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Inledande exempel: kullager
Antag att diametern p̊a kullager av en viss typ är normalfördelad
N(µ, σ2).

För att kunna räkna ut sannolikheter måste vi känna till värdena
p̊a µ och σ2. Hur ska vi ta reda p̊a vilka värden p̊a parametrarna
som vi bör använda?

I Metod 1: försök att gissa rimliga parametervärden.

I Metod 2: gör mätningar av diametern för flera kullager och
använd mätningarna för att skatta parametrarnas värden. 2/17



Inledande exempel: kullager

n stycken mätningar har gjorts: x1, x2, . . . , xn.

För väntevärdet µ =
∫∞
−∞ x · f (x)dx föresl̊as tv̊a olika skattningar:

I Medelvärdet x̄ = 1
n

∑n
i=1 xi .

I Medianen x̃ : den mittersta observationen d̊a datamaterialet
sorteras i storleksordning.

Är n̊agon av dessa skattningar bättre än den andra? Vad menar vi
med att en skattning är bättre?

För variansen µ =
∫∞
−∞(x − µ)2 · f (x)dx föresl̊as skattningen:

I Stickprovsvariansen s2 = 1
n−1

∑n
i=1(xi − x̄)2.

Vore det inte bättre att använda 1
n

∑n
i=1(xi − x̄)2 istället?
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Inledande exempel: kullager

15 mätningar x1, . . . , x15 utfördes:

3.09 2.95 3.02 2.97 2.93 3.08 3.02 2.94

2.96 2.94 3.02 2.96 3.07 2.97 2.98

Vi f̊ar följande:

I Medelvärdet x̄ = 1
n

∑n
i=1 xi = 2.993.

I Medianen x̃ = 2.97

I Stickprovsvariansen s2 = 1
n−1

∑n
i=1(xi − x̄)2 = 0.00285

I 1
n

∑n
i=1(xi − x̄)2 = 0.00266

Här är skillnaderna mellan de olika skattningarna relativt små, men
ibland kan de vara stora. Hur kan vi veta vilka skattningarna vi ska
tro p̊a?
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Jämförelse av tv̊a mätmetoder
Tre föremål med de okända vikterna M1, M2 och M3 ska vägas
med en v̊ag vars mätfel har standardavvikelse σ. Man ska göra tre
vägningar och väljer mellan följande metoder:

1. Väg vardera föremålet en g̊ang.

2. Mät föremålen 1 och 2 tillsammans, 2 och 3 tillsammans samt
1 och 3 tillsammans och beräkna de enskilda föremålens
vikter utifr̊an detta.

Se tavlan!

? Vilken metod är bäst?
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Jämförelse av tv̊a mätmetoder
Ger metoderna rätt väntevärden? Vilken metod har lägst varians?
Vilken ger lägst mätfel?

Vi utnyttjar räknereglerna för väntevärden och varians:

I E[aX + bY + c] = aE[X ] + bE[Y ] + c .

I Om X och Y är oberoende s̊a är
V[aX + bY + c] = a2V[X ] + b2V[Y ].

Inom industriella tillämpningar är man ofta intresserad av den här
typen av beräkningar, för att undersöka hur man kan använda de
tillgängliga resurserna vid en undersökning p̊a bästa sätt.
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Jämförelse av skattningar

I exemplet med v̊agen s̊a var v̊ar målsättning att skatta de tre
okända vikterna p̊a bästa möjliga sätt.

Vi tog reda p̊a vilken metod (vilken skattning) som var bäst genom
att räkna ut deras väntevärden och varianser.

Kan vi använda samma sorts jämförelse även i kullagerexemplet?

I Jämföra väntevärden för skattningarna: vill att de ska ge rätt
värde i genomsnitt.

I Jämföra varians för skattningarna: lägre varians är bättre!

Men väntevärde och varians är egenskaper hos slumpvariabler...

? Är skattningar slumpvariabler?
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Exempel: schweizerost
Man vill veta hur många h̊al en genomsnittlig schweizerost har.

I butiken finns 20 stycken ostar, med varierande antal h̊al:

0 1 1 2 2 3 5 6 11 12 12 13 17 18 23 26 27 28 30 32

Man väljer p̊a måf̊a ut 10 av ostarna och räknar ut median och
medelvärde för antalet h̊al för dessa.

I Se exempel med R!

Resultatet beror p̊a vilka ostar man r̊akade välja! Skattningarna är
tal som beskriver utfallet av ett slumpförsök vars resultat inte är
känt p̊a förhand - vilket innebär att de är slumpvariabler.
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Skattningar som slumpvariabler
För att underlätta v̊ara studier av skattningar s̊a börjar vi med att
titta p̊a skattningar med ett mer abstrakt synsätt.

Antag att vi har samlat in observationer x1, x2 . . . , xn och att vi vill
skatta en parameter m.

Vår skattning m̂ är en funktion av insamlade data, det s̊a kallade
stickprovet x1, x2 . . . , xn:

m̂(x1, x2 . . . , xn)

Om vi utförde undersökningen flera g̊anger s̊a skulle m̂ variera fr̊an
g̊ang till g̊ang, eftersom vi skulle f̊a olika stickprov varje g̊ang.

Vi studerar därför den bakomliggande slumpvariabeln

M̂(X1,X2, . . . ,Xn).

Egenskaperna hos slumpvariabeln M̂ säger oss hur bra metoden
”använd m̂ för att skatta m” är. Vi är framförallt intresserade av
E[M̂] och V[M̂].
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Väntevärdesriktighet
Under resten av föreläsningen s̊a antar vi att vi har samlat in ett
stickprov av x1, x2 . . . , xn som är observationer av oberoende och
likafördelade slumpvariabler X1,X2, . . . ,Xn.

En skattning M̂ av parametern m är väntevärdesriktig om

E[M̂] = m.

Väntevärdesriktighet ses ofta som den viktigaste egenskapen hos
en skattning.

Är skattningarna i kullagerexemplet väntevärdesriktiga?
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Skattningars varians

Vi är ofta även intresserad av spridningen hos en skattning,
eftersom det ger oss en uppfattning om hur osäker skattningen är.

Om vi dessutom har tv̊a väntevärdesriktiga skattningar att välja
mellan s̊a verkar det rimligt att välja den skattning som har lägst
spridning – det vill säga lägst varians.

Vilken av skattningarna av µ i kullagerexemplet har lägst varians?
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Exempel: kvalitetskontroll
Ett företag f̊ar en leverans av ett mycket stort antal komponenter.
De vill utföra en kvalitetskontroll och beslutar sig för att skicka
tillbaka leveransen om den inneh̊aller minst 10% defekta
komponenter.

De väljer ut n komponenter p̊a måf̊a och vill utifr̊an det skatta
p=andelen defekta komponenter.
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Metod för skattningar: kvalitetskontroll

Vi delar upp problemet i tre delar: modellering, skattning och
analys.

1. Modellering: l̊at X vara antalet defekta komponenter bland
de n observerade. Då är X ∼ Bin(n, p)

2. Skattning: som skattning av andelen p föresl̊as p̂ = x/n, där
x är det observerade antalet defekta komponenter.

3. Analys: vi beräknar E[p̂] och V[p̂].

13/17



Medelfel (standard error)

Standardavvikelsen D[M̂] =
√

V[M̂] visar sig ofta vara
intressantare än variansen.

För v̊ara skattningar f̊ar vi

D[p̂] =

√
1

n
p(1− p) och D[X̄ ] =

σ√
n
.

Tyvärr s̊a inneh̊aller b̊ada dessa okända parametrar, p respektive σ.

Om man stoppar in skattningarna p̂ och σ̂ i uttrycken s̊a f̊ar man
en skattning av skattningarnas standardavvikelser. S̊adana
skattningar kallas medelfel och betecknas d(M̂):

d [p̂] =

√
1

n
p̂(1− p̂) och d [X̄ ] =

σ̂√
n
.
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Hur osäker är skattningen?

Vi har nu studerat n̊agra egenskaper hos skattningar:

I Väntevärdesriktighet.

I Varians.

I Medelfel.

Men vi saknar fortfarande en viktig pusselbit.

Det är inte troligt att v̊ar skattning m̂ r̊akar bli precis det sanna
värdet p̊a parametern m. Och även om medelfelet d(M̂) säger oss
n̊agot om skattningen osäkerhet s̊a ger det oss ingen information
om vilka värden p̊a m som är troliga utifr̊an v̊ara insamlade data.

Bättre vore därför att f̊a fram ett intervall med troliga värden p̊a
m. S̊adana intervall kallas konfidensintervall och beräknas med
hjälp av M̂ och d(M̂).
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Hur vet man om n̊agot är normalfördelat?
För att undersöka om insamlade data kan komma fr̊an en
normalfördelning brukar man undersöka datamaterialet grafiskt,
exempelvis med histogram.
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Sammanfattning

I Skattningar är slumpvariabler!

I Väntevärden för skattningar

I Varians för skattningar

I Medelfel

I Undersökning av antagande om normalfördelning kan göras
grafiskt – om man har ett tillräckligt stort stickprov
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