
Försöksplanering och 
faktormodeller



Parametrisering av modeller
Hornsgatanexemplet kan formuleras:





- Konfidensintervall för 
2008-2009: 

(2.36,2.49)

- Konfidensintervall för 
2010-2011:

(2.13,2.26)

- Dessa överlappar inte, 
och på sätt och vis är allt 
frid och fröjd, men om 
man vill ha ett 
konfidensintervall för 
skillnaden får man krångla 
till det.



Använd tekniken för linjärkombinationer av β



Formelsamlingen stämmer även om första kolonnen 
inte bara består av ettor

I så fall:



Ändå är det bättre med standardmodellen
I detta fall blir β0 en basnivå för alla mätningar 
och β1 en ökning som bara gäller 2010-2011.



Nu får vi konfidensintervallet direkt



Tre observationer från varje grupp

β1 och β2 är avvikelser från en gemensam 
nollnivå β0.

β1,β2 och β3 är jämställda 
nivåer.



Kategoriska och kontinuerliga variabler
>> X =

     1     0     0    10

     1     0     0     7

     1     0     0     0

     0     1     0     8

     0     1     0     9

     0     1     0     7

     0     0     1     8

     0     0     1     7

     0     0     1     4

>> X =

     1     0     0    10

     1     0     0     7

     1     0     0     0

     1     1     0     8

     1     1     0     9

     1     1     0     7

     1     0     1     8

     1     0     1     7

     1     0     1     4

Man kan alltså blanda det som tidigare 
kallades för ”flera stickprov” med en 
kontinuerlig variabel. Det är bra att 
veta för lösningen av uppgift 6.32.



Uppgift 6.32 i RMV

Medicin A (standard) och B 
(experimentell) har givits till patienter.

Sänkning i kolesterolnivå.

Eftersom man har randomiserat, är det 
helt tillåtet att göra ett T-test:

>> [Reject P CI] =ttest2(yA,yB) % ger:

% Reject = 1, P = 4.4935e-10,

% CI = [-2.6  -1.7]



Uppgift 6.32 i RMV

Dock kan man ha misstanken om att 
åldern spelar in. (Se bild!) De unga har 
störst förändring.

Räkna åldern i hundratals år för att få 
jämförbara koefficienter,



Uppgift 6.32 i RMV
Bilda tre kolonnvektorer!



Uppgift 6.32 i RMV



Uppgift 6.32 i RMV
Analysera modell 1:

[B1,B1INT,R1,R1INT,STATS1] = regress(y,X1)

Analysera modell 2:

[B2,B2INT,R1,R2INT,STATS2] = regress(y,X2)

s:



Uppgift 6.32 i RMV
- Hänsyn både till en effekten av 

två olika behandlingar och en 
ålderseffekt, som antas 
kontinuerlig.

- Bilden ger intryck av att det 
eventuellt skulle kunna vara 
olika lutningar i de två 
grupperna.

- Låt oss utvidga modellen för 
att se om det ger någon 
skillnad!



Uppgift 6.32 i RMV, extended version
Det är frestande att undersöka 
en modell med två separata 
regressionslinjer.



Uppgift 6.32 i RMV, extended version
En extra regressionsterm som bara 
gäller för B-värdena.Emellertid visar det sig att en lite annan 

modell är än bättre:

På detta sätt kan vi kontrollera om 
separata lutningar förbättrar modellen 
signifikant genom att testa om β3=0.



Uppgift 6.32 i RMV, extended version
[b3 b3int r3 r3int stats3] = regress(y,X3)



Uppgift 6.32 i RMV, extended version
- Detta kan ses som en 

efteranalys, som man 
kan göra för att planera 
kommande studier.

- Ålder måste tas med i 
beräkningen.

- Å ena sidan verkar 
medicinen fungera bäst 
på unga. 

- Å andra sidan köper 
gamla mer 
kolesterolmedicin. Så det 
är inte säkert att man bör 
satsa bara på de unga.



Sammanfattning, parametrisering
- Alla normalfördelningsbaserade modeller 

vi har gått igenom kan beskrivas genom 
att parametrisera en linjär modell.

- Kategoriska och kontinuerliga variabler 
kan blandas hur som helst.

- Kursen går inte längre än så här. Det finns 
kurser i linjära modeller där man går 
djupare i den här modelleringen.

- Vi kommer dock att behöva designmatriser 
i faktormodellerna, som kommer senare 
under föreläsningen.



Randomiserad blockdesign vs. total randomisering
- Ett vanligt t-test randomiseras, så att 

åldersskillnaden blir en slumpeffekt.
- Detta är inte fel, men det gör studien 

svagare, precis på sammas sätt som det 
är bättre att använda stickprov i par, när 
man vet att det finns variation mellan 
individer (eller andra experimentella 
enheter som man kan jämföra inom) som 
stör jämförelserna.



Motivering från 6.32 i RMV, extended version

Inkluderingen av ålder gjorde att 
konfidensintervallet förkortades 24 
procent från (1.66,2.62) till 
(1.75,2.48).



RMV 4.3, 4.4 och 4.6
Per och Pål har tillgång till 12 åkerlappar. 4 är med 
prima jord, 4 med medioker och 4 med dålig jord. Nu vill 
de testa två gödningsmedel A och B.

Pål tycker man ska välja ut 6 slumpmässiga åkerlappar 
och använda gödningsmedel A på och använda 
gödningsmedel B på de andra. ”I riktig vetenskap 
randomiserar man”, säger han.

Per är imponerad Påls resonemang, men har ändå en 
känsla av att man borde välja ut två åkerlappar på varje 
typ av jord och använda A på och B på de andra. ”Så 
jämför man inte äpplen med päron”, säger han.

Att man randomiserar vilka åkerlappar man väljer i övrigt 
går han med på.

För att övertyga Per om att han har rätt sätter 
sig Pål vid sin dator och gör en simulering.

Han antar att avkastningen i genomsnitt är:

75 kg på de dåliga åkerlapparna

100 kg på de mediokra åkerlapparna

125 kg på de prima åkerlapparna.

Han antar att A-gödningen minskar 
avkastningen och att B-gödningen ökar 
avkastningen med vardera 10 kg.



RMV 4.3, 4.4 och 4.6
Vidare antar han att det finns ett slumpmässig 
variation på varje åker, så att avkastningen 
varierar som en normalfördelning med 
standardavvikelsen 10.

Under dessa förutsättningar kan han simulera.

1) Pers schema där hälften av de dåliga, 
hälften av de mediokra och hälften av de 
prima jordarna får gödning A och resten B.

2) Sitt eget schema där vilka som får vilken 
gödning bestäms helt slumpmässigt.

Först blir han glad. En simulering ger vid hans 
schema:

Vid samma simulering blev resultatet med Pers 
metod:

Dock besvärar det honom att han ibland får 
mycket sämre värden: 



RMV 4.3, 4.4 och 4.6
Efterhand som Paul fortsätter upptäcker han att 
det visserligen oftare får stor skillnad mellan 
grupperna. Men det är lika sant att han ofta får 
ett väldigt dåligt resultat - trots att han själv 
simulerat data och vet att det fanns en verklig 
skillnad.

Efter tusen simuleringar förhåller sig 
skillnaderna som i figuren, och det var när han 
såg detta, som Paul kom på att han borde titta 
tillbaka på sina första, lovande resultat.



RMV 4.3, 4.4 och 4.6. Paul hade fel, Per rätt
Det visade sig att det första, lovande resultatet 
kom sig av att han råkat få in alla de prima 
åkrarna i B-gruppen. Detta kunde ju aldrig 
hända med Pers schema.

Efter detta glömmer Paul aldrig lärdomen att 
man aldrig ska randomisera bort viktiga, 
kända källor till variation. De sätter sig då i 
det statistiska felet, och gör studien svagare.

Ni har ett antal uppgifter där ni ska lära er 
skilja mellan Pers design-modell, 
”randomiserad blockdesign”, och Pauls, 
”fullständigt randomiserat försök”. Det här 
är orsaken till att det är viktigt. 



I exemplet med ålder och kolesterolmedicin borde vi 
dela in i ålderstrata och randomisera inom dessa 
strata. Det ger en starkare modell, som gör att vi kan 
hushålla med de experimentella resurserna.



Randomiserad blockdesign för kolesterolexemplet

35-43 A B B B B A A A

45-51 B A A B B A A B

52-59 A B A B B A A B

59-67 A B A B A B B A



35-43 A B A B B B B B

45-51 A A A B B B B A

52-59 B A B A A B B B

59-67 A A A A A B A A

Fullständigt randomiserad design för 
kolesterolexemplet



Faktorförsök



Tankeexperiment
- Offentliganställda ser mer kulturfilm än privatanställda, sa Cara. Jag har gjort 

en undersökning.
- Äh, sa Theocritus. Det är ju bara att kvinnor ser mer kulturfilm än män, och 

kvinnor jobbar mer i offentlig sektor.
- Inte alls, sa Cara, precis 1024 av de offentliganställda jag frågat är kvinnor 

och 1024 män. Detsamma gäller de privatanställda.
- Aha, sa Theocritus, då är det att de offentliganställda är mer vänstervridna, 

De gillar att se svartvita albanska filmer där det regnar.
- Inte alls, sa Cara, bland de offentliganställda jag frågat står 1024 till vänster 

och 1024 till höger. Samma sak gäller de privatanställda. 



Tankeexperiment, fortsättning
- Det var duktigt, medgav Theocritus, att du skapat ett så balanserat 

datamaterial. Men du måste förstå att vänsterkvinnor förekommer oftare i 
offentlig sektor än i privat, även om andelen kvinnor och andelen vänster i sig 
är balanserad, så tenderar de som både är kvinnor och vänster att dras till 
offentlig sektor.

- Du oroar dig i onödan, svarade Cara. Bland de offentliganställda har jag 512 
vänsterkvinnor, 512 vänstermän, 512 högerkvinnor och 512 högermän, och 
precis samma för de privatanställda. Det finns alltså ingen överrepresentation 
av vänsterkvinnor bland mina offentliganställda.



Tankeexperiment, fortsättning
- Det var som hundan, utbrast Theocritus, som hade rötter i Skåne. Det är väl 

inte lönt att jag frågar dig hur det förhåller sig med personer med utländsk 
bakgrund?

- Nej, myste Cara, det är fixat. Alla kombinationer av offentlig/privat, 
man/kvinna, höger/vänster, utländsk/helsvensk bakgrund förekommer lika 
ofta - dvs. 256 av varje - både bland offentligt och privat anställda.

- Har du telefonnummer till alla de där? frågade Theocritus.

Han började nämligen förstå att Cara hade en telefonbok som kunde användas 
inte bara för att besvara frågan om inflytandet av typen av arbetsgivare på 
kulturkonsumtionen, utan till en väldig massa andra frågor  - bara genom att ta 
enkla medelvärden!

 



Tankeexperiment, fortsättning
Man kan till exempel få svar på frågan om skillnaden mellan män och kvinnor i 
inställning till surrogatmödrar - och då få ett svar som rensats från inflytande av 
andra korrelerade variabler, som typ av arbetsgivare och politisk hemvist.

Eller så kan man få svar på om utrikes födda i större eller mindre utsträckning åker 
på solsemester - och få ett svar som rensats från inflytande av kön, politisk 
hemvist, typ av arbetsgivare och en del andra variabler.



Så här gör man aldrig sociologiska i studier, men 
metoden används hela tiden i industriella experiment. Vi 
kallar detta faktorförsök.

Men låt oss se på hur Cara kunde ha gjort för att få ihop sitt material.

Att randomisera är naturligtvis uteslutet.

Istället hade hon kunnat skriva en lista på alla 4096 följder av nollor och ettor, så här:
000000000000 100000000000 010000000000 110000000000 001000000000 
101000000000 011000000000 111000000000 000100000000 100100000000 
010100000000 11010000000 00110000000 10110000000 01110000000 11110000000 
00001000000 100010000000 010010000000 110010000000 001010000000 101010000000 
011010000000 111010000000 000110000000 ….



Sedan skulle hon låta ”0” betyda den ena ”nivån” på en ”faktor” och ”1” 
den andra. 111000000000 skulle till exempel kunna tolkas så här
1: Man - av kvinna/man
1: Höger - av vänster/höger
1: Privatanställd - av offentliganställd/privatanställd
0: Svensk bakgrund - av svensk/utländsk
...
Sedan skulle hon kunna annonsera efter personer som uppfyller 
kriterierna och anta exakt en till studien för varje kombination.

Problem???



Inget sätt att beskriva en population
- Världen kan inte delas upp i dikotoma 

kategorier. Till exempel finns studerande, 
egenföretagare, arbetslösa och 
hemmafruar, som inte hör till någon av 
kategorierna privat/offentliganställd. Inte 
heller kategoriserar sig alla som antingen 
höger eller vänster.

- Varje kategori är naturligtvis inte lika 
vanlig, inte heller varje subkategori. 
Metoden säger ingenting om den verkliga 
populationen.

- Metoden används när man tror att man 
kan isolera effekter, av faktorer, snarare 
än beskriva populationer.

- Därför är det mycket vanligare att de olika 
kategorierna är experimentella 
förhållanden i stil med 
“brännugnstemperatur 400 eller 500” 
grader” eller ”pH 4 eller 5”.

- Låt oss se på ett mindre exempel (och 
jobba oss upp mot fler faktorer - fast ärligt 
talat kommer vi bara till tre)



Vi skrapar bara på ytan på jätteämnet faktordesign



Definition: 2k-faktorförsök
- Om man går igenom alla kombinationer av k 

faktorer på två nivåer A-/A+, B-/B+,..., så har man 
ett 2k-faktorförsök.

- Om man upprepar varje kombination n gånger, så 
har man ett n2k-försök. (Denna notation 
förekommer inte i våra böcker, men på andra 
ställen.)

- Det mesta ni kommer att syssla med är när k = 2 
och n är 2,3 eller något annat ganska litet tal.

- Även k=3 och n>1 behandlas på ungefär samma 
sätt.

- När k är stort brukar man inte mer än n=1 vara 
praktiskt möjligt, och ibland väljer man bara ett 
urval av kombinationer, enligt en väl utarbetad 
teknik, men då har vi kommit bortom 
kursinnehållet.

(7.2) Hur beror vikt av pumpor på jordtyp (A: 
lera/sand) och gödning (B: konstgödning/ingen 
gödning). Fem pumpor per faktorkombination: 
5.22-försök.

(7.3) Hur beror mängden producerad biodiesel 
av temperatur (A: 15oC/60oC) och koncentration 
av katalysator (B: 0.7%/1.6%). Två försök per 
kombination: 2.22-försök.

(7.4) Hur beror mängden föroreningar i 
drottningsylt av temperatur (A: 70oC/95oC) och 
steriliseringstid (B: 15min/20min). 3.22-försök.





Positiva effekter
- Effekten av att gå från 

våglängd 700 till 820 är 
positiv.

- Effekten av att gå från 
100 till 400 mikrogram 
fosfat är positiv.

- Men hur stor är effekten?
- Ser man efter finns 

också ett samspel, som 
innebär att effekten av 
våglängd är annorlunda 
när fosfat är högt än när 
det är lågt.



Låt oss grafiskt öva in begreppen huvudeffekter och 
interaktion!

Ingen sammantagen effekt av A!
Tylig effekt av B.
Tydligt samspel.



Vikt av pumpor.
A: sandjord/lerjord
B: Konstgödsel/inget 
gödsel.

Tydlig effekt av A. 
Betydligt mindre tydligt 
effekt av B, som inte är 
signifikant.

Inte heller sampelet är 
signifikant.



Utbyte av biodiesel beroende 
på temperatur (A) och 
koncentration av katalysator 
(B). Notera den negativa 
interaktionen!



En lite märklig definition som man behöver känna till
Effekten är i detta fall skillnaden 
mellan responsen när A är på en 
hög nivå och när den är på en 
låg - delat med två.

Man kan också köra teorin där 
effekten är hela skillnaden, men 
både huvud- och övningsboken 
kör så här. Så jag gör det också.



Definition: huvudeffekter
Huvudeffekt av A (här: våglängd):
Genomsnittlig förväntad respons när A är 
på hög nivå minus genomsnittlig 
förväntad respons när A är på låg nivå 
delat med två.

Huvudeffekt av B (här: fosfat):
Genomsnittlig förväntad respons när A är 
på hög nivå minus genomsnittlig 
förväntad respons när A är på låg nivå 
delat med två.

Beteckna med μ11, μ12, μ21 och μ22 de 
förväntade responserna när A och B är 
på låg respektive hög nivå.



Statistisk modell

μ-värdena är okända parametrar, som kan 
skattas som medelvärdena på respektive 
nivå.



Definition: huvudeffekter



Definition: Interaktion
Interaktion: Effekt på effekten av A när B 
ändras från hög till låg:



Huvudeffekter och samspel

Rimliga skattare, men tror vi på dem? 
Dvs, är de signifikanta?



Varians och medelfel hos A*

Om vi kan hitta en skattare s av σ, 
så har vi medelfelet till skattaren 
A*.



Väg ihop alla skattare!

För varje faktorkombination 
kan vi skatta σ2 med n-1 
frihetsgrader. 

Eftersom alla skattningar har 
samma antal frihetsgrader är den 
poolade variansskattningen 
medelvärdet av 
variansskattningarna.



Ett konfidensintervall av graden 1-α



Alla skattningar har samma medelfel

Därför kan en kompakt beskrivning av resultatet 
bestå av skattningarna av huvudeffekterna, 
samspelet och T-kvantilen gånger medelfelet:



Enkel redovisning av resultat

T-kvantilen gånger medelfelet 
är mindre än absolutbeloppet 
av alla skattare. Alltså är alla 
effekter, huvudeffekter som 
samspel, signifikanta.

Dock hör en interaktionsplot också till. Kan lätt ritas för 
hand.



Formelsamling: Använd k=2



Tenta 24/10-17







Lägg märke till att det ska vara t0.005(8)



Före 23-försöken: En irriterande detalj bara

När A, B och AB står 
som 
”faktorkombinationer” 
betyder de inte samma 
sak som när samma 
bokstäver betecknar 
huvudeffekter och 
interaktion.  

Tänk bort denna notation!


