
Översikt av kursen FMSF70
Statistikämnet



Praktiska ting



Kurshemsida
Kommer att uppdateras



12 föreläsningar+1 repetition
Alla föreläsningar äger rum i Rieszsalen på bottenplanet i Matematikhuset
Måndagar 10.15-12.00, läsvecka 1-7 (3/9,10/9,...,15/10)
Onsdagar 10.15-12.00, läsvecka 1-5 (5/9,12/9,...,3/10)

En repetionsföreläsning 13.15-15.00 onsdag den läsvecka 8 (24/10) även den i 
Rieszsalen. 

Ett tips (som nästan ingen kommer att följa) är att läsa igenom det aktuella stycket 
före föreläsningen.



Skaffa kursboken!
Lennart Olbjers kompendium Experimentell och industriell statistik



Skaffa 
övningsboken!
https://www.studentlitteratur.se/#97891
44113142/R%C3%A4kna+med+variati
on 

https://www.studentlitteratur.se/#9789144113142/R%C3%A4kna+med+variation
https://www.studentlitteratur.se/#9789144113142/R%C3%A4kna+med+variation
https://www.studentlitteratur.se/#9789144113142/R%C3%A4kna+med+variation


 
 



1.10 och 3.144 kan möjligen vänta till 
laborationen.



Datoruppgifter



”Laborationer”
Läsvecka 2 (11/9 och 12/9)/läsvecka 4 (25/9 och 26/9)

Tis 8.15-10.00 Stibium och Tellurium /Cadmium(KC)

13.15-15.00 Saturnus och Uranus /Uranus(E)

Ons 8.15-10.00 Saturnus och Uranus/Uranus (E)

Matlab eller R. Den första laborationen blir 



Laboration 1
Första ”laborationen” är handledning 
för att lösa två datorbaserade uppgifter 
i boken.

Skaffa Matlab. (Ska gå för alla 
studenter) eller R (open source).

Andra ”laborationen” är hjälp med 
projektuppgiften.



 
 



Mozquiztosystemet
Jag får be att återkomma om detta på 
onsdag.





Statistik



Verkligheten är oändligt komplicerad. Människan 
tänker i myter: betydelseskapande berättelser



Vår tids myter är 
ofta formulerade 
som statistik. Här: 
BNP/capita 2018. 

(”Myt” betyder här 
inte ”osann”.)



Hans Roslings ”Gapminder”



Vad Rosling 
ville nyansera



Myter för en avförtrollad tid



Statistik är
● Beskrivning av världen med siffror och figurer. Exempel: arbetslöshet, 

sysselsättning, löner, BNP, CO2-halt, barnadödlighet, PH-värdet i en sjö, 
antal isbjörnar på Grönland ... 

● Test av hypoteser: Exempel: En medicin fungerar (inte), en kemikalie är farlig, 
en pedagogisk metod fungerar bättre än en annan ...

● Användning av sannolikhetsteori för att göra detta. I några få fall, i stil med 
antalet kvinnor över 65 i Kalmar län 2016 behövs ingen sannolikhetsteori, 
men oftast behöver man göra slumpmässiga stickprov, och då behövs 
sannolikhetsteori för att veta hur nära sanningen man kan vara. 



Stickprov



Dagens innehåll
- Stickprov
- Beskrivande statistik
- Sannolikhet



Slumpmässigt 
urval

- I exakt mening nästan bara 
tänkbart i konstruerade 
situationer som att dra kort eller 
bollar ur en urna.

- Statistikteorin brukar dock 
förutsätta att det går att ur en 
population ta ut ett stickprov. 
Det är ofta tillräckligt sant för att 
vara ett användbart antagande.



Slumpmässigt stickprov



Alla ska ha samma sannolikhet
- I telefonundersökningarnas barndom var det vanligt att rika blev mer 

tillfrågade.
- Trump och Sverigedemokraterna underskattades i undersökningarna för att 

deras väljare av olika skäl inte ville säga vad de röstade på. 
Brexitanhängarnas tunghäfta bäddade för en kalldusch för de EU-vänliga.

- Medicinska undersökningar kan vara lättare att bara utföra på några sjukhus. 
Man får då inte ett slumpmässigt urval av alla med sjukdomen. (Det finns 
tekniker för att hantera detta, men det för bortom denna kurs’ omfång)



Oberoende observationer
- De numer vanliga webundersökningarna kan ge beroende: Om 

djurrättsaktivisten Stina går med, så tipsar hon sin ALF-kompis Johnny, som 
tipsar medlemmen i djurens parti Moa-Ylva …

- I opinionsundersökningen ser det ut som som intresset för djurrättsfrågor 
exploderat när egentligen Stina är hela orsaken.

- Beroendet mellan svarspersonerna innebär att det som var en slumpvariation 
(Stina fick nys om undersökningen) ser ut som en systematisk förändring i en 
stor grupp (Stina, Johnny, Moa-Ylva osv… intresserar sig för djurrättsfrågor.)



Exempel



Hur många gånger förekommer de olika orden?

- Vilken är egentligen populationen?
- Ändå kan vi ge mening på påståendet 

att språket innehåller ett litet antal 
jättevanliga ord, medan de flesta ord 
används sällan.

Alla element i populationen ska ha 
samma sannolikhet att väljas, oberoende 
av varandra.

Populationen kan också vara oändlig: 
Alla gånger du kan kasta en tärning. Då 
blir ett antal tärningskast ett 
slumpmässigt urval ur denna population.



Beskrivande statistik



Beskrivning av 
data
Vilka som dog och vilka som överlevde 
Titanickatastrofen1912.

Grafik kan vara ett mycket kraftfullt sätt 
att få överblick över data.

Notera: Beroende på vad man vill visa 
är den övre eller den undre bilden 
bäst.



Vänsterns senaste 
världsstjärna 
byggde sin karriär 
på grafer.



Tino Sanandajis 
kritik av 
invandringspolitiken 
kan heller inte 
tänkas utan grafer.



Diskreta data
Pajdiagram är utmärkta för väldigt 
enkel information.



Stapeldiagram
Pajdiagram för andelar, stapeldiagram 
för antal.

Om värdena är tal istället för 
kategorier, brukar man göra staplarna 
smalare och talar om stolpdiagram.

På y-axeln kan antingen stå antal eller 
procent, beroende på vad det är man 
vill lyfta fram.

Titanicexemplet är egentligen bara en 
utveckling av stapeldiagrammet.



Stolpdiagram
Under blitzen i London misstänkte man 
att tyskarna undvek att bomba vissa 
stadsdelar för att där kankse fanns 
tyska spioner. För att undersöka saken 
studerade man hur många träffar olika 
lika stora områden drabbats av.



Kontinuerliga data
Ett histogram är oftast ett 
stapeldiagram där klasserna består av 
kategoriserade kontinuerliga variabler.

Kategorierna här är:

20-30, 30-40,...

Klassbredden är tio här.

Histogram har inte  luft mellan 
staplarna.



 Histogrammets 
hemliga mening
 



Ett annat sätt att 
jämföra
Histogram är bra för någon eller några 
populationer. För många blir det 
bökigt.



Boxplot
En boxplot låter ”boxen” begränsas av 
första och tredje kvartilen.



Box- and whiskers 
plot

- Gör lådan enligt tidigare som 
Q1-Q3 med en markering av 
medianen.

- Drag ”whiskers” till minsta och 
största värdet, men useslut dem 
som är längre än  1,5 * 
(Q3-Q1). (1,5*IQR) från 
medianen.

- De värden som är längre bort 
plottas separat och kallas ibland 
för utliggare (outliers).

- Enligt normalförelningsteorin är 
det bör kring 5 % vara utliggare. 
Om det är betydligt fler får man 
fundera över normaliteten.



Deskriptiv statistisk
Kategoriska variabler visas med antal 
och procent.

Kontinuerliga visas med medelvärde, 
standardavvikelse (SD), min, max, 
median, Q1, Q3.

Glöm inte antal saknade värden om 
det är relevant! 

Under mitt yrkesmässiga liv har jag 
aldrig sett någon använda 
variationsbredden = Max-min.



Rökning och 
lungcancer
Smoking and Carcinoma of the Lung

Richard Doll and A. Bradford Hill

Br Med J. 1950 Sep 30; 2(4682): 
739–748

En av mina lärdomar som statistiker: 
Figurer är inte alltid bättre än siffror. 
(Det är lätt att tro det när man förälskat 
sig i något statistikprogram)



Väntevärde och 
varians
Väntevärdet är den teoretiska 
motsvarigheten till medelvärde μ.

Standardavvikelsen σ är typisk 
avvikelse från medelvärdet.

För en teoretisk fördelning är 



Beräkningar



Sannolikhet



Sannolikhet
Efter denna sommar kan vi väl mer än 
någonsin känna med bonden som ser 
upp i himlen och undrar om det 
kommer regn.

Är jag gravid?

Har jag cancer?

Får jag jobbet efter den sopiga 
intervjun?

Kan jag lita på att den murkna bron 
håller?



Venndiagram

P(A) är den area A 
upptar. Klart att 
P(B)<P(A).

Den ljusrosa arean är 
A∩B.

A och B tillsammans är 
A⋃B.

A* är komplementet till A.



(Ur minnet från Daniel Kahnemans bok 
Tänka, snabbt och långsamt)
 Folk är beredda att betala 
mer för en försäkring mot 
en terroristattack mot flyget 
än för en som täcker alla 
slags flygolyckor.

Vi har ofta dålig intuition för 
sannolikheter.



Venn-diagram 

Antag att P(A) = 0.5, P(B) 
= 0.2 och P(A⋃B)=0.6

Vad är P(A⋂B)? 



P(AC) = 1-P(A)

- Sannolikheten att få 1-5 på tärning: 1-
⅙=⅚ 



Kolmogorovs axiomsystem
- 0 ≤ P(A) ≤ 1
- P( )=1.  är hela utfallsrummet.

- P(A1⋃A2⋃…)= P(A1)+P(A2)+…,om 
A1 ,A2,... är disjunkta, dvs. inte 
innehåller gemensamma 
element.



P(A1⋃A2⋃…)= P(A1)+P(A2)+…,om A1 ,A2,... är disjunkta



Betingad sannolikhet 

P(A) är den area A 
upptar. Klart att 
P(B)<P(A).

P(B|A) är den betingade 
sannolikheten för B givet 
A.

P(B|A) = P(A⋂B)/P(A)



Exempel
- B: En kvinna har mutationen zz
- A: Hon har bröstcancer

P(A|B) = 0.4

Ska läsas som att mutationen zz ger 40 % risk för bröstcancer. Denna siffra kan 
man komma fram till genom att vid allmän mammografi kontrollera mutationen på 
ett ganska stort antal kvinnor. Om 5 % har mutationen och 2 % har både 
mutationen och bröstcancer, gäller: P(B|A) = P(A⋂B)/P(A)=0.02/0.05=0.4.



Lagen om total sannolikhet



Multiplikationssatsen
P(B|A) = P(A⋂B)/P(A) ger

P(A⋂B)=P(B|A)*P(A)

A: Du drar ett ess

B: Du drar ett ess när du redan har 
dragit ett.

A⋂B är händelsen att dra två ess vid 
dragning av två kort

P(A⋂B)=P(A)*P(B|A)= 1/13*3/51=0.452



Överlevnadsberäkningar

P(A
2
)=P(A

2
⋂A

1
)=P(A

2
|A

1
)P(A

1
)

Om man känner sannolikheten att 

överleva tills man och sannolikheten att 

leva tills man är två givet att man levt 

tills man är ett, P(A
2
|A

1
), så får man 

sannolikheten att leva tills man är två.

Sannolikheten att dö ett år givet att 

man levde i dess början kallas dödsrat.

Man kan få dödsrater ur mortality.org.





Sannolikheten att en nyfödd flicka dör före två års ålder



Bayes’ sats
P(A⋂B)=P(A|B)*P(B)

P(B|A) = P(A⋂B)/P(A)=P(A|B)*P(B)/P(A)



Oberoende händelser
Om händelserna A och  B är oberoende, så 
gäller.

P(A∩B) = P(A)*P(B)

Exempel:

A: Det blir en varm vår. P(A) = 0.5

B: Det blir en regnig sommar. P(B) = 0.7

P(A∩B) = 0.5*0.7 = 0.35.



Tre maskiner fungerar med slh ⅓, ¼ och ½ (ober.) 
Vad är sannolikheten att minst två fungerar?

P(A) = ⅓; A: Första maskinen fungerar

P(B) = ¼ ; A: Första maskinen fungerar

P(C) =1/2; A: Första maskinen fungerar

Den sökta sannolikheten är

P(A*∩B∩C)+P(A∩B*∩C)+

P(A∩B∩C*)+P(A∩B∩C)=

⅔ * ¼ * ½ +⅓*¾ *½ +⅓*¼ *½ +⅓*¼ 
*½=(2+3+1+1)/24=7/24 = 0,292



P(A1⋃A2⋃…)= P(A1)+P(A2)+…,om A1 ,A2,... är disjunkta



Sammanfattning
- Ett stickprov ur en population är element 

ur populationen utvalda oberoende av 
varandra.

- Man kan beskriva data både med grafik 
och tal. Ingetdera sättet är att förakta. 
Pajdiagram, stolp- och stapeldiagram är 
alla sätt att beskriva kategoriska (diskreta) 
data. Histogram och box- and whiskers- 
plots är framställningar av kontinuerliga 
data.

- Sannolikheter kan vara betingade. Med 
betingade sannolikheter kan man dela in 
sannolikhetsproblem i mindre delar.


