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J eg har skrevet denne boka fordi jeg synes at statistikk og sannsynlighets-

regning er nyttig og spennende, og for at du skal lese den. Du blir herved

invitert med på en «reise» der vi i fellesskap skal bli kjent med statistikkfagets viktigste

temaer. Boka er primært skrevet for deg som ønsker å bruke statistikk som et

verktøy i din framtidige arbeidssituasjon. Du kan godt tenke på denne boka som en

verktøykasse. Her finnes det mange generelle verktøy (skrujern, hammer og sag)

som du helt sikkert får bruk for, og noen spesialverktøy (drill og vinkelsliper). Vi

kommer til å bruke mest tid på de generelle verktøyene, men du bør også orientere

deg om hvilke spesialverktøy som finnes.

Statistikkfaget inngår som et basisfag i de aller fleste utdanninger på høgskole-

og universitetsnivå. Enten du studerer økonomifag, ingeniørfag, fiskerifag eller farmasi,

så passer denne boka for deg. De ulike fagdisiplinene vektlegger ulike deler av

faget, men basisverktøyene er de samme. Uansett hva du studerer, er det stor sann-

synlighet for at boka inneholder det verktøyet du trenger. For å gjøre boka lettlest,

interessant og underholdende har jeg valgt eksempler fra mange ulike fagområder.

Boka inneholder litt matematikk, men det er viktigst at du forstår ideene og vet

hvordan de ulike verktøyene kan brukes (og eventuelt misbrukes).

Mange studenter kan en del statistikk fra videregående skole, slik at kapittel 1

til 3 vil inneholde mye kjent stoff. Et typisk innføringskurs vil fokusere på

kapitlene 3 til 6, som utgjør fagets kjerne og presenterer basisverktøyene, og i til-

legg gi noen smakebiter fra kapittel 7 til 9 som presenterer de viktigste statistiske

analyseverktøy. Boka er såpass omfattende at den også kan brukes til et videre-

gående kurs der man går i dybden på flere av kapitlene 7 til 12.



Boka er betydelig oppjustert når den utkommer i sin 4. utgave. Et nytt kapittel

er inkludert om Big Data, med ambisjon om å gi et overblikk over de nye muligheter

og utfordringer som oppstår i en stadig mer digitalisert verden. Selv om mange

snakker mye om nye begreper som kunstig intelligens og maskinlæring, handler det

i bunn og grunn om analyse av data som grunnlag for å ta kloke beslutninger. Gode

kunnskaper om statistikkfaget kan derfor åpne mange spennende karrieremulighe-

ter i en tidsalder der data er det nye gullet!

Boka er også oppgradert ved at statistikkprogrammet R er inkludert, sammen

med Excel, Minitab og SPPS. R er et mye brukt verktøy, godt tilpasset analyse av

store datamengder.

Mange fortjener takk for at boka blir stadig bedre. Jeg vil takke Jan Terje

Kvaløy, Kai Forsberg Kristensen, Trygve Almøy og Morten Helbæk, som har kommet

med mange verdifulle kommentarer til boka og har bidratt med oppgaver til bokas

nettside. Jeg er også stor takk skyldig til Birthe Aarekol og Kjartan Kloster

Osmundsen, som har laget beskrivelsen av R og har oppdatert omtalen av de andre

statistikkprogrammene. Takk til Thomas Trötscher for gode faglige innspill til

kapitlet om Big Data. Takk til Richard Fossum i Finn.no, Boye Annfelt Høverstad

i Statnett og Olav Magnus Linge i Zynk, som har bidratt med tekst og illustrasjoner

av relevante eksempler til kapitlet om Big Data. Jeg vil spesielt takke forlags-

redaktør Eli Valheim og layout-general Vegard Brekke for deres verdifulle bidrag

til å gjøre boka enda bedre. En stor takk også til alle som har sendt meg kommentarer

og feilmeldinger til bokas forrige utgave! Sist, men ikke minst, en stor takk til min

kjære Kate, som har motivert meg til revisjonsarbeidet i en ellers hektisk hverdag!

Hvis du oppdager feil eller har kommentarer, vil jeg gjerne høre fra deg. Besøk

www.nettressurser.no/statistikk og skriv en melding til meg. På forhånd takk!

På nettsiden vil du også finne nyttig tilleggsstoff, inkludert datasett, flere oppgaver

og noen løsningsforslag.

Jeg har skrevet læreboka for å hjelpe deg i møtet med et nytt fag. Dine med-

studenter og forelesere kan også hjelpe deg, men det er du som må lære faget. Skal

du lykkes, må du være villig til å bruke tid og krefter og ikke gi opp første gang du

«møter veggen». Diskuter problemene med noen, og les en gang til. Da er det stor

sjanse for at du kommer deg videre. Hvis du lykkes, vil du lære hvordan du bør

forholde deg til usikker informasjon, hvordan du skal samle inn og analysere data,

og hvordan du kan ta gode beslutninger. Jeg håper at du vil like både statistikkfaget

og denne boka, og ønsker deg lykke til videre på reisen.
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