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Kontingenstabeller 
Kontingenstabeller brukes til å analysere telledata organisert i kategorier, 
og hvor man teller hvor mange tilfeller er i hver kategori. Typisk er en  
2 x 2 kontingenstabell med to rader og to kolonner. Det gir fire ruter med 
kombinasjoner av de to faktorene: 
 
 Kolonne 1 Kolonne 2 Rad total 
Rad 1 a b a+b 
Rad 2 c d c+d 
Kolonne total a+c b+d n 
 
Generelt for kontingenstabeller utvides til r antall rader og k antall 
kolonner, og  har antall frihetsgrader (df)lik: 
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1 · 1  

! ! ! !
! ! ! !

For en 2x2 kontingenstabell blir antall frihetsgrader df=1. 
 
Nullhypotesen er at de to faktorene er uavhengige. Alternativ hypotese 
er at det er en relasjon mellom de to faktorene. Den katagoriske 
dataanalysen kan bli utført med Pearsons kjikvadrattest (χ2) for 
uavhengighet, G-test eller eller Fishers eksakt test, hvor man k kan 
vurdere signifikansen mellom observert frekvens (O) fra forventet 
frekvens (E). 
Sannsynligheten for et gitt utkomme er: 

!
 

2

G-test 
Vi beregner avvik fra en log-lineær modell: 

 

O er observert frekvens og E er forventet frekvens. 
 
Fisher´s eksakt test 
For en 2x2 kontingenstabell  beregnes alle mulige kombinasjoner mellom 
de fire verdiene i tabellen. Lager en fordeling av alle mulige verdier og 
undersøker hvor ekstrem den tabellen vi har i forhold til denne. Er 
datamaskinkrevende. Hvis en eller flere av frekvensene er lave, <5 kan 
man ikke lenger vente kjikvadratfordeling. 

Epidemiologi 
Epidemiologi (gr.epi –på, demos-folk) er vitenskapelige studier av 
sykdom og helse i populasjoner, deres årsaker og risikomønstre, med 
mål å forstå sykdomsprosesser og deres utvikling. Det må være 
koherens (sammenheng, forbindelse) mellom epidemiologiske 
undersøkelser og laboratorieeksperimenter. Som alltid er det slik at 
assosiasjon og korrelasjon ikke nødvendigvis betyr 
årsakssammenheng. Effekten må komme etter årsaken, og den må 
være spesifik. Årsaken må være plausibel og man forventer en biologisk 
gradient. Det må være konsistens (sammenheng): mindre eksponering 
gir mindre forekomst. Dette er en del av Bradford Hill kriteriene (1965), 
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1

oppkalt etter den britiske epidemiologen Sir Austin Bradford Hill (1897-
1991).   

Kontingenstabeller og odds ratio 
 
Odds er definert som 

 

 
Oddsen for at en tilfeldig valgt dag i uken, for eksempel  er en mandag er 
6 mot 1, hvor 6 er antall muligheter for feil utkomme dvs. ikke mandag, 
og 1 er antall muligheter for et ønsket utkomme, mandag. Odds 6:1 betyr 
at det er 6 ganger mer sannsynlig at en dag ikke er en mandag, enn at 
den er det. Imidlertid er sannsynliheten for at en av ukedagene er en 
mandag lik 1/7. Mens sannsynligheten p varierer mellom 0 til1, så 
varierer odds fra 0 til uendelig (∞). 
Odds er forholdet mellom sannsynligheten for at en hendelse skjer og 
sannsynligheten for at den ikke skjer.  
 
p odds 
0 0.000 
0.1 0.111 
0.2 0.250 
0.3 0.429 
0.4 0.667 
0.5 1.000 
0.6 1.500 
0.7 2.333 
0.8 4.000 
0.9 9.000 
1.0 Inf 
Tabell som viser sammenheng mellom sannsynligheten p og odds.  
     
Hvis sannsynligheten p for suksess er 0.8, såer sannsynligheten for ikke-
suksess q = 1-0.8 = 0.2. Odds for suksess blir 4 til 1 (4:1). p/q = 0.8/0.2 = 
4. Odds for ikke-suksess q/p = 0.2/0.8 = 0.25, blir 1 til 4. Odds for 
suksess og ikke-suksess er resiproke verdier 1/4 = 0.25 og 1/0.25 = 4.   
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Kontingenstabeller viser sammenhengen mellom kategoriske variable, 
først undersøkt av Karl Pearson i 1904. I tabellen sammenlignes andelen 
utkomme for de forskjellige kategoriene.  
Vi ser for eksempel på variable med bare to kategorier: 
Forklaringsvariabel X med I kategorier i rader og responsvariabel Y med 
J kategorier i kolonner. Rutene i tabellen inneholder tellinger av antall 
utkomme (frekvens).  
 
 Y=1 Y=2 Radsum 
X=1 n11 n12 n11+n12 
X=2 n21 n22 n21+n22 
Kolonnesum n11+n21 n12+n22  
 
Tabellen under viser celle-sannsynligheten, og summen av celle-
sannsynlighetene er lik 1. Den estimerte sannsynligheten i hver rute blir: 

̂  

 
 
 
 Y=1 Y=2 
X=1 p11 p12 
X=2 p21 p22 
 
 
Odds ratio (OR)blir forholdet mellom to odds, og er lik produktet av 
sannsynlighetene hvor X=Y dividert på produktet hvor X≠Y. Odds ratio 
endrer seg ikke selv om orienteringen av tabellen snus. Odds ratio er 
forholdet mellom odds i en gruppe og odds i en annen gruppe.  

 

Tilsvarende for tellinger i rutene: 

 

Vi kan også sette opp odds ration som betingete sannsynligheter: 
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1| 1
2| 1
1| 2
| 22

 

ln

 
 
Odds ratio OR=1, dvs. odds1=odds2, hvis og bare hvis Xog Y er 
uavhengige.  
 
Hvis 1<OR<∞ dvs. odds1>odds2, så betyr det at subjekter i rad 1 har 
større sannsynlighet for suksess enn subjekter i rad 2.  
Hvis OR=3 så betyr at odds for suksess i rad 1 er tre ganger odds i rad 
2.  
 
Hvis 0<OR<1 betyr odds1<odds2. 

Hvis noen av rutene har sannsynlighet lik 0 så vil OR blir lik 0 eller 
uendelig (∞).  
 
For å kunne trekke statistiske konklusjoner fra odds ratio ser vi på den 
naturlige logaritmen til odds ratio: 

 

 

1

 
Hvis n er stor nok så kan vi anta at logaritmen til odds ratio følger ca. 
normalfordeling. Summen (n) av alle utkomme 
 

 
Standardfeilen (SE) blir: 

1 1 1
 

ln    1.96 ·  

 
Konfidensintervallet for ln(odds ratio) blir: 
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For å finne konfidensintervallet for odds ratio bruker vi 
eksponentialfunksjonen: 

 
For et 95% konfidensintervall vil i 95 av 100 tilfeller punktestimatet ligge 
innen konfidensintervallet. Beregning av konfidensintervall og 
effektstørrelser er mer informativt enn testing av nullhypoteser og p<0.5. 
Odds ratio (OR)benyttes mye innen epidemiologi og kliniske 
undersøkelser av typen behandling-kontroll, hvor OR oppgis i tabellene 
med tilhørende 95% konfidensintervall  
Man kan ogå oppgi relativ risiko (RR) i stedet for odds ratio. I sjeldne 
tilfelle så blir OR et godt mål på relativ risiko. 
Hvis p→0 som gir (1-p)→ 1. 
 
For å undersøke homogenitet benyttes Brewlow Day statistikk.  
 
 

Kasus-kontroll eksperimenter 
Kasus kontroll eksperimenter er av type hvor en kontrollgruppe med 
friske individer sammenlignes med en gruppe syke. 
 
 Kasus Kontroll 
Eksponert   a    b 
Ikke eksponert   c    d 
 
Vi får to odds, odds1=b/d og odds2=a/c, et odds ratio (OR) som er lik 
odds1/odds2 =ad/bc. Hvis OR>1 er det mer sannsynlig med sykdom hos 
de eksponerte. En kohort følges over tid, for eksempel en kohort med 
røykere og ikke-røykere undersøkt over tid. En stor prøvestørrelse øker 
presisjonen i undersøkelsen. Positiv predikativ verdi er 
sannsynligheten for at en positiv test predikterer sykdom. 
 
Prevalens (forekomst) = antall syke/antall individer.  
 
Klassiske kliniske forsøk deler pasientene inn i to grupper hvor den ene 
gruppen får behandling og den andre gruppen ingen behandling. Her 
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ligger det mange muligheter for feil i design, som reduserer muligheten 
for å skaffe reproduserbare datasett.  
1. Regresjon mot gjennomsnittet.  Viktig med kontrollgruppe, og 
baselinje før og etter måling. 
2. Placebokontroll, man ønsker at et legemiddel skal virke bedre enn 
placebo. Legemidler er kostbare for samfunnet, fører til økt 
medikalisering og legemidler er alltid beheftet med bivirkninger av mer 
eller mindre alvorlig grad som må veies opp mot fordelen.   
Pasienter som faller fra og ikke fullfører deltakelse i undersøkelsen av 
diverse grunner, ”Intention to treat” versus ”per protocol”,  bare de som 
blir behandlet.  
3. Måler en respons med liten informasjonsverdi.  
4. Formulerer hypotesen for eksperimentet etter at det er avsluttet, i 
stedet for før.  
5. Skjevhet i utvalg av forsøkesobjekter. Vi er ikke flinke til å velge 
tilfeldig. Mange uavhengige prøveobjekter jevner ut tilfeldig variasjon og 
bakgrunnsstøy.   
6. Selektiv rapportering, resultater som viser ingen signifikante forskjeller 
blir publisert i mindre grad enn de som viser signifikante forskjeller. 
7. Konfundering (effekt av uavhengige variable som ikke er tatt med i 
undersøkelsen) og kovarianse.  
8. Villedende grafisk framstilling av resultater, med manipulering av 
akser som overdriver forskjeller.   
9. Velger bare ut referanser som understøtter resultatet i undersøkelsen, 
og utelater dem som viser noe annet.   
10. Industrifinansiert forskning hvor aksjekurser og kommers er viktig 
versus forskning finansiert av offentlige midler.  
11. Har du funnet et enkelt svar på et komplekst spørsmål, er svaret ditt 
sannsynligvis feil.  
 
Reproduserbarhet og offentlig tilgjengelig datasett er to stikkord for god 
vitenskap.  
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http://www.badscience.net/ 

 
https://usegalaxy.org/ 
 

Metaanalyser 
Metaanalyser, studier av studier, oppsummerer det kvantitative resultatet 
fra flere uavhengige undersøkelser, for eksempel slik det gjøres av 
Cochrane Collaboration, http://www.cochrane.org/ , som har en logo 
med et illustrerende blobbogram.  

  
 

http://www.badscience.net/
https://usegalaxy.org/
http://www.cochrane.org/
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Metaanalyser blir sterkt påvirket av publiseringsskjevhet. Effektstørrelsen 
er et mål på assosiasjonen mellom responsvariabel og 
forklaringsvariabel. Mantel-Haenszel-estimat for odds ratioer beregner 
konfidensintervall for odds ratio beregnet for flere uavhengige studier.  

 Røyking og lungekreft 
Eksempel fra Agresti 2002. 
Sir Richard Doll og SirAustin Bradford Hill er kjent for å ha funnet en 
statistisk sammenheng mellom røyking og lungekreft. Som vanlig gikk 
tobakksindustrien til motangrep, men Doll fikk også noen striper i lakken. 
Bradford Hill, som ble rammet av fattigmannssykdommen tuberkulose,  
fant også sammenheng mellom arsenikk og kreft i den kjemiske 
industrien, samt en sammenheng mellom røde hunder og fosterskader. 
  
For 20 sykehus i London ble pasienter som fikk lungekreft forespurt om 
de røykte. Dette ble sammenlignet med røykeatferd hos pasienter av 
samme type, men som ikke hadde utviklet lungekreft. Studiet ble 
publisert som Smoking and carcinoma of the lung:preliminary report i 
British Medical Journal 221 (1950)739-748. 
Lungekreft er binomial responsvariabel og røyking er en binomial 
forklaringsvariabel, og data fra tabell IV i artikkelen er slått sammen for 
menn og kvinner: 
 
 Lungekreft Ikke-lungekreft 
Røyking Tilfeller (Kontroll) 
Ja 688 (n11) 650 (n12) 
Nei  21 (n21)  59 (n22) 
Kolonnesum 709 709 
 
Andelen lungekrefttilfeller blant røykere: 688/709=0.970 
Andelen lungekrefttilfeller blant ikke-røykere: 650/709=0.917 
Odds for kreft for ikke-røykere er ca. 0.36  

21
21 59

1 21
21 59

0.3559322 

 
Odds for kreft for røykere er ca. 1.06  
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688
688 650

1 688
688 650

1.058462 

 

 
 
og odds ratio blir ca. 3 

2.973773 

 
Skal vi kunne si noe om sannsynligheten for lungekreft gitt at 
vedkommende røyker må vi beregne odds ratio: 

688
709
21
709
650
709
59
709

688 · 59
650 · 21

2.97 

1

 
Oddsen for lungekreft for røykere er ca. 3 ganger estimert odds for ikke-
røykere.  Vi kan beregne standardfeilen (SE) for estimatet:  

1 1 1 1
688

1
650

1
21

1
59

0.26 

95%  . . · .   4.943937 

95%  . . · .   1.784185 
 

et vil si 95% CI for oddsratio blir 1.8 < OR=3.0 <4.9 

an kan også tilpasse en modell via Mantel-Haenszel metoden 

an kan også regne ut relativ risiko  med 95% CI istedet for odds ratio:   

 
Deretter kan vi bestemme 95% konfidensintervall for odds ratio (OR) 
 

 

D
 
M
 
M
1.35 <RR=1.96<2.84 
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        Sykdom 

 
 

Eksponert Ja Nei Total 
Ja ai bi n1i 
Nei ci di n2i 
 
Prevalens/insidens for eksponert: 

 

 
Prevalens/insidens for ikke-eksponert: 

 

 
Homogenitet for odds ratio kan også testes med Breslow Day statistiks. 
Den relative risiko (RR)er forholdet mellom sannsynligheten for to 
hendelser.  

           

1 ·

 
Den relative risiko RR er tilnærmet lik: 

 

for eksempel 10% risiko tilsvarer 0.1.  
Hvis for eksempel relativ risiko er 1.26 er det 26% større sannsynlighet 
for en effekt sammenlignet med placebokontroll.  
Relativ risiko kan virke svært villedende sammenlignet med absolutt 
risiko. Hvis 20 av 1000 individer lider av en sykdom tilsvarer det 2%. 
Hvis etter behandling med et legemiddel er det 10 av 1000 som blir syke, 
dvs. 1%, så blir den relative risikoreduksjonen 50%, men den absolutte 
risikoreduksjonen er 1%. I stedet for risiko kan man bruke ”Numbers 
needed to treat”, hvor mange må behandles for at et individ skal få nytte, 
et tall som er mye mer informativt. 
 



Kontingenstabeller og epidemiologi 
 

12 
 

Risikoen for at en som røyker utvikler koronar hjertelidelse er 2-4 ganger 
den for ikke-røykere. Relativ risiko brukes ofte i kohortstudier, mens odds 
ratio i tilfelle-kontroll studier. 
 

Røyking og lungekreft - GLM 
 
Eksemplet med røyking og lungekreft kan også bli analysert som en 
generalisert lineær modell,  enbinomial modell ja-nei og analysert  med 
GLM. 
        Lungekreft 

 
Røyking Ja Nei 
Ja 688 650 
Nei   21   59 
 
            Estimate  Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)  0.05682    0.05470   1.039    0.299     
røykingNei  -1.08983    0.25992  -4.193  2.75e-05 *** 
Koeffisienttabell 
#Lungekreft-røyking binomial modell R-skript 
kreft<-c(688,21) 
kontroll<-c(650,59) 
N<-cbind(kreft,kontroll);N 
røyking<-factor(c("Ja","Nei")) 
summary(glm(N~røyking,binomial)) 

 
Siden vi nå har en binomial modell betyr dette: 

1
 

ln 0.05682 1.08983 ø  

1

For tallene fra koeffisienttabellen 

Det vil si at logartimen til odds (ln(odds)) for kreft minsker med -1.09 hvis 
man ikke røyker i forhold til å røyke.  
Vi bruker eksponentialfunksjonen på begge sider av likhetstegnet og får 
å finne odds for kreft for ikke-røykere. β0 er intercept og β1 er 
stigningstallet i modellen 
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1

Hvis vi nå øker x med en enhet, dvs. x+1: 

1  

1

Vi tar deretter logaritmen på begge sider av likhetstegnet og finner at 
oddsen blir lik: 

·  

odds . . 0.355934 

odds . . 1.058444 

. 2.973768 

01  1.786746 
Som er det samme som vi fant tidligere. 

i kan også finne odds ratio ved å ta antilog til regresjonskoeffisientene, 

2

Det vil si at øker x med 1 enhet så øker oddsen med eβ1.  
Odds1 for ikke-røykere: 

Odds2 for røykere 

 

 
Odds ratio blir som tidligere 1.06/0.36=3 
 
Vi kan finne konfidensintervallet til odds ratio 

95%     . . 4.949

 
V
og snu på modellen, gir intercept-verdi -1.0330 og stigningstall 1.0898 
  
 

Pearsons kjikvadrat χ  
Testobservator χ2 er gitt ved: 

 

 
ester om de to faktorene kreft og røyking er uavhengige eller om det er 

st with Yates' continuity correction 

n mellom røyking og 

T
en relasjon mellom dem. 
 Pearson's Chi-squared te
X-squared = 18.1357, df = 1, p-value = 2.057e-05 
Nullhypotesen forkastes (α=0.05), det er interaksjo
kreft. 
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Why most published research findings are false” 
Ioannidis vakte i 2005 oppsikt med sin artikkel ”Why most published 

d 

r 
lig at en 

g som viser 

 for 

elektiv 

n et 

enet er det det første 

oteus 

or 
 

et 

 regel 
t eller 

”

research findings are false” , seinere fulgt opp av “Why most discovere
true associations are inflated” (Epidemiology 19 (2008) 640-648).  
   Sannsynligheten for at et forskningsresultat er sant avhenger av 
studiets teststyrke og publiseringsslagside(bias). Bias vil si 
fordreining, en slagside grunnet systematiske feil.  Med simuleringe
viser Ioannidis at for de fleste studiedesign er det mer sannsyn
forskningsbasert påstand er usann enn at den er sann. 
Forskningsbaserte konklusjoner er ofte gjort på basis av få studier med 
få replikater og med p-verdier mindre enn 0.05. Forsknin
”negative resultater”, det vil si p>0.05, blir ofte ikke publisert. Bruken av 
ordet ”negativ” i denne sammenheng gir et feil signal.  Denne formen
skjevhet i publiseringspraksis med selektiv rapportering påvirker 
resultatene i metastudier. Metastudier samler og systematiserer evidens 
fra mange datasett som omhandler samme spørsmål, men pga. s
publisering trekkes slutninger på bare et selektivt datagrunnlag. Det 
finnes metoder som tar hensyn til denne skjevheten, men disse er ikke 
fullgode (Modelling publication bias in meta-analysis: A review (Sutto
al. Stat Meth Med Res 9 (2000) 421-445).  
   Innen et nytt forskningsområde vil oppdagelsene alternere mellom 
motsatte konklusjoner.Ifølge Proteus-fenom
publiserte arbeidet som viser størst trendforskyvning mot ekstreme 
resultater, også kalt ”vinnerens forbannelse” (”winners curse”). Pr
var en gresk sjøgud som kunne opptre i mange former. Uttrykket 
”vinnerens forbannelse”kommer fra auksjonsbransjen hvor en budgiver 
med ufullstendig informasjon om det auksjonerte objektet betaler f
mye, mer enn verdien for det han har fått tilslag på. Selvevaluering fører
som regel til at alle anser seg for å være bedre enn gjennomsnittet. D
søkes i storskala metaanalyser etter gener og enkeltbasepolymorfier 
assosiert med forskjellige typer sykdommer. Tidligere hadde man store 
forventninger til at mikromatriser for genuttrykk skulle identifisere 
markører og  genuttrykkprofiler relatert til bl.a. kreftsykdommer. 
Dessverre, massive molekylærebiologiske datasett inneholder som
så mye støy at det alltid er mulig å finne signifikante effekter av e
annet, men det er neppe sannsynlig at disse funnene er biologisk 
interessante og representerer ny kunnskap. Mulighetene for type I og 
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n”. 

 kan fremsettes om en relasjon.  
annsynligheten (Pr) for sann og usann kan settes lik: 

 

Ioannidis argumenterer med at hvis R er forholdet (ratio) mellom sanne 
lasjoner og ingen relasjoner, en a priori odds for positiv effekt, så: 

type II feil øker desto flere sammenligninger som gjøres.  Bare fra 
helgenomsekvensering av et enkeltindivid er det nå mulig å generere 
milliarder av datapunkter. Det blir raskt ”leting etter nåla i høystakke
Dessuten, individbasert assosiasjon behøver nødvendigvis ikke å gi 
populasjonsbasert assosiasjon.   
 
Både sanne og usanne hypoteser
S
 

           1
 

 
re

1
          1     1  

R blir her det samme som odds, eller prestudieodds.  
Regner man ut dette uttrykket, så blir prestudiesannsynligheten for at 

1

relasjonen er sann: 

 

og for at den er ikke sann: 

1
1
1

 

Sannsynligheten for type I feil (forkaster en sann nullhypotese) settes 
fte lik α=0.05 (man er villig til i 1 av 20 tilfeller å ta feil, 5% feil) og raten 

 

tzani, Evangelia E.; Trikalinos, Thomas A.; 
dis, Despina G. (2001). "Replication validity of 

 

o
eller sannsynligheten for type II feil (beholder en usann nullhypotese) 
settes vanligvis lik β=0.2, 20%, og teststyrke (sensitivitet) er lik 1-β som 
i dette tilfellet blir lik 0.8 (80%). Sannsynligheten for å finne en sann 
relasjon er gitt ved teststyrken. Når teststyrken øker så minsker sjansen 
for type II feil. Teststyrkeanalyse brukes for å beregne minimum 
prøvestørrelse som trengs for at man skal være rimelig sikker på å 
oppdage en effekt av gitt forventet størrelse, a priori, eller etter at data er
innsamlet (post hoc).  
 
Referanser 
oannidis, John P. A.; NI

Contopoulos-Ioanni
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”Regresjon mot gjennomsnittet” 
 
Fenomenet ”Regresjon mot gjennomsnittet” (RMG) ble oppdaget av 

seinere Sir Francis Galton, 
tter til Charles Darwin. Galton innførte også begreper som korrelasjon, 

statistikeren Francis Galton (1822-1911), 
fe
standardavvik per percentiler, samt ga opphav til Galton-brett og 
sentralgrenseteorem. Regresjon mot gjennomsnittet opptrer meget 
vanlig, vanligere enn man tror, og gjør at man i mange tilfeller trekker en 
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av 
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re 

 høyden til 
arna deres, 930 ialt. Gjennomsnittshøyden til foreldrene ble målt som 

 

enn gjennomsnittet. 

rna 

rekke feilkonklusjoner om årsak-virkning. RMG oppstår ved gjenta
målinger, hvor ekstremt høye eller lave måleobservasjoner vil bli 
etterfulgt av mindre ekstreme verdier som ligger nærmere 
gjennomsnittet. To målinger av samme fenomen eller objekt er sjelden
like. Alle måleverdier har en ikke-systematisk tilfeldig variasjon run
sanne gjennomsnittsverdien, som vi aldri finner, men ved h
statistiske metoder kan finne et estimat av. Men, ved RGM starter man 
med en ekstrem måleverdi. Jo større ekstrem måleverdi, desto større 
endring og drift mot gjennomsnittet finner man. Gjentatte målinger 
ekstreme høye målinger vil bli forskjøvet nedover, og gjentatte målinger 
av ekstremt lave verdier vil bli skjøvet oppover.  Hvis en variabel viser 
ekstremt stort utslag ved første måling, så vil det ved en ny måling væ
mindre utslag, og man kommer nærmere gjennomsnittet. 
 
Galton ønsket å prediktere barnas høyde ut fra foreldrenes høyde, og 
undersøkte gjennomsnittshøyden til 250 foreldrepar versus
b
fars høyde + 1.08 ganger mors høyde, siden kvinner generelt er kortere
enn menn.  
Galton F. (1886) Regression towards mediocrity in hereditary stature. 
Journal of the Anthropological Institute 15, 246-263. 
 
Han oppdaget at foreldrepar som var høyere enn gjennomsnittet fikk 
barn som var høyere enn gjennomsnittet, og at foreldrepar som var 
ortere enn gjennomsnittet fikk barn som var kortere k

Men, hvis foreldreparet var høyere enn gjennomsnittet så var barna i 
gjennomsnitt kortere enn foreldrene, og for korte foreldrepar så var ba
gjennomsnittelig høyere enn foreldrene. Forskjellen mellom barnas og 
foreldreparenes høyde er proporsjonal med foreldrenes avvik fra 
gjennomsnittet. Se figuren nedenfor. Høyden til barna er avhengig av 
genene til foreldrene, men det er en rekke andre parametre og samvirke 
mellom gener som kan påvirke høyden.  
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Figur. Galtons ”Regresjon mot gjennomsnittet”. Gjennomsnittelig høyde 
til foreldre versus høyden til deres voksne  barn. Den prikkete svarte 
linjen representerer 1:1 forhold, og den røde heltrukne er 
regresjonslinjen. Høyden er omregnet fra tommer til cm.  
 
Regresjon mot gjennomsnitt (RMG) er et statistisk fenomen som opptrer 
når man trekker en ikke-tilfeldig prøve fra en populasjon og som 
undersøkes for to utkomme som ikke er fullstendig korrelert. Spesielt må 
man være oppmerksom på RGM hvis man fra en populasjon plukker ut 
ekstremgruppene fra en normalfordeling og gjør undersøkelser eller 
eksperimenter med disse. Innen epidemiologi gjelder det spesielt hvis 
man undersøker en gruppe som har en sykdom i utgangspunktet. En slik 
gruppe vil uten behandling vise bedring grunnet RGM. Ofte vil bivariate 
fordelinger med delvis korrelasjon vise regresjon mot gjennomsnittet. 
Alle kvantitative målinger består av den sanne verdien og feilkilder. 
Gjennomsnitt av feilkildene, uansett hvilken statistisk fordeling feilkildene 
har, vil bli normalfordelte grunnet sentralgrenseteoremet. Det vil si at 
ytterpunktene over tid vil nærme seg gjennomsnittet. Sir Francis Galton 
var den første som påpekte regresjon mot gjennomsnittet i studiet av 
midthøyden av foreldrene og høyden av deres barn i voksen alder. En 
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regresjonslinje vil passere gjennom gjennomsnittsverdien, og ikke 
gjennom mode. Når regresjonslinjen går gjennom barn med ekstremt 
høye foreldrepar så vil den ikke gå gjennom moden, den vanligste 
forekommende høyden, Man antar at x er uten feil og all feilen ligger i y. 
Effekten kan man se ved å la variablene bytte akse.  
 

Eksempler på regresjon mot gjennomsnittet 
1. Intervensjonsstudier i medisin 
I intervensjonsstudier i medisin starter man med en høyrisikogruppe som 
har ekstremt høye måleverdier for eksempel høyt blodtrykk, høyt 
blodsukker, høyt kolesterolinnhold, høy hjerteslagsfrekvens, lavt 
oksygenopptak etc. Høyrisikogruppen  blir invitert som forsøkspersoner 
med formål å redusere risikoen for sykdom. Etter interveneringen og en 
behandling som motvirker risikoen og reduserer den, blir det foretatt nye 
målinger av de samme forsøksobjektene. Uansett behandling eller ikke 
ville en del av forsøkspersonene fått en bedring av helsetilstanden, med 
regresjon mot gjennomsnittet. 
 
2. Virkning av alternativ medisin og et besøk hos legen 
Føler man seg syk og elendig så går man på besøk til legen eller finner 
et eller annet remedium fra alternativmedisinbransjen, en milliardindustri. 
Kroppen har generelt stor evne til å gjøre seg selv frisk, og i de fleste 
tilfellene blir man like frisk uten å ha tatt i bruk alternative 
medisinremedier eller gått til legen. Fra ekstremverdien veldig syk, vil 
man får regresjon mot gjennomsnittsverdien, passelig frisk. Regresjon 
mot gjennomsnittet er med å forklare effekten av alternativ medisin. 
Symptomer på sykdom og skavanker kommer og går på en litt tilfeldig 
måte. Man søker behandling når symptomene er som verst, og neste 
uke virker ofte ting mindre alvorlig ut fra tilfeldige variasjoner. Man 
skjønner at bedringen ikke kan tilskrives den alternative medisinen, men 
regresjon mot gjennomsnittet. Bedringen hadde også skjedd om man 
ikke hadde fått noen behandling. Selvsagt er det ikke alltid slik, noen 
ganger er man virkelig alvorlig syk og trenger hjelp i håp om å bedre 
situasjonen.  
 
3. Kameraovervåkning av ulykkesutsatt veistrekning 
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Har man hatt mange ulykker på en veistrekning, så kan det hende at 
man fatter vedtak om kameraovervåkning av kjørehastighet. Etter en 
periode vil antall ulykker uansett gå ned grunnet regresjon mot 
gjennomsnittet. Selvsagt kan kamerovervåkningen over tid føre til mindre 
ulykker, men ikke nødvendigvis.  
 
4. Eksamenskarakterer og flaks 
Flaks og kunnskap (dyktighet) er to variable (bivariate) som har 
korrelasjon mindre enn 1. For eksempel er det å bestå eksamen eller få 
en god eksamenskarakter en kombinasjon av dyktighet og flaks. Hvis en 
gruppe studenter som gjør det bedre enn gjennomsnittet til eksamen 
gjennomgår en ny eksamen så er det mest sannsynlig at gruppen får 
dårligere resultat enn forrige gang. Den gruppen som i første omgang 
gjorde det bra til eksamen består av dem med mye kunnskap og mye 
flaks, men det er rimelig å anta at den tilfeldige flaksen ikke er like stor i 
neste runde. Ting jevner seg ut. Det er en tendens for at en tilfeldighet 
langt fra gjennomsnittet vender tilbake til det normale.  
 
 
 
Også innen idrett er det en kombinasjon av flaks og det å være dyktig. 
Flaks vedvarer ikke. Det laget som leder serien midt i fotballsesongen er 
sannsynligvis ikke det laget som vinner til slutt. Derfor er det viktig å 
utføre randomiserte dobbelt blindforsøk med en kontrollreferanse som 
placebokontroll, slik at både behandlings- og kontroll-gruppen får lik 
bedring via regresjon mot gjennomsnittet, og derved gjør det mulig å 
finne effekter av behandlingen. Det er viktig å sammenligne likt med likt 
og skaffe seg en baselinjemåling fra før til etter. For eksempel legge inn 
baselinjen som en kovariat i modellen.  
Et annet eksempel er hvis en rekke studenter kaster mynter og teller 
antall kron. Man tar deretter ut den gruppen som fikk flest ”kron”, de får 
en papirhatt på hode, et armbind eller lignende, og så gjør man forsøket 
på nytt. Sannsynligheten for at de som fikk flest kron også får de i neste 
runde er lavere enn forrige gang.  
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Ulemper med nullhypoteser, p-verdier og α=0.05 
 
Verdien α=0.05 (eller α=0.01) er tilfeldig valgt som skillelinje for 
avgjørelse mellom å forkaste eller beholde hypotesene, en statistisk 
signifikant forskjell eller ikke, en valgt α-verdi uten noen form for teoretisk 
basis, den eneste begrunnelsen er at RA Fisher synes det var en grei 
verdi.  
Tenkningen omkring statistiske nullhypoteser har dessverre blitt en 
integrert del av den vitenskapelige metode, hvor signifikante p-verdier 
har inntatt en altoverskyggende plass, gjerne utstyrt med en eller flere 
stjerner (*)for å angi grad av signifikans. Nullhypotesetesting gir en 
falsk følelse av objektivitet. Nullhypotesene som fremsettes er ofte 
trivielle og lite informative, de gir lite ny innsikt og kunnskap, men 
allikevel brukes de som basis for statistisk inferens. Den tradisjonelle 
tilnærmingen er nullhypotesen (H0) om at det er ingen forskjell i 
populasjonsparametre, selv om man vet at det i utgangspunktet er feil, 
eventuelle forhåndskunnskaper benyttes ikke, og man sammenligner to 
grupper som man antar kommer fra samme populasjon. Ut fra 
eksperiment(-ene) forkaster man nullhypotesen(-e). Omtrent alle 
nullhypotesene slik de er fremsatt er usanne i utgangspunktet, noe man 
konkluderer med før noe som helst eksperiment er utført. Misforståelsen 
er at p-verdien brukes som et mål på styrken av evidens for den 
alternative hypotesen (HA). Ofte angis bare p-verdien. Estimerte 
gjennomsnittsverdier, estimat av effektstørrelser og deres biologiske 
betydning, konfidensintervall og fortegnet på forskjeller er ofte ikke angitt.  
I observasjonsstudier er den statistiske fordelingen ikke kjent. Man 
glemmer ofte å ta hensyn til korrelasjon mellom variable, konfundering 
som skyldes uavhengige variable som man har glemt å ta hensyn til.  
 
Hvis man endrer temperaturen i systemer som sammenlignes vil man 
samtidig endre vanndamptrykket, duggpunktet, % relativ fuktighet og 
vanndamptrykkdefisit (VPD), det vil si at det ikke er bare temperaturen 
som endres.  
 
For eksempel antar man samme tetthet over et areal, at vekstraten er 
den samme for alle individene, eller at primærproduksjonen er konstant, 
noe det ikke er. Hvis variablene i den statistiske modell er korrelerte så 
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·  

· ·  

   
       

vil parameterestimatene i koeffisienttabellen heller ikke være 
uavhengige. I varianse-kovariansematrisen for 
parameterkoeffisientene vil variansene for parameterene befinne seg på 
diagonalen i matrisen, det er disse verdiene som må benyttes til å 
estimere standardfeilen, mens de andre verdiene i matrisen angir en 
symmetriske kovariansen mellom parameterne. Egenvektorene i 
kovariansematrisen angir retningen på vektorene, og lengden av dem er 
gitt ved kvadratroten av egenverdiene.    
Hvis vi har en variabel X med kovariansematrise M, så vil en 
transformert variabel K: 

ha kovariansematrise: 

 
Innen Bayesiansk statistikk unngår man problemet med nullhypoteser, 
men hvor ervervet forhåndskunnskap (prior) og etter hvert ny kunnskap 
besnyttes til å si noe om posterior sannsynlighetsfordeling.       
   

Falske positiver 
Positiv predikativ verdi (PPV), presisjonsraten, er lik forholdet mellom 
positive testresultater som er virkelig sanne for eksempel en riktig 
diagnose i testing av sykdom. 
 

 

 
Falske positiver er et problem med diagnostisk screening (diagnostiske 
tester) av store befolkningsgrupper, for eksempel for mulig kreft (bryst-, 
prostata- eller tykktarms-kreft, etc.), hvor testen er beheftet med 
usikkerhet, hvilket de alltid er.  
 
 
  
     Test                   Relasjon 

Syk Frisk 
Test positiv  positiv (SP) positiv (FP)  Sann Falsk 
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(type I feil) 
Test negativ Falsk negativ (FN) 

(type II feil) 
Sann negativ (SN) 

 Antall individer i de forsk orier i en 2x2 kontingenstabell 

ann positiv (SP): syk person med korrekt diagnosetest syk. 

n som frisk 
om 

yk(S)-Frisk (F), og test positiv (TP)-test negativ(TN) er binære variable 

ensitivitet angir sannsynligheten (%) for at den diagnostiske testen 

jellige kateg
 
S
Falsk positiv (FP): Frisk person feil identifisert som syk. 
Sann negativ (SN): Frisk person korrekt identifisert i teste
Falsk negativ (FN): Syk person ukorrekt identifisert i diagnosetesten s
frisk 
 
S
som kan ha verdien 1 eller 0.  
 
S
viser sykdom hos dem som er syke (sann positiv rate): 
 

· 100 

 
pesifisitet er andelen av de uten sykdom som viser negativ test (sann S

negativ rate), korrekt identifisert: 
 

· 100 

 
åde sensitivitet og spesifisitet angir egenskapene til testen, og 

ifisitet.  

ann predikativ verdi (SPV) eller presisjon: 

B
størrelsen på hver av disse må bestemmes og vurderes før den 
diagnostiske testen tas i bruk. Et ROC-plot (Receiver Operator 
Characteristic) viser sammenhengen mellom sensitivitet og spes
 
S
 

 

 
egativ predik tiv verdi (NPV): N a
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otalantallet individer: 

 
 

revalens er antall individer i en gruppe av befolkningen som syke på et 

 
T
 

P
angitt tidspunkt: 

· 100 

 
sidens er hvor mange som får sykdom i en gitt periode, for eksempel 

va er sannsynligheten for at en person som virkelig er syk viser en 

ositive prediktiv verdi (PPV): 

In
antall per år.  
 
H
positiv test ?  
 
P
 

 

 
egativ predik v verdi (NPV): N ti

 

 

 
det mer sannsynlig at en person 

av den samme tankegangen i en 2x2 
ontingenstabellll som angir relasjonen mellom hva forskning viser (sann 

For en sykdom med høy prevalens er 
som tester positivt virkelig er syk, sammenlignet med en sykdom med lav 
prevalens.  
Gullstandarden er den uoppnåelige sanne verdi som man aldri kan vite 
med 100% sikkerhet.  
 
Ioannidis benytter seg 
k
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an i dette tilfellet uttrykkes som: 
1

hypotese-ja, usann hypotese-nei) og gullstandarden i forskningsfeltet om 
den sanne relasjon (ja/nei).  
 
Positiv prediktiv verdi (PPV) k

1
 

 
Et forskningsresultat er mer sannsynlig sant enn usant hvis: 

 
orsknings-resultat                   Sann  

                 Relasjon 
 

1 0.05 
 

 

F

Ja Nei Total 
Ja (+) 1

1
 1

 
1

 
Nei (-) 

1
 

1
1

 
1

 

1
Total  1

  

Forskningsresultat og ”den sanne relasjon” (Gullstandarden). 

 

 
 

Sannsynligheten (Pr) for snittet mellom to hendelser A og B kan 
ttrykkes som betingede sannsynligheter. For eksempel den betingete 

 

 

 

u
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er 

· | ·  

Fra dette kan vi utlede Bays teorem: 

sannsynligheten Pr(A|B) betyr at gitt utfallet B, B har skjedd, hva 
sannsynligheten for utfallet A ?   
 

|
 

 

|
| · | ·

| · | ·
 

 
hvor  betyr det motsatte utfall av A.  

ster, hvor utfallet A tilsvarer syk og 
tfall B tilsvarer positiv test: 

 
Bayes teorem anvendt på screeningte
u
 

|
| ·

| ·
Pr | · | · Pr 

 

For eksempel hvis man har en test som som viser riktig i 96% av 
tilfellene (0.96) og man har en sykdom som har en forekomst (prevalens) 

 frisk ermed sannsynlighet 0.1% (0.001), dvs. sannsynligheten for å være
1-0.001=0.999 som tilsvarer 99.9% 
 
Hva vil sannsynligheten være for at man er syk hvis testen viser positivt 
esultat ?  

 

r

|  
0.96 · 0.001

0.96 · 0.001 0.04 · 0.999
 0.00096
 0.04092

0.0234 

 
Det vil si bare 2.3% sannsynlig for at du er syk hvis testen er positiv gitt 

r skremmende perspektiver og viser

dvokaten Sally Clark ble tiltalt for mord på sine to spebarn, men hvor 
påtalemyndighetene begikk feil når det gjaldt statistikk og bevisføring. 

betingelsene nevnt foran. Dette gi
d

 
ilemmaet med falske positiver, med sykliggjøring av friske mennesker.  

 

Tilfellet Sally Clark 
A
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nte at sannsynligheten for at to barn i samme 

il 
ilie 

elser, her spiller både genetikk og miljø inn.  

jer 
1:73 

søk.  
un nektet for å ha gjort det og i denne saken dukket den ”Meadowske” 

lir 

 I 2010 kom man fram til at de nevnte dødsfall var tilfeldige, og Lucia 
frigitt. Man må være meget forsiktig og ikke gjøre metodefeil når man 

ruker statistikk for å putte folk i fengsel.   

kke tro hva som skjedde 
s i 

Spesialisten Meadow me
familie dør av krybbedød var 1:7300000. Han kom fram til dette ved 
8543•8453=72982849  
hvor 1:8543 var risikoen for at ett barn skulle dø i krybbedød. Det blir fe
å multiplisere disse tallene, siden krybbedødtilfeller innen samme fam
ikke er uavhengige hend
Både to krybbedød alternativt et dobbeltmord er meget sjeldne 
hendelser, men når de eventuelt har inntruffet er begge forklaringene 
mulige, og dette ble det ikke tatt hensyn til. Usannsynlige hendelser sk
også, det er noen som vinner i Lotto hver uke.  I ankesaken ble 
millioner erstattet med svært sjelden, uten at dette bedret logikken.  
 
En annen sak var nederlandske sykepleieren Lucia de Berk som 
arbeidet på et sykehjem, og ble i 2003 dømt for 4 mord og 3 mordfor
H
sannsynligheten for utfallet 1:342 millioner. Mistenkelige dødsfall b
plukket ut, men dødsfall hvor Lucia ikke var tilstede ble ikke medregnet. 
Hvis man skal kombinere små p-verdier kan dette gjøres med Fishers 
kombinerte sannsynlighetstest og kjikvadratstatistikk med 2k 
frihetsgrader, hvor k er antall uavhengige tester som gir en p-verdi: 

~ 2  

 

b
 
Illustrerende er et sitat fra fysikeren Richard Feynman:”Noe utrolig 
oppsiktsvekkende skjedde meg i kveld når jeg kom hit til forelesningen 

g gikk gjennom parkeringsplassen, og du vil io
meg. Kan du tenke deg: Av alle de millioner av bilnummer som finne
denne staten så jeg bilnummer ARW357, hva er sjansen for at jeg skulle 
se akkurat dette spesielle skiltet ikveld ? Utrolig !” 
 
Hvis Feynman på forhånd hadde sagt at han kom til å se akkurat dette 
bilnummeret hadde det vært oppsiktsvekkende: Hypotese gir data, men 
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endelsen nå er ikke oppsiktsvekkende i det hele tatt, og den kan ikke 

ed alleler for gule- (d) og grønne (r) erter, runde- (d) og rynkete (r) 
recessiv)  ga etter selvpollinering i F1-generasjonen 

 

h
brukes til å generere en hypotese, det blir sirkelargumentasjon. 
 
Mendels erter 
I et av Mendels klassiske forsøk med dihybrid krysning av erteplanter 
m
erter, (d dominant, r-
følgende antall fenotypeavkom i F2-generasjonen: 315 gule-runde,101
gule-runde, 108 grønne-runde, og 32 grønne-rynkete. Er tallene 
overenstemmelse med hypotesen 9:3:3:1 ? 
Datasettet som en 2x2 kontingenstabell 
                                  Form 
         Farge Rund Rynket 
         Gul    315      101 
         Grønn    32    108     
  
En kji-kvadrattest gir χ2= f = 3, p-verdi = 0.

di 0.93 beh  nullhypotesen at ordelingen er 
3:3:1 

gresti A: Categorical data analysis (2.ed). John Wiley & Sons. 2002. 

ment Core Team (2011). R: A language and environment for 

Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/ 

 0.47, d 9254 
Med en p-ver older vi fenotypf
9:
Mosaikkplot er velegnet for kontingenstabeller 
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