
Introduksjon til inferens 

Hittil: 
Populasjon der verdien til et individ/enhet beskrives med en 
fordeling. 
 
Her inngår vanligvis ukjente parametre, μ, p,.... 
 
Enkelt tilfeldig utvalg (SRS), observator    𝑝  = p + (𝑝  -p)  
Dvs. ukjent størrelse + tilfeldig størrelse 
 
 



Skal bruke fordelingen til 𝑝   til å si noe om hvor stor  
usikkerheten i anslaget er. 
 
To viktige metoder: 
 
• Konfidensintervall, usikkerheten i estimatene 
      angis ved et intervall. 

 
• Signifikanstest, som sier noe om den ukjente 
     parameterverdien, f. eks. at den er lik en  
     bestemt verdi  p= 𝑝0. 



Felles tolkning: Begge angir sannsynligheter for hva som vil skje 
hvis metoden blir gjentatt mange ganger basert på fordelingen 
til observatorene som brukes. 
 
Ideelt: Data kommer fra (enkelt) tilfeldig utvalg eller randomisert 
eksperiment.  
 
Ideal vs. realitet. `` ånden er sterk, kjødet er skrøpelig''. 
 
NB Pedagogisk forenkling i dette kapittel: Standardavvik, σ,  
antas kjent. Tar hensyn til dette senere. 



Konfidensintervaller 

Eksempel  SATM skårer N(500, σ) fordelt, σ omtrent 100. 
 
Fordeling blant ungdom med videregående i California? Hva er  
Forventningen der? Antar m.a.o. at populasjonsfordelingen er  
N(μ,100)  der μ er ukjent parameter. 
 
Anta enkelt tilfeldig utvalg (ETU, SRS), n=500 , observerer 𝑥 =485  
for et enkelt tilfeldig utvalg med videregående.  
 
Hva kan vi si om forholdet mellom 
observasjonen 485 og forventningen i fordelingen i  
for alle som tar SATM i California,  som er så mange at 
vi uten usikkerhet kan anta forventningen her er lik 500. 
   



 Vet at  
 

Z=
(𝑋 −μ)

σ𝑥 
  er N(0,1) fordelt. 

 

σ𝑋  = 100/ 500   = 4.5 
 
68-95-99.7 regel: 
 

0.95 tilnærmet  P(-2 < Z < 2) = P(-2 < 
(𝑥 −μ)

4.5
< 2) =  

= P(-2×4.5  <  𝑥  - μ < 2×4.5 ) 
=P(𝑥  - 2×4.5 < μ < 𝑥  +2×4.5 )   
 
   





Konklusjon: I 95% av tilfellene der et SRS trekkes vil μ være 
innholdt i intervallet (𝑥  - 2×4.5 , 𝑥  +2×4.5 ). 
 
Vi har observert 𝑥 =485 i ett tilfelle og kan derfor si  
med  95 % konfidens at μ er inneholdt i 
 
(485- 2×4.5 ,485+2×4.5 )= (476,494). 
 
Det kan imidlertid hende at utvalget er så spesielt at vi  
har slumpet bort i et av de 5% av tilfellene der  
μ ikke er inneholdt i (𝑥  - 2×4.5 , 𝑥  +2×4.5 ). 
 
Men i 95% av tilfellene vil det være slik. 
 
 



Intervallet (𝑥  - 2×4.5 , 𝑥  +2×4.5 ) er et eksempel på  
et konfidensintervall,  som typisk har formen   
 

estimat ±feilmargin  
 

To viktige egenskaper ved k.i. 
 
• Form (a,b) der a og b er funksjoner av data 

 
• Konfidenskoeffisienten  angir sannsynligheten for at  
     (a,b) inneholder den ukjente parameteren. 
 
 



Et konfidensintervall for en  ukjent parameter med  
konfidenskoeffesient C er et intervall beregnet etter en 
metode som  sikrer at sannsynligheten for at intervallet 
dekker den ukjente parameteren, er C . 



Hvis en variabel har fordeling N(μ,σ) i populasjonen,  
er gjennomsnittet 𝑥  i et enkelt tilfeldig utvalg av  
størrelsen N(μ, σ/ 𝑛 ) fordelt. 
 
Sentralgrenseteoremet sier at dette gjelder  tilnærmet for 
tilstrekkelig store utvalg hvis poplasjonsfordelingen har  
forventning μ og standardavvik σ. 
 
Anta X er N(μ, σ) fordelt. Definer 𝑧∗ ved 
 

C=P(μ - 𝑧∗ σ <X< μ + 𝑧∗ σ) = P(−𝑧∗< 
(𝑋 −μ)

σ
< 𝑧∗)=P(-𝑧∗<Z<𝑧∗) 

 
der  C er konfidenskoeffesienten. 



𝑧∗ er altså definert slik at en normalfordelt variabel  
har sannsynlighet C for å avvike mindre en 𝑧∗ standardavvik fra 
forventningen. 
 
Følgende tabell angir de viktigste konfidenskoeffesienter C  
og tilhørende verdier av 𝑧∗=𝑧∗ (C)  
 
                                 𝑧∗   1.645   1.960   2.576   
                                C      90 %     95 %    99% 
 
Flere 𝑧∗ i tabell D bakerst i boka. 
   





Siden 𝑥   er N(μ, σ/ 𝑛 ) fordelt, er 
 
                          C=P(μ - 𝑧∗ σ/ 𝑛< 𝑥  < μ + 𝑧∗ σ/ 𝑛)  
 
Men                μ - 𝑧∗ σ/ 𝑛< 𝑥  < μ + 𝑧∗ σ/ 𝑛  
 
er det samme som 
 
                          𝑥  - 𝑧∗ σ/ 𝑛< μ< 𝑥  + 𝑧∗ σ/ 𝑛 
 
Feilmarginen for et konfidensintervall for μ med 
konfidenskoeffesient C er m=𝑧∗ σ/ 𝑛 for et enkelt tilfeldig 
utvalg fra en populasjon med forventning μ og standardavvik  
σ.  Konfidensintervallet er 𝑥   ± m.  
 
Dette gjelder er eksakt hvis populasjonen er normalfordelt, 
og  tilnærmet ellers.  



Eksempel: Kredittkortgjeld 
 
n=1200 amerikanske studenter 
 
𝑥 = $ 3173.   Anta σ𝑋 = $3500.      La C=95% så 𝑧∗ =1.960 
 

Da er m=𝑧∗ σ/ 𝑛= 1.960× 3500/ 1200= 198.03, 
  
så et tilnærmet 95% konfidensintervall er  
 
 
                      𝑥   ± m= 3173± 198= (2975,3371) 
 
 
 
 



Vi ser at  m=𝑧∗ σ/ 𝑛  er halvparten av lengden av 
konfidensintervallet. 
 
Legg også merke til at hvis utvalget er fjerdeparten så stort, 
dobles   feilmarginen og lengden av konfidensintervallet. 
 

For n= 1200/4, blir  nå m= 1.960× 3500/ 300= 396, 
  
så et tilnærmet 95% konfidensintervall er  
 
                      𝑥   ± m= 3173 ± 396= (2777,3569). 



Legg merke til formen på et konfidensintervall  for forventningen μ  
når vi kan anta at gjennomsnittet er eksakt eller tilnærmet 
normalfordelt med kjent standardavvik: 
 
                        estimat  ± 𝑧∗ σ𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡  
 
Vi vil støte på denne formen i mange sammenhenger senere for 
andre typer estimatorer enn gjennomsnitt. 



Ønskelig med høy konfideskoeffisient og liten feilmargin. 
 
Feilmargin kan reduseres ved: 
 
• Bruke mindre konfidenskoeffisient, 𝑧∗ vokser med C  
• Stø rre utvalg, m.a.o. øke n  
• Redusere standardavviket σ  
 
Eksempel: Kredittkortgjeld 



Siden både høy konfidenskoeffesient og liten feilmargin, dvs. 
kort konfidensintervall, er ønskelig bør dette tas hensyn til ved 
planlegging  av en undersøkelse.  
 
Nå er m=𝑧∗ σ/ 𝑛, slik at fastsetter vi m og C, og dermed 𝑧∗, 
er  n= (𝑧∗ σ/m)2.  Dette bestemmer utvalgsstørrelsen. 
 
Utvalgstørrelsen er ofte også et kostnadspørsmål. 
 
Eksempel: Kredittkortgjeld 
La C=95%, dvs 𝑧∗=1,960, og σ= $3500 som før. 
 
Med feilmargin på $150 blir utvalgsstørrelsen 
 

n= (𝑧∗ σ/m)2 = (
1.96×3500

150
)2 = 2091.54, 

altså en utvalgsstørrelse på 2092.   



Formelen 𝑥  ± 𝑧∗ σ/ 𝑛 
bygger på forutsetninger og har derfor sin 
begrensning. Ingen gratis lunsj i statistikk heller! 
 
Merk at følgende m å være oppfyllt for at 
intervallet vi lager virkelig skal ha konfidenskoeffisient C . 
 
• Data må være fra et enkelt tilfeldig utvalg. 

 
• Det finnes mer komplekse må er å plukke ut et utvalg  
     på og da gjelder ikke formelen uten videre. 

 
• Ingen redning for usystematisk innhentede data. 
 



 
• Mangelen på  robusthet for gjennomsnittet/standardavvik 
     følger med til konfidensintervall. Pass på outliere! 

 
• Jo færre observasjoner jo viktigere blir antagelsen om 
     at populasjonsfordelingen skal være normal. Sjekk skjevhet, dvs. 
     mangel på symmetri. For n ≥15 skal avvikene, dvs outliere 
     eller mangel på symmetri være nokså alvorlige 
     for å ødelegge konfidenskoeffesienten. 

 
• Standardavviket, σ, m å være kjent. 
     Når n er stor, kan vi estimere det teoretiske 
     standardavviket σ med det empiriske standardavviket s . 
     Konfidensintervallet blir da 𝑥  ± 𝑧∗ s/ 𝑛 
     Når n er liten, brukes andre metoder som vi skal se på om  
     noen  uker   
 



Feilmarginen tar bare hensyn til usikkerhet som skyldes 
tilfeldigheter ved bestemmelse av utvalger. Andre typer 
kan ofte være større: Skjevhet i utvalget ved at 
deler av populasjonen ikke dekkes eller frafall. 
 
Selv om konfidensintervallene  er utledet under ideele betingelser  
som i praksis nesten aldri holder, holder de ofte tilnærmet, 
og konfidensintervaller og andre metoder for inferens er da meget  
nyttige. 
 
Legg også merke til at det er grensene for konfidelsintervallet 
som er tilfeldige variable. Det gir ikke mening å  
snakke om at parameteren har sannsynlighet 0.95 for å  
ligge i et  bestemt intervall. Parameteren er ingen tilfeldig variabel! 



Hypotesetester 

      

I tillegg til konfidensintervller er test av hypoteser en viktig 
inferensmetode. Her bruker en dataene til å undersøke 
i hvilken utstrekning man kan si noe om spesifikke 
verdier for den ukjente populasjonsparametereen. 
 
Husk tolkning: Både konfidensintervall og signifikanstesting angir 
sannsynigheter for hva som vil skje hvis metoden blir gjentatt 
mange ganger basert på fordelingen til observatorene som brukes. 
 
Husk også pedagogisk forenkling i dette kapittel: Standardavvik, σ, 
antas kjent. Tar hensyn til dette senere. 



Eksempel: Kredittkortgjeld  
 
Sammenligning av subgrupper:  Midtvesten gjennomsnitt $3260 
                                                          Vestkysten            ‘’             $3817 
 
Forskjell $557 
 
Sammenligning av subgrupper:  4. år              gjennomsnitt $4138 
                                                          3. år                        ‘’             $2912 
 
Forskjell $1226 
 
Spørsmålet er nå om disse differansene er så store at de ikke 
bare kan forklares ved tilfeldig variasjon. 
 
 



 
Ideen er å beregne sannsynligheten for å observere forskjeller 
som er større eller lik den vi observerer når det egentlig ikke er 
noen forskjell, dvs parameterverdien svarende til ingen forskjell 
er lik null. 
 
 
I eksemplet ovenfor er disse sannsynlighetene 0.14 
for forskjellen mellom midtvesten og vestkysten. 
 
For forskellen mellom  3. og 4. års studenter er sannsynligheten  
0.0000004. 
 
 
 







Antagelsen vi gjør om at parameteren i populasjonsfordelingen 
hadde en spesifisert verdi  kalles nullhypotese. 
 
Nullhypotese: Dette er påstanden som blir testet ved en 
signifikanstest eller hypotest. Signifikanstester blir laget for å  
fastslå i hvilken grad de observerte data taler  mot 
nullhypotesen. Vanligvis går nullhypotesen ut på å  
påstå «ingen effekt» eller «ingen forskjell».   
 
Nullhypotese betegnes med 𝐻0 , altså 
 
𝐻0 : Forskellen er ikke større enn null. 
 
Det er den hypotesen som det er mest alvorlig å påstå 
er gal hvis den ikke er det, som velges som nullhypotse. 
 
  



Eksempel     
 
Betrakt de to hypotesene 𝐻1 :«personen er ikke skyldig» og 
 
𝐻2 :«personen er skyldig» . 
 
Da kan vi gjøre to feil: 
 
1. Påstå personen skyldig  hvis vedkommende er uskyldig  
2. Påstå personen uskyldig  hvis vedkommende er skyldig  
 
Hvis vi mener at tvil skal komme tiltalte til gode, er det  
feil 1 som er mest alvorlig, og som bør unngås.  
 
Det tilsier 𝐻0 : personen er ikke skyldig 
 
 
 



Den på standen 𝐻0  vurderes mot, og som vi mistenker/håper er 
sann kalles den  alternative hypotesen  eller bare  
alternativet og betegnes med 𝐻𝑎 . 
I eksemplene  i starten var  
 
𝐻𝑎 : forskjellen er større enn null. 
 
Dette kalles  ensidige alternativer der man har en ide 
om i hvilken retning parameteren ligger i forhold til 𝐻0. 
 
Det finnes ogs tosidige alternativer som har formen  
der et slikt avvik fra 𝐻0 ikke spesifiseres. 
 
𝐻𝑎 : forskjellen er forskjellig fra  null. 
 



Det er nødvendig med en observator som anslår verdien av den 
parameteren som skal testes. Vanligvis er det den samme som 
brukes for å lage et konfidensintervall for den samme 
parameteren. 
 
Hvis observatoren antar en verdi langt fra den verdien som 
spesifiseres under nullhypotesen, taler det mot at nullhypotesen er 
riktig. 
 
Verdien til  test observatoren brukes til å undesøke  
om observasjonene er forenelige med nullhypotesen. 
Observatoren er en tilfeldig variabel med en kjent fordeling. 
 
I eksemplene trenger vi derfor i tillegg til de spesifiserte verdien 
av forventningen under 𝐻0,   dvs.  μ= μ0=0, også standardavvik 
for å beregne standarisert verdi under 𝐻0. 
 



Vi angir hvor uforenelig de observerte datene er med 
parameterverien som spesifiseres under nullhypotesen.  
Det gjør vi ved å beregne sannsynligheten for å observere noe 
som er like eller enda mer ekstremt enn det som er observert 
denne gangen. 
 
 P-verdi: Sannsynligheten for at test observatoren antar noe 
som er like eller mer ekstremt enn det som fatisk observeres, 
kalles P-verdien. Sannsynligheten beregnes under 
forutsetning at nullhypotesen er sann. Jo mindre P-verdien er, 
jo sterkere taler det for at 𝐻0 er gal. 



Eksempel: Kredittkortgjeld 
 
Forskjellen mellom midtvesten og vestkysten er $557.                       
Standardavviket viser seg å være $374, (vises seners).   
 
La alternativet være tosidig så  
 
 𝐻0: Det er ikke forskjell i forventingene, dvs μ=0. 
 𝐻𝑎: Det er forskjell i forventingene, dvs μ≠0. 
 
Vi skal da beregne sannsynligheten for at vi observerer 
forskjeller, positive eller negative, som  er større enn $557 når μ=0. 
 

Nå er z=
557 −0

374
  = 1.49,  slik at denne sannsynligheten er 

P(Z< -1.49) + P(Z>1.49) = 2P(Z<-1.49)= 2×0.0681= 0.1362≈ 0.14 
 





Ofte sammenlignes P-verdien med en fast størrelse som brukes 
som standard.  Denne størrelsen kalle signifikansnivået og 
betegnes ofte med α . Vanlig brukte verdier er 0.1, 0.05, 0.01. 
 
I eksemplet der 3. og 4. års studenter ble sammnlignet  
er P= 0.4E-7,  så man rapporterer vanligvis bare at P< 0.001. 
 
Vi sier at konklusjonen av testen er statistisk signifikant 
med nivå α  hvis P-verdien er mindre eller lik α. 
 
En annen uttykksmåte er at nullhypotesen  forkastes med  
nivå α  hvis P-verdien er mindre eller lik α.  



Oppskrift hypotesetesting: 
 
1. Formuler   𝐻0 og  𝐻𝑎.  

 
2. Beregn verdien av en test observator. 

 
3. Beregn P-verdien. Her brukes sannsynlighetsfordelingen  
       som er spesifisert under 𝐻0. 

 
4. Formuler en konklusjon. Her kan P-verdien  
      sammenlignes med et nivå. 



Vi oppsummerer metoden for den spesielle situasjonen at den 
ukjente parameteren, μ , er forventningen i en populasjon 
der standardavviket, σ , er kjent. 
 
Data består av et enkelt tilfeldig utvalg (ETU, SRS) der  
fordelingen i populasjonen er N(μ,σ) . 
Nullhypotsen er  
 
                                        𝐻0 : μ=μ0. 
 
Testen baseres på gjennomsnittet i utvalget, 𝑥 .  
Den standariserte verdien er 

                                      z= 
𝑥   − μ0
σ/ 𝑛

 

 
Under nullhypotesen er den tilsvarende tilfeldige 
variabelen, Z , standard normalfordelt.  



Derfor er P-verdiene: 
 
Hvis alternativet er ensidig, 𝐻𝑎 : μ   > μ0,  P(Z≥z). 
 
Hvis alternativet er ensidig, 𝐻𝑎 : μ   < μ0,  P(Z≤z). 
 
Hvis alternativet er tosidig, 𝐻𝑎 : μ   ≠ μ0,  2P(Z≥|z|). 
 
Disse verdiene gjelder eksakt hvis populasjonsfordelingen 
er normal, og gjelder ellers som en tilnærmelse når n er stor. 



Eksempel:   Kolesterolnivå 
 
Typisk nivå for amerikanske studenter 168 mg/dl. 
 
Et utvalg på n=71 studenter har et gjennomsnitt på  𝑥 = 
173.7. Antar som før, noe urealistisk, σ= 27 kjent. 
 
    𝐻0: μ =168     mot                           𝐻𝑎: μ ≠168 
 

 z=  
𝑥 − μ0

σ/ 𝑛
 = 

173.7 −168

27/ 71
  = 1.78 

 
Siden alternativet er  tosidig er P-verdien 
 
P= 2P(Z≥ 1.78)= 2(1-0.9625)= 0.075  
 
Slik at 𝐻0 ikke forkastes med nivå α=0.05. 





Det er en sammenheng mellom konfidensintervaller og tosidige 
hypotesetester som er viktig. 
 
Eksempel: Vannkvalitet. 
 
Måleapparat gir N(μ, σ), σ = 0.25 partikler pr milliard 
 
For å teste     𝐻0: μ =6   mot 𝐻𝑎 : μ   ≠ 6,  

tas  3 prøver, 𝑥  = 6.70,  som gir z=  
𝑥 − μ0

σ/ 𝑛
 = 

6.7−6.0

0.25/ 3
 = 4.83. 

P-verdi: P= 2P(Z≥ 4.83) < 0.01=α , dvs forkastning med nivå 0.01. 
 
Et 99% konfidensintervall er 

 𝑥  ± 𝑧∗ σ/ 𝑛= 6.7 ± 2.576(0.25/ 3)= 6.7 ± 0.37  som gir intervallet 
(6.33,7.07).  Vi ser at μ0 = 6.0 er utenfor intervallet.  Men  
med  𝐻0: μ =7 vil μ0 ligge innenfor. 
 
 





Generelt er sammenhengen:  Den tosidige testet 𝐻0: μ =μ0  

mot    𝐻𝑎 : μ   ≠ μ0 med  nivå α forkaster 𝐻0 hvis og bare hvis μ0  

faller utenfor konfidensintervallet med konfidenskoeffesient 1- α. 
 
I eksemplet med vannprøve er P=2 P(Z≥ 4.83) = 1.4 E-06, 
som viser at forkastningen av     𝐻0: μ =6  er meget klar. 
 
P-verdien kan også ses som det minste nivået som gir forkastning. 
Det betyr at kjenner vi P-verdien vet vi alle nivåer som gir  
forkastning.  De inneholder derfor mer informasjon en  
konklusjonen ja/nei som man får ved bruk av (signifikans)nivå. 
 



Siden P-verdier lett fås fra statistikkpakker er bruk av nivåer 
og kritiske verdier, dvs 𝑧∗,  i praksis utdatert. Men for å 
forstå  prinsippene bak testing og sammenhengen med P-verdier 
er  de nyttige. 
 
Legg spesielt merke til sammenhengen 
 
P-verdi:   P= P( Z ≥ 𝑧𝑜𝑏𝑠)  og kritisk verdi  
  
                 P( Z ≥ 1.96) =0.025         (ensidig test, nivå 0.025). 
 
Da er 𝑧𝑜𝑏𝑠 ≥ 1.96 det samme som P≤ 0.025. 
 
Dette betyr at en test både kan utføres ved å  
se om verdien til testobservatoren, 𝑧𝑜𝑏𝑠 , er større enn 
den kritiske verdien z*=1.96 eller om P-verdien er mindre enn 
nivået, 0.025.  



Bruk og misbruk av tester 

Ofte er det enkelt å utføre testene numerisk. Husk at alle har 
sine forutsetninger, så selv om beregningene ikke behøver 
være noe problem, er det desto viktigere å passe på at de blir 
brukt fornuftig, og at resultatene tolkes riktig. 



P-verdiene uttrykker hvor forenelig dataene i utvalget er 
med populasjonsfordelingen som spesifiseres under 
nullhypotesen, det som kalles evidensen.  
I en beslutningsituasjon står man ofte overfor valg 
med to alternativer. Å fastsette et signifikansnivå på forhånd 
er mest naturlig i en beslutningssituasjon. Det er mindre 
egnet hvis man bare ønsker et mål for evidens. 
 
Ved bruk av kritiske verdier er det viktig å  velge nivået fornuftig. 
Hvis det å forkaste nullhypotesen, medfører at man snur opp ned  
på etablert kunnskap, eller har store økonomiske og praktiske 
konsekvenser, er det rimelig å velge et lavt nivå . 



Selv om effekter blir funnet signifikante, kan de være så  
små at de ikke betyr så mye. Det er forskjell på  
statistisk signifikans og praktisk signifikans. 
 
Ikke bare signifikante resultater har interesse! Hvis et  
Eksperiment ikke leder til signifikante resultater, men er 
lagt opp på en slik måte at en eventuell effekt ville  ha blitt avslørt, 
kan det være et interessant resultat. Det gjelder spesielt hvis det 
man ser etter, er noe man mener kan ha betydning. 
 



Ideele data kommer fra randomiserte eksperimenter eller er basert 
på tilfeldige utvalg. Signifikanstester og konfidensintervall 
bygger  på reglene for sannsynlighetsregning. Randomisering 
ved trekking av utvalg og ved fordeling av enhetene i 
eksperimenter sørger for at disse reglene kan anvendes. 
 
Ofte er data ikke av en slik type, men er gitt på forhånd 
før undersøkelsen starter. Da er det desto større grunn til kritisk å 
undersøke hvordan dataene er produsert, og se om det foreligger 
klare brudd p å modellforutsetningene.     



Hvis man gjennomfører 100 uavhengige tester med nivå α=0.05 , 
og det ikke er noen sammenheng overhodet, vil 5% av testene  
Resultere i forkastning av nullhypotesen. Dette følger av måten 
testene konstrueres. 
 
Fenomenet illustrerer at det er farlig å gjennomføre  
en mengde tester, og tro at de som gir forkastning virkelig avsører 
reele effekter. En annen fallgrube, som er en annen side av samme 
sak, er å formulere nullhypotesene med utgangspunkt i det som ser 
ut  som tydelige mønstre i data. 


