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Hej! 
 

Några punkter: 
 
1.  Äntligen! 
Nu finns ytterligare något om 'betingad sannolikhet' på sidan ovn.ing-stat.se. 
Kommentera gärna övningen, (del II)! 
 
2.  Ett dåligt råd? 
Övningen med en blandning av två normalfördelningar är lite uppdaterad, bl.a. 
kompletterad med ett histogram och flyttad till ovn.ing-stat.se.  
'Six Sigma'-rörelsen har en fäbless för matematiska formler och ett dåligt råd är att så 
snabbt man kan transformera skeva datautfall till något mer symmetriskt och 
därefter fortsätta på Formelvägen.  Det framgår dock av övningen att det är lätt att 
skapa en blandning av två normalfördelningar som ger ett skevt intryck. En 
transformation av data kommer då att dölja en möjlighet att bättre förstå och kanske 
förbättra processen. 
Visst finns det naturligtvis skeva data men då bör man agera i enlighet med detta och 
anpassa teori, metoder och verktyg därefter. 
 
3.  Har du tänkt på... 
Då man ritar en fördelningskurva i en graf brukar Y-axeln spela en underordnad roll. 
Den tillför ju inte så mycket i tolkningen av grafen, så det kanske är lika bra att 
utelämna den, det är kanske bara förvirrande att skriva 'Täthetsfunktion' eller 
'Frekvensfunktion' på Y-axeln. (Ett kommersiellt dataprogram hade en gång 
'Probability' på Y-axeln för en kontinuerlig fördelning, fullständigt fel!) 
Ett sätt att förklara Y-axeln är följande: om man drar en rät linje från toppen på en 
korrekt ritad standardiserad normalfördelning ned till X-axeln hamnar man vid +/- 
2.5 sigma. Man har sålunda en triangel med basen 5 och höjden 'h' och vars yta är 1. 
En liten beräkning ger att 'h' = 0.4 och det är ju väldigt nära det högsta värde som 
fördelningen har. (Pröva även på en gammafördelning med parametrarna 2, 3 - det 
stämmer ganska bra.) 
 
4.  Flera fördelningar i samma graf 
Övningen med flera fördelningar i samma graf har också moderniserats och flyttats 
till ovn.ing-stat.se.  Vanligtvis specificeras fördelningar med hjälp av sina parametrar 
men denna övning gör tvärtom - genom att ange 'my' och 'sigma' erhålles 
fördelningens parametrar. 
 
5.  Har kassören gjort vågen? 
Se punkten i föregående brev. http://www.indstat.se/utskickoopinion/utskick1.php 
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