
Kapittel 2  
 

Utforske og beskrive data 
 

Sammenhenger mellom variable 



Relasjoner - eksempler 

 Medisinsk studie: Lave kvinner har oftere 
hjerteattakk enn høye kvinner 
 Forsikring: Tyngre biler har færre 
dødsulykker enn lettere biler 
  



Tilknytning - definisjon 

• To variable er assosiert med hverandre hvis noen 
verdier av den ene variabelen typisk opptrer oftere 
med noen verdier av den andre variabelen enn 
med andre verdier av den variabelen. 

• For å undersøke assosiasjonen mellom to variabler 
må man registrere begge variablene for hvert 
individ, man må vite hvilke målinger av de to 
variablene som hører til hvert individ 



Relasjoner- hvordan undersøke? 

• Hvilke individer er det målt data for? 
• Hvilke variabler er målt for individene? 
• Hvilke variabler er kvantitative (f.eks. blodtrykk) 

og hvilke er kategoriske (f.eks. kjønn)? 
• Er du kun interessert i å undersøke relasjonen 

mellom variablene, eller ønsker du å finne ut om 
en variabel kan brukes til å forklare variasjonen i 
en annen?  



Respons- og forklaringsvariable 

 Ofte har variable ulike roller i et studie  
 Responsvariabel måler utfall av et studie 
 En forklaringsvariabel forklarer eller forårsaker 
endringer i en responsvariabel 
Forklaringsvariabelen kan slik brukes til å forklare 
variasjonen i responsvariabelen 



Eksempel – styrt eksperiment 
 Hvordan påvirker øldrikking alkoholdnivå i blodet? 
 Lovlig grense for kjøring er 0.08% i USA 
 Frivillige studenter drakk ulike mengder øl, testet 
etter 30 minutter 
 Responsvariabel: Alkoholnivå 
 Forklaringsvariabel: Mengde øl drukket 
 Styrt eksperiment, setter verdier av en variabel 
(mengde øl) og ser på effekten på en annen variabel 
(alkoholnivå) 



Eksempel  - observasjonsstudie 
 Individer: Nylig utdannede kandidater  
 Observerte variable: 
 Størrelse på lån 
 Inntekt 
 Stressnivå mhp lån 
 Studiekonsulent undersøker livssituasjonen til 
tidligere studenter 
 Sosiolog studerer: Hvordan avhenger stress av de 
øvrige variable? 



Kausalitet 

 Sammenheng mellom to variable, hvor den 
ene (responsen) er en konsekvens av den andre 
(forklaringsvariabelen) 
 Ofte mål, men vanskelig å si: 
om det kanskje er en indirekte effekt 
hvilken vei sammenhengen går 



Indirekte effekter  

 Antall storker i en by er relatert til antall fødte barn i 
en by 
 Antall prester i en by er relatert til antall 
alkoholikere i en by 
 Ikke direkte relasjoner: Begge variable avhengige av 
størrelse på by 



Kausalitet hvilken vei? 

 Studier har vist sammenheng mellom inntekt 
og helse 
 Påvirker helse inntekt? 
 Eller påvirker inntekt helse? 



Kausalitet- vær forsiktig! 

• Vanskelig å vite om det er en indirekte 
effekt (storker og antall fødte barn) 

• Vanskelig å si hvilken vei det går  
     (helse -> inntekt eller inntekt -> helse) 
• Sammenheng mellom en forklaringsvariabel 

x og en responsvariabel y, er ikke i seg selv 
bevis nok for at x forårsaker y! 



Spredningsplott 

• Et spredningsplott viser sammenhenger mellom to 
kvantitative variable målt på de samme individer 

• Verdiene av en variabel vises langs den 
horisontale aksen og verdiene på den andre 
variabelen vises på den vertikale aksen. Hvert 
individ opptrer som et punkt i figuren 

• Vanlig å bruke forklaringsvariabel på den 
horisontale akse og respons på den vertikale akse. 



Eksempel: BMI (x) og blodtrykk (y) 
målt for 30 personer 



Eksempel 

• Stater i USA rangeres ofte etter gjennomsnittlig 
SAT-poeng blant de high school-elevene som tar 
prøven 

• Dårlig måte å rangere stater på, for det kan se ut 
som om gjennomsnittlig SAT-poeng avhenger av 
andelen elever som tar prøven 

• Spredningsplott av gjennomsnittlig SAT-poeng 
mot andelen elever som tar prøven for hver stat 
(en stat=ett punkt i plottet) viser dette 





Sjekking av spredningsplott 

 Se etter overordnet mønster og klare avvik fra 
dette mønsteret 
 Mønster kan beskrives gjennom form, retning 
og styrke (hvor godt punktene følger en klar 
form) 
 Viktig avvik er outliers, en individuell verdi 
som faller utenfor det overordnede mønster 



Ingen klare uteliggere 
Klar retning, jo høyere 
deltagelse, jo lavere 
poengskår. Det er en 
negativ sammenheng  



Positiv og negativ sammenheng 
 To variable har en positiv 
sammenheng når verdier over 
gjennomsnittet for den ene 
variabelen typisk også har 
verdier over gjennomsnittet for 
den andre verdien 
 To variable  har en negativ 
sammeheng når verdier over 
gjennomsnittet for den ene 
variabelen typisk har verdier 
under gjennomsnittet for den 
andre verdien 



 Vi ser to klustre, en gruppe med 
høy deltagelse og lav poengskår, en 
annen med lav deltagelse og høy 
poengskår. Ofte er klustre forklart 
av forskjellige gruppe-tilhørigheter.  
Når man ser slike klustre kan det 
være nyttig å beskrive mønsteret 
innen hvert kluster 
Den ene viser en ganske sterk 
negativ lineær sammenheng 
Den andre viser en mye svakere 
sammenheng  



Bruk av kategoriske variable  
 
 Ønsker ofte å se på sammenhenger innenfor ulike 
kategorier 
 I spredningsplott: Bruk ulike farger eller symboler 
for de ulike kategoriene 
Eksempel:  
•Stater i hhv Northeast og Midwest er merket med e og m 
•Dvs en tredje (kategorisk) variabel som beskriver region er 
introdusert i plottet (4 verdier/regioner, bare to (e og m) er tatt med 
her) 

 
 





Eksempel spredningsplott:  
Ikke-lineær form/sammenheng 

• Høyde og vekt ble målt for 143 bjørner 
• Spedningsplott: Ikke-lineær sammenheng  





Log-transformerer lengde og vekt 

• Nå ser vi en 
lineær 
sammenheng 

• Transformasjon 
av variable:      
gjøres også bl.a. 
ved skjeve data 
(seboken) 



Spredningsplott: Ingen sammenheng 

• Kryssplot av prosent gevinst 
på vanlige aksjer mot 
prosent gevinst på 
statsobligasjoner 

• Viser ingen sammenheng 
mellom disse variablene: 
Ingen verdier av prosent 
gevinst på statsobligasjoner 
ser ut til å kunne si noe om 
verdi av prosent gevinst på 
vanlige aksjer 
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