delningen ställs 

nu inför en ny delning, denna gång med avseende på variabeln shape. Där tumö-

rer med ett observerat värde större än 3,5 klassas som elakartade, annars kommer 

de att klassas som godartade. Detta träd innehåller två undernoder och tre slutno-

der. 

 

Det är intressant att mäta hur bra klassificeringsprestation som åstadkoms i varje 

slutnod t.ex. för att ta beslut om att sluta söka fler delningar. Ett populärt mått är 

det så kallade gini index. Det är ett mått för nodens homogenitet (eng: purity) och 

är ett av de mått som kan användas för att värdera kvaliteten hos de olika del-

ningarna i trädet. Detta eftersom gini index anses vara ett mer finkänsligt mått 

när det kommer till att hitta nodens homogenitet än vad t.ex. andel felklassifice-

rade är (James et al. 2013, s. 311-312). Gini index definieras för nod m som  

 

𝑖(𝑚) =  ∑ �̂�𝑚𝑘 (1 − �̂�𝑚𝑘)

𝐾

𝑘=1
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där �̂�𝑚𝑘 är proportionen av träningsobservationerna från den k:te klassen i den 

m:te slutnoden. Gini index mäter total varians för skattning av andel K i slutnod 

m och antar ett litet värde om �̂�𝑚𝑘 antingen är nära 0 eller 1. Ett litet värde mot-

svarar att en nod innehåller till största delen observationer från en enskild klass 

(James et al. 2013, s. 312). I figur 3 illustreras hur en delning kan se ut och de 

homogeniteter som delningen resulterar i. 

 

 
Figur 3: Ett exempel på en delning av en nod 𝜏 som resulterar i två undernoder 

𝜏𝑙 och 𝜏𝑟 och vilken homogenitet detta leder till i form av gini index i:n. 

 

Den ökning av homogenitet i gini index som en delning av observationerna i två 

undernoder 𝜏𝑙 och 𝜏𝑟 (se figur 3) resulterar i definieras som 

 

Δ𝑖(𝜏) = 𝑖(𝜏) − �̂�𝑚𝑘𝑖(𝜏𝑙) − �̂�𝑚𝑘𝑖(𝜏𝑟)                          (5) 

 

där �̂�𝑚𝑘 är proportionen av träningsobservationerna från klass k i de två under-

noderna. Alla variabler söks igenom för att finna den delning som resulterar i den 

största ökningen i homogenitet i gini (5) (Menze et al. 2009). 

 

Klassificeringsträd är populära på grund av deras enkla tolkning. Det går dock 

ofta att hitta alternativa metoder med bättre prediktionsförmåga men det kommer 

visa sig att om man kombinerar ett stort antal träd kan det resultera i en stor ök-

ning i prediktionsförmåga, till priset av en minskad tolkningsbarhet (James et al. 

2013, s. 303). Enskilda träd lider av att de har väldigt hög varians. Det betyder 

att om träningsdata skulle delas in i två slumpmässiga delar och det sen skattas 

två stycken träd kommer träden troligtvis se väldigt annorlunda ut. Flera olika 

metoder har tagits fram för att ta hand om detta problem. En av dessa är RF 

(Hastie et al. 2009, s.598-600). 
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RF fungerar genom att det byggs ett stort antal enskilda beslutträd på bootstrap-

stickprov från träningsdata för att sedan väga samman resultatet från alla träd.  

För varje delning i ett träd väljs slumpmässigt h stycken av alla p tillgängliga 

förklaringsvariabler ut. Dessa h variabler är möjliga kandidater till delningen men 

endast en av dem väljs sedan ut till delningen. Normalt används ℎ = √𝑝. Detta 

innebär att vid varje delning av trädet har algoritmen andelen 
1

√𝑝
 av totalt antal 

förklaringsvariabler att välja mellan (James et al. 2013, s. 319-321). 

 

Det finns starka skäl till att inte alla förklaringsvariabler är tillgängliga vid varje 

delning. Anta att det finns en väldigt inflytelserik förklaringsvariabel i det insam-

lade data, tillsammans med ytterligare några måttligt inflytelserika förklaringsva-

riabler. Om h = p skulle i princip varje nytt träd ha samma variabel som start-

punkt, d.v.s. den mest betydelsefulla. Träden skulle bli väldigt högt korrelerade 

och därmed vara rätt lika varandra till utseende. Att beräkna och jämföra en sam-

manvägning bland ett stort antal högt korrelerade träd skulle inte skapa någon 

stor reducering i prediktionsvarians mot ett enskilt träd. Reduceringen av varians 

blir betydligt större om träden istället är okorrelerade med varandra, som de i 

större utsträckning är i RF (Hastie et al. 2009, s. 588-589). I algoritm 1 beskrivs 

processen som ligger bakom skapandet av RF. 

 

 

Algoritm 1: Random forest (för klassificering)  

 

1. För b=1,2,…,B: (där b är ett enskilt träd och B är det totala antalet en-

skilda träd) 

(a) Dra ett bootstrapstickprov 𝒁* av storlek n från träningsdata. 

(b) Skapa ett random-forest träd  𝑇𝑏 på bootstrapdata genom att rekur-

sivt upprepa följande steg för varje slutnod för trädet, tills den minsta 

noden av storlek 𝑛𝑚𝑖𝑛  nås. 

 

i. Utse h variabler slumpmässigt från alla p variabler. 

ii. Välj ut den bästa variabeln/delningen av alla h. 

iii. Dela noden i två undernoder enligt delningen i (ii).    

 

2. Betrakta mängden av alla träd  {𝑇𝑏}
1

𝐵
 

  

För att göra en prediktion för ett nytt x-värde: 

Låt Ĉ b(𝑥) vara prediktionsklassen av det b:te random-forest trädet. 

Då är  Ĉrf
𝐵  (𝑥) = majoritetrösten  {Ĉ𝑏(𝑥)}

1

𝐵
 (Hastie et al. 2009, s. 588). 

 

Notera att såväl träningsdata som förklaringsvariabler i algoritm 1 varierar.   
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RF presterar bättre när det gäller prediktion än ett ensamt träd. Dock kan resulta-

ten från RF vara betydligt svårare att tolka. Som det illustrerats förut är en av de 

stora fördelarna med beslutträd deras lätta tolkning via attraktiva diagram såsom 

i figur 2. När det skapas ett stort antal träd är det inte längre möjligt att presentera 

resultaten i form av ett ensamt beslutträd. Prediktionsförmågan ökar på bekost-

nad av tolkningsbarheten. Detta medför att det inte längre är givet vilka variabler 

som har störst betydelse för prediktionen. Generellt sett är det bara ett fåtal vari-

abler som har en betydande inverkan och många av variablerna kunde lika gärna 

ha uteslutits från början. För att se vilka variabler som har störst betydelse i pre-

diktionen används ”Variable importance” (VIMP) (Hastie et al. 2009, s. 593-

594). VIMP använder sig av gini index vilket som tidigare nämnt är ett mått för 

att värdera kvaliteten på en specifik delning. För varje träd och delning sparas 

förbättringen av homogenitet i gini index som uppkom i (5) och lagras för alla 

noder τ i alla träd T i skogen, individuellt för alla variabler 𝑥𝑖 i (6). 

 

𝐼𝐺(𝑥𝑖) = ∑ ∑ Δ𝑖𝑥𝑖

𝜏

(𝜏, 𝑇)

𝑟

                (6) 

 

där 𝐼𝐺(𝑥𝑖) är ett kombinerat mått för hur ofta en enskild variabel 𝑥𝑖 valdes ut för 

en delning och vilket inflytande variabeln hade på klassificeringsprestationen 

(Menze et al. 2009). 

 

 

3.4 Sensitivitet, specificitet och korsvalidering 

 

Sensitivitet och specificitet är två statistiska mått som är populära inom medi-

cinsk forskning. De mäter tillförlitligheten hos binära klassificeringsmetoder, 

som kan ge ett negativt eller ett positivt utfall. Vidare kan både negativa och 

positiva utfall vara falska eller sanna. Ett positivt utfall betyder att det man un-

dersöker inträffar, t.ex. att en individ är sjuk medan ett negativt utfall innebär att 

individen är frisk. Ett sant resultat innebär att det predikterade värdet är det-

samma som det verkliga värdet, medan ett negativt resultat innebär motsatsen. 

En klassificeringsmetods sensitivitet är sannolikheten för ett positivt utfall där 

det är det korrekta resultatet. Specificitet är istället det omvända, en klassifice-

ringsmetods specificitet är sannolikheten för ett negativt utfall där det är det kor-

rekta resultatet (Hastie et al. 2009, s. 314-317).  

 

För att förbättra en metods specificitet eller sensitivitet ändrar man beslutgränsen, 

vilket innebär att en högre eller lägre skattad sannolikhet krävs för att prediktera 

observationen som positiv. En nackdel med att sträva efter en högre sensitivitet 

är att man troligtvis får med en del friska personer som klassas som sjuka och i 

det omvända fallet när målet är en högre specificitet får man troligtvis med en 
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del sjuka personer som klassas som friska. Dock kommer inte några justeringar 

av beslutsgränsen att göras i detta arbete då vi inte har några särskilda preferenser 

eller kunskap för var specificiteten eller sensitiviteten är relevant att förbättra 

(James et al. 2013, s. 145-146). 

 

För att utvärdera de statistiska metoderna tränas metoderna först på träningsdata 

för att sedan valideras på testdata. Det finns flera olika sätt att göra detta, i denna 

uppsats har korsvalidering valts. För datamaterialen för mammografi och hjärt-

problem används k=10 där k är antalet delar (eng; folds) datamaterialen delas upp 

i och för datamaterialet tjocktarmscancer används istället leave-one-out cross va-

lidation (LOOCV) som är ett specielfall av korsvalidering (James et al. 2013, s. 

178-186). LOOCV används eftersom datamaterialet innehåller få observationer. 

 

Den statistiska programvaran R används genomgående i analysen, R har kom-

pletterats med en rad externa R-paket. Detta för att bland annat kunna använda 

metoder såsom korsvalidering, LOOCV, EN och RF. Följande R-paket har an-

vänts; caret (Kuhn 2016), e1071 (Meyer et al. 2015), glmnet (Friedman et al. 

2010), caTools (Tuszynski 2014) och randomForest (Liaw & Wiener 2002).  

 

 

4  Resultat 
 

I de statistiska resultaten redovisas LR, EN och RF bredvid varandra i tabeller. 

Metoderna jämförs med avseende på andelen korrekta klassificeringar (KK), dess 

sensitivitet samt dess specificitet på de valda datamaterialen.  

 

 

Tabell 2: Andelen korrekta klassificeringar, sensitivitet och specificitet för LR, 

EN och RF på testdata för mammografiscreening.   

 

 KK Sensitivitet   Specificitet 

LR 82,29 82,38 82,2 

EN 82,89 82,63 83,14 

RF 81,45 81,14 81,73 

 

Inledningsvis analyserades klassificeringsmetoderna på datamaterialet över 

mammografi. Resultaten i tabell 2 visar att alla metoder presterade relativt lik-

värdigt, de hade alla ett resultat över 80 % för andelen korrekta klassificeringar, 

sensitivitet och specificitet. Med en mer djupgående analys syns det att både LR 

och EN presterade marginellt bättre än RF och vidare att även EN var ytterligare 

något bättre än LR när det gäller andelen korrekta klassificeringar. EN hade det 

högsta värdet för andelen korrekta klassificeringar med 82,89 %. EN var även 
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bäst på att identifiera de som hade en godartat såväl som en elakartad tumör med 

83,14 % för specificitet och 82,63 % för sensitivitet. Sammantaget kan det ändå 

påstås att alla tre metoder ger likvärdiga resultat och att skillnaderna är försum-

bara.  

 

 

Tabell 3: Andelen korrekta klassificeringar, sensitivitet och specificitet för LR, 

EN och RF på testdata för hjärtproblem.   

 

 KK Sensitivitet  Specificitet  

LR 65,93 63,75 69,1 

EN 82,22 82,5 81,82 

RF 77,04 82,5 69,1 

 

Tabell 3 visar hur klassificeringsmetoderna presterade på datamaterialet över 

hjärtproblem där det kan ses att EN har registrerat de högsta resultaten av de tre 

metoderna. EN har den högsta andelen korrekta klassificeringar med 82,5 %, 

några procentenheter sämre var RF med 77,04 %. Däremot presterade LR ett be-

tydligt lägre värde med sina 65,93 %. Vad gäller sensitivitet syns det att både EN 

och RF har höga värden när det kommer till att upptäcka individer som har en 

onormal hjärtfunktion då de båda har en sensitivitet på 82,5 %, LR har ett avse-

värt lägre resultat med en sensitivitet på 63,75 %. När det kommer till att identi-

fiera individer med en normal hjärtfunktion är återigen EN i framkant med det 

främsta resultatet med en specificitet på 81,82 %, båda RF och LR hade en lägre 

specificitet med motsvarande 69,1 %.  

 

 

Tabell 4: Andelen korrekta klassificeringar, sensitivitet och specificitet för LR, 

EN och RF på testdata för tjocktarmscancer.  

 

 KK Sensitivitet Specificitet 

LR 90,32 95 81,82 

EN 88,71 90 86,36 

RF 87,1 90 81,82 

 

I det sista datamaterialet som rör tjocktarmscancer ställdes klassificeringsme-

toderna för en situation med väldigt många fler förklaringsvariabler än observat-

ioner. EN och RF utför automatiskt variabelselektion medan LR inte kan göra det 

på egen hand. Därför användes en manuell variabelselektion för LR, där det ut-

fördes en enkel LR för varje förklaringsvariabel, för att sedan rangordna förkla-

ringsvariablerna med störst signifikans i wald-testen. En LR med de 5, 10, 20, 

30, 40, 50 och 60 bästa förklaringsvariablerna utvärderades, där p = 20 gav det 
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lägsta klassificeringsfelet och som således valdes ut som slutgiltig modell. I ta-

bell 4 kan det utläsas att alla tre klassificeringsmetoder presterade höga värden 

på över 87 % för andelen korrekta klassificeringar, LR hade det högsta värdet 

med sina 90,32 % tätt följt av EN och RF med respektive 88,71 % och 87,1 %. 

När det kommer till att utse vilka som faktiskt hade tjocktarmscancer hade alla 

tre klassificeringsmetoder höga värden för sensitivitet, LR hade det högsta värdet 

med 95 % medan EN och RF båda var fem procentenheter lägre. Däremot hade 

EN det högsta värdet när det kommer till att identifiera vilka individer som inte 

hade tjocktarmscancer med 86,36 % men LR och RF presterade även de höga 

värden motsvarande 81,82 % vardera för specificitet.        

 

 

5  Diskussion  
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur prediktionsförmågan för klassi-

ficeringsmetoderna LR, EN och RF förändras beroende på karaktären på data-

materialet. Om resultaten som presenterades i resultatdelen observeras kan det 

utläsas att de tre metoderna överlag hade en förhållandevis likvärdig klassifice-

ringsförmåga. LR klassificerade bra på mammografi- och tjocktarmsdatamateri-

alet, helt i paritet med EN och RF och till och med något vassare på det sist-

nämnda datamaterialet. Däremot presterade LR klart sämst av de tre metoderna 

på datamaterialet för hjärtproblem. Eftersom LR bygger på en rad asymptotiska 

egenskaper behöver LR förhållandevis stora datamaterial för att fungera optimalt. 

Att LR presterar bra på datamaterialet för mammografi är därmed inte överras-

kande då det består av betydligt fler observationer än förklaringsvariabler. Det är 

även väntat att LR presterar sämre på datamaterialet som rör hjärtproblem då 

detta material har förhållandevis lika många observationer som förklaringsvari-

abler. Däremot är det överraskande att LR presterar så pass bra på tjocktarmsda-

tamaterialet som den gör. Visserligen har den fått hjälp genom att en manuell 

variabelselektion har utförts för att LR överhuvudtaget ska kunna utföras men 

trots det presterar LR förvånande starkt med tanke på att det är förhållandevis få 

observationer fler än förklaringsvariabler. Resultaten på de två första datamateri-

alen går i linje med tidigare forskning om att LR behöver relativt stora data-

material med åtminstone tio observationer per oberoende förklaringsvariabel för 

att fungera optimalt (Agresti 2007; Harrell 2015) medan resultatet för det sista 

datamaterialet motsäger tidigare forskning genom att prestera bra trots få obser-

vationer.  

 

EN presterar på en hög nivå på alla tre datamaterial med avseende på såväl andel 

korrekt klassificerade som sensitivitet och specificitet. Därmed är EN den metod 

som överlag presterar bäst i denna studie. Det är speciellt för resultatet för data-

materialet över hjärtproblem som EN sticker ut jämfört med LR och RF, i syn-

nerhet när det kommer till att identifiera individer med en normal hjärtfunktion 
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där dess specificitet är den enda som överstiger 80 %. Resultaten går i linje med 

tidigare studier (Zou & Hastie 2005) då EN är en allsidig metod och som tack 

vare att den kan utföra variabelselektion fungerar bra på datamaterial med många 

förklaringsvariabler. Detta stöds då EN presterade väldigt bra på datamaterialet 

med fler förklaringsvariabler än observationer. Noterbart är också att EN genom-

gående har hög sensitivitet och specificitet vilket gör att metoden är stark på att 

identifiera både positiva och negativa utfall. Detta är bra egenskaper för att kunna 

användas inom medicinsk forskning och praktik då liv står på spel och en felaktig 

klassificering kan få stor betydelse. 

 

RF presterade i likhet med LR bra på mammografi- och tjocktarmsdatamaterialet 

men även något sämre på datamaterialet för hjärtproblem. Där klassificerar RF 

klart sämre än EN men klassificerar i sin tur även betydligt bättre än LR. Det är 

främst när det kommer till specificiteten som RF inte levererar i analysen av det 

sistnämnda datamaterialet. En av RF:s styrkor är att den inkluderar en förkla-

ringsvariabel i taget utefter dess relevans och på så vis utför RF variabelselektion. 

Detta innebär att RF torde prestera bra på datamaterial där antalet förklaringsva-

riabler är fler än antalet observationer. Resultatet stödjer detta då RF presterade 

väldigt bra på det datamaterial som uppföljde nyss nämnda kriterier, dock preste-

rade RF i paritet med LR och EN på detta datamaterial. Däremot presterar RF lite 

sämre på datamaterialet för hjärtproblem vilket karakteriseras av att antalet för-

klaringsvariabler och observationer är förhållandevis lika. Detta är lite överras-

kande, då RF i praktiken borde klara dessa hinder.  

 

Sammanfattningsvis för att besvara syftet tyder resultaten på att det inte är så stor 

skillnad på metodernas klassificeringsprestation beroende på datamaterialets ka-

raktär och egenskaper även om vissa tendenser fanns. EN och RF presterade bra 

på det datamaterial som bestod av fler förklaringsvariabler än observationer me-

dan LR presterade både bra och dåligt på de två små datamaterialen men klarade 

det stora datamaterialet betydligt bättre. Till slut visade sig EN vara den mest 

mångsidiga metoden som generellt presterade bäst med avseende på korrekta 

klassificeringar, sensitivitet och specificitet. Därmed kan EN ses som en möjlig 

referensmetod inom medicinsk forskning. 

 

Det är lätt som statistiker att lite allt för hastigt gå direkt på utvinningen av resul-

tat och hoppa över bearbetningen av ens datamaterial. Vårt råd är att lägga en stor 

vikt till att bearbeta och förbättra sitt datamaterial, speciellt om man får data som 

inte blivit bearbetad tidigare. Att låsa in sig på endast en klassificeringsmetod är 

inte heller någon bra idé, utan använd dig gärna av flera olika och jämför sedan 

vilken som passar bäst för just ditt datamaterial, ty våra resultat visar inte på några 

direkt starka bevis på att en viss klassificeringsmetod är superior i alla lägen, 

även om EN visade sig vara bäst överlag. 
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Det gäller att ha i åtanke att resultaten endast är kopplade till dessa specifika 

datamaterial, bara för att EN t.ex. presterade bättre än de övriga metoderna i fallet 

för hjärtproblem betyder det inte att EN alltid kommer göra detta i datamaterial 

för hjärtproblem, datamaterial kan ha stor variation från fall till fall, t.ex. i form 

av antalet observationer och förklaringsvariabler. 

 

Vidare studier som skulle kunna vara intressanta vore att försöka åstadkomma ett 

så bra prediktionsresultat som möjligt, eftersom detta inte har varit det primära 

fokuset i denna uppsats och att även värdena på andel rätt klassificerade obser-

vationer, sensitivitet och specificitet  blev väldigt höga för LR när en manuell 

justering av metoden skedde, i det här fallet en manuell variabelselektion. Att 

simulera fram data som liknar de befintliga datamaterialen skulle också vara av 

intresse för att se om skillnaderna för klassificeringsmetoderna kvarstår. 
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