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Pensum 

Kap 1-7.3.6 fra Løvås «Statistikk for universiteter og høgskoler» 3. 
utgave 2013 (eventuelt 2. utgave) Se overspringelsesliste på 
emnesiden 
 
Supplerende notater som blir lagt ut på emnesiden etter hvert 

Regresjon I (til kapittel 4) 
Regresjon II (til kapittel 7) 
Regler om normalfordelingen (til kapittel 5) 
Oversikt over konfidensintervall (til kapittel 6) 
Oversikt over tester (til kapittel 6) 

 
Henvisninger i forelesningsnotatene (figurer, tabeller) er til 3. utgave 
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Hva er statistikk? 

Eksempel Pokerhånd 
Får 5 kort fra en kortstokk på 52. 
Hva har større sjanse? 
- To par  
- Tre like  

 
To par:  4,8 % 
Tre like: 2,1 % 
 
 
Eksempel 3 dører (Monty Hall) 
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Monty Hall 

TV show –  3 dører 
Bak en av dørene er det en bil, bak de andre to en geit 
Du velger en av de tre dørene 
Sjanse for å vinne bil = 33% 
 
Før programlederen åpner den valgte døren, åpner han en av de andre 
to, som viser en geit. Så spør han 

«bytter du dør eller ikke?» 
 
Intuitivt: 50% sjanse for å vinne bil, uansett om man bytter dør eller ikke 
 
Sannsynlighetsregning: bytt! Da blir vinnersjansen 67%! 
Forklaring: du taper bare når du opprinnelig valgte bilen (33%)     4 



Bytt: du vinner bil 2 av 3 ganger 
Ikke bytt: du vinner 1 av 3 ganger 
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http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Monty-SwitchfromCar.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Monty-SwitchfromGoatA.svg
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Statistikk 

Hjelpemiddel for å kunne fatte beslutninger under usikkerhet 
 
IKKE tallinsamling + tabellering a la SSB 
 
Sannsynlighetsregning spiller en viktig rolle 
 
Eksempler på statistiske analyser: 
 Spørreundersøkelser  utvalgsteori 
 Risikoanalyse (helse, økonomisk, teknisk risiko) 
 Juridiske spørsmål 
 Dopingtester 
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Statistikk 

 Beskrivende statistikk: hvordan kan vi presentere data  kap. 2 
 

 Sannsynlighetsregning: hva er en sannsynlighet, hendelser, utfall, 
regneregler, uavhengighet …  kap. 3-5 
 

 Estimering og hypotesetesting  kap. 6 
 

 Regresjonsanalyse: sammenheng mellom to eller flere variabler     
 kap. 7 
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Noen begreper (kap. 1) 

Populasjon: alle enheter (individer, objekter, …) som vi er interessert i 
versus 
Utvalg: de enheter i populasjonen som vi har målinger for 
(meningsmålinger, legemiddeltesting, …) 
 
Variabler beskriver egenskaper for enheter (inntekt, partipreferanse, 
antall sykedager før en pasient blir frisk, …) 
  
Tre typer variasjon 
 Populasjonens variasjon – på et bestemt tidspunkt 
 Prosessvariasjon - endring over tid f. eks. dagtemperatur i Oslo 
 Måleusikkerhet (temperatur, inntekt, …) 
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Noen begreper (kap. 1): Variabeltyper 

1) Kategorisk: ingen naturlig ordning, ingen tallverdier, avstand ikke 
definert (partipreferanse, kjønn, hårfarge, bosted, …) 
 Umulig å beregne gjennomsnitt 

 
2) Diskret: tallverdier, men kun noen utvalgte verdier, mellomliggende 
verdier ikke definert, ordning (barnetall, skostørrelse, klassetrinn, …) 

 
3) Kontinuerlig: variabelen kan anta alle verdier, ofte innenfor et 
bestemt intervall (inntekt, kroppshøyde, avstand, temperatur, BNP,…) 
 
Kategorisk  diskret  kontinuerlig: økende grad av informasjon 
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Variabeltyper … 

Forskjell diskret vs kontinuerlig variable ikke alltid like klar 
Målemetodens nøyaktighet 
Jfr. digitalt ur vs gammelt ur med visere 
 
Viktig når en diskret variable har mange kategorier (> ca. 20) kan vi ofte 
tolke den som kontinuerlig, f. eks. inntekt, selv om kroner og øre 
 
Med noen få kategorier (f. eks. kvinnenes barnetall) er forskjellen 
diskret vs kontinuerlig viktig 
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Beskrivende statistikk (kap. 2) 

Teknikker for å presentere våre data 
 
Avhengig av variabeltype 
 
Kategoriske variabler :  
- frekvenstabell: absolutte antall eller relativ frekvens i hver kategori 
 en-veis tabell (antall personer fordelt etter fylke)   
 to-veis tabell (antall personer fordelt etter kjønn og fylke) etc.  

- kakediagram 
- søylediagram: én (fig. 2.2) eller flere (fig. 2.3) variabler 
- paretodiagram (sortert søylediagram) – fig. 2.1  
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Stortingsvalg (relativ frekvens i %) 

Søylediagram 

 
Paretodiagram 
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Diskrete variabler: 
- frekvenstabell (inkl. kumulert relativ frekvens) – jfr. tabell 2.3 
 kumulert fordi naturlig ordning 

 
- søylediagram/strekdiagram 
 
 
- histogram – jfr. senere 
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Kontinuerlige variabler: 
Del opp tallskalaen i passende intervaller 
Rundt 5-15 intervaller, av passende størrelse (fortrinnsvis like)  
Deretter på samme måte som for diskrete variabler 
- frekvenstabell 
- søylediagram 
- histogram 
 
I tillegg: 
- spredningsdiagram 
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Data og histogram for eksamensresultatene  
jfr. tabell 2.5, figur 2.5 

Intervall Antall 
Relativ 

frekvens 
Søyle-
bredde 

Søyle-
høyde 

Søyle-
areal 

30-49 1 0.029 20 0.0014 0.029 
50-69 0 0.000 20 0.0000 0.000 
70-89 5 0.143 20 0.0071 0.143 
90-109 15 0.429 20 0.0214 0.429 
110-129 7 0.200 20 0.0100 0.200 
130-149 7 0.200 20 0.0100 0.200 
Totalt 35 1 1 
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Spredningsdiagram (-plott): 
Brukes når to (eller flere) variabler er målt for hver enhet 
 
Finnes det en sammenheng mellom variablene? 
 
Eksempel 1: figur 2.8  uklart om det er en sammenheng 
 
Eksempel 2:  husholdningens inntekt (1000 kr. pr måned) vs andel som 
brukes til mat (%)  klar sammenheng 
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Så langt: stort sett visuell beskrivelse av datasettet 
 
 
Nå: kvantitative mål som karakteriserer dataene 
 
- Hvor i histogrammet ligger dataene, stort sett?  
 sentralmål : modus, median, gjennomsnitt 

 
- Er det mye eller lite spredning rundt sentralmålet?  
 spredningsmål : variasjonsbredde, kvartilavstand, varians/standardavvik 
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Sentralmål 

Antall fødte 
barn 

Antall 
kvinner 
med så 

mange barn 

Relativ 
frekvens 

Kumulert 
relativ 

frekvens 

0 12 0.117 0.117 
1 34 0.330 0.447 
2 28 0.272 0.718 
3 19 0.184 0.903 
4 5 0.049 0.951 
5 3 0.029 0.981 
6 0 0.000 0.981 
7 1 0.010 0.990 
8 0 0.000 0.990 
9 1 0.010 1.000 

totalt 103 1 

Modus (eller typetall): den verdien som 
forekommer oftest 
Bare for kategoriske og diskrete variabler 
 modus = 1 barn 
           «de fleste kvinner får 1 barn»??? 
Nei!!   «1 barn forekommer oftest» 

 
Median: tilsvarer verdien som deler histogrammet 
i to like deler: halvparten av fordelingen ligger til 
venstre for medianen, den andre halvparten til 
høyre.  
Enklest når antall datapunkter er et oddetall  
medianen er lik den midterste verdien (etter 
sortering) 
103 kvinner  oddetall  nr. 52 er midterste  median = 2 barn 

 
Partall: midtpunktet mellom de to verdiene i 
midten 
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Median =  50-prosentilet: 50% av verdiene er lavere enn medianen 
 
I tillegg har vi  
 
 25-prosentilet: 25% av verdiene er lavere enn 25-prosentilet 
  
 75-prosentilet: 75% av verdiene er lavere enn 75-prosentilet 
 
   25-prosentilet for barnetallfordelingen er 1 barn 
   75-prosentilet for barnetallfordelingen er 3 barn 
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Antall fødte 
barn 

Antall 
kvinner 
med så 

mange barn 

Relativ 
frekvens 

Kumulert 
relativ 

frekvens 

0 12 0.117 0.117 
1 34 0.330 0.447 
2 28 0.272 0.718 
3 19 0.184 0.903 
4 5 0.049 0.951 
5 3 0.029 0.981 
6 0 0.000 0.981 
7 1 0.010 0.990 
8 0 0.000 0.990 
9 1 0.010 1.000 

totalt 103 1 
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Summenotasjon 
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Spredningsmål 

Beskriver variasjon i datasettet, jfr. fig. 2.19: samme sentralmål, men 
verdiene i venstrefiguren er mye mer spredt enn de i høyrefiguren 
 
 Variasjonsbredde: høyeste minus laveste verdi. Følsom for 

ekstreme verdier 
 

 Kvartilavstand: 75-persentil minus 25-persentil 
 

 Varians og standardavvik 
 - varians: gjennomsnittlig avvik fra gjennomsnitt, kvadrert 
 - standardavvik: kvadratrot av variansen 
 - variasjonskoeffisient: (standardavvik/gjennomsnitt)*100% 
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Eksempler spredningsmål kvinners barnetall 

Variasjonsbredde = 9 – 0 = 9 
 
Kvartilavstand = 3 – 1 = 2 
 
Standardavvik = √2,18 = 1,48 

Barnetallet til en tilfeldig valgt kvinne (blant de 103) avviker typisk 1,48 barn fra 
gjennomsnittet (1,92)  

 
Variasjonskoeffisient = (1,48/1,92)x100% = 77% 
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Tsjebisjevs regel (s. 57): 
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