
Kapitel 1 – Beskrivende statistik 
Beskrivende statistik 
  
Fundamentale problem indenfor statistik: 
  
Hvordan generaliserer vi fra en stikprøve til 

en population? 

·      Transformere data til brugbar 
information 

To fremgangsmåder: 
1.     grafiske repræsentationer af data 
2.     beregning af forskellige nøgletal, som 

beskriver et aspekt af data 
Data ·      række objekter/analyseenheder med en 

variabel 
·      disse variabler tilsammen = data 

Univariat datasæt ·      betragter en enkel størrelse for sig 
·      fx en række observationer af alderen for 

en mængde personer 
Bivariat ·      To størrelser sammen (alder og 

indkomst) 
Multivariat ·      Flere end to størrelser bliver betragtet 
Kvalitative data ·      Beskriver en egenskab/kvalitet ved 

analyseenheden 
·      Vil ofte komme til udtryk i form af ord 
·      Fx køn, politisk observans og 

beskæftigelse 
·      Kan kun med lave optællinger og 

sammenligninger med denne dataform 
Kvantitative data (numerisk data): 
  
Diskrete størrelser: 
-       Kan kun antage et vist antal værdier 

(ofte hele tal 0,1,2) 
-       Alder, antal børn mm. 
-       Resultat af optællinger 
  
Kontinuerte størrelser: 
-       Kan tage alle værdier, også decimaltal 
-       Indkomst, højde mm. 
-       Resultatet af målinger 
-       Hensigtsmæssigt at gruppere 

observationen i behandlingen af disse 

·      En egenskab, som beskriver en talmæssig 
størrelse 

·      Fx alder, indkomst 
·      Udover optælling, kan man beregne 

størrelser som gennemsnit og 
standardafvigelse 

Skalatyper ·      Forfinelse af inddelingen af data i 
kvantitativ og kvalitativ data 

  
Fire skalatyper: 
1.     Nominalskala 
-       Inddeling af population i en række 

ligeværdige kategorier 
-       Altid kvalitative 
-       Mere en sammenligning 



ikke påvirkes af vores viden om, at B er 
indtruffet 

Konkurssandsynligheder 
  
Kreditvurdering: 
-       Rating 1-13 

·      Måde at måle kreditrisikoen v. Lån 
  
  

Stokatiske eksperiment   
  
Stokastisk udvælgelse: tilfældig 

Deterministiske eksperimenter 
-       Udfaldet er det samme fra gang til gang 
-       Klassiske fysisk eksperimenter (måling af 

vandets kogepunkt) 
  
Stokastiske eksperimenter 
-       Usikkert udfald 
-       Kast med terninger 
-       Kast med mønt 

PD (Probability of Default) 
  
LGD (Loss Given Default) = hvor stor en 
andel af det udlånte beløb, banken taber 
ved konkurs 
-       Stor for usikrede lån 
-       Falder kraftigt, hvor der kan tages pant 

el. stiftes garanti for lånet 

·      Sandsynligheden for at en låntager 
misligholder sine forpligtigelser 
indenfor det næste år 

·      Bruges til at beregne, hvor meget banken 
skal tage i rente på et udlån 

  
Simple model: 
·      Bankens risikofrie rente: r 
·      PD 
·      LGD 
  
·      Banken skal nu kræve en merrente, som 

vil dække bankens forventede tab 
  
Hvis kunden går konkurs: 
·      Banken taber: LGD*x 
·      X = størrelsen på lånet 
  
Forventede tab: 
·      Et vejet gennemsnit af tabet 

(1-PD) *0+PD*LGDx = PD*LGD*x 
·      Dividerer vi med x = forventede tab i 

procent 
  
Bankens rentesats: 

r + PD*LGD 
  

·      I praksis vil størrelsen på lånet og løbetid 
også tages i betragtning 

Kapitel 3 – Konfidensintervaller l 
Totaltælling ·      Spørge alle, fx ALLE danskere ift. Euroen 



2.     alternativ hypotesen 
  
·      Skal være gensidigt udelukkende à de 

kan ikke begge være sande samtidigt 
·      Komplementære à hvis den ene er falsk, 

er den anden sand og omvendt 
  

Nulhypotese () 
  
p = sandsynligheden 
  
 
  
Bruger p-værdi og signifikanssandsynlighed 
til at afgøre, om nulhypotesen skal 
forkastes el. ej 

”Denne guldmønt er ægte” 
·      Udgangspunktet er at alle mønter er 

ægte 
·      Kun hvis der er begrundet mistanke om 

noget andet, forkaster man 
nulhypotesen og tror på alternativ 

·      Forkaster man denne, har man en stærk 
konklusion 

·      Undlader man at forkaste denne, har 
man en svag konklusion 

  
Alternativ hypotese () 
  
 
  

”Denne guldmønt er ikke ægte” 
·      Det usædvanlige 

P-værdi 
  
·      Teststørrelsen giver en fordeling (fx 

normalfordeling) 
·      Ved hjælp fordelingen omsættes 

teststørrelsen til en p-værdi 

·      Sandsynligheden for at få et udfald, som 
er mindst lige så ekstremt som det 
allerede givne udfald 

·    Forkaster hvis denne p-værdi er mindre 
end signifikansniveauet 

  
Signifikansniveauet () ·      Vælges selv, ofte 5% 

·      Des lavere signifikansniveau, jo svære er 
det at forkaste nulhypotesen à svære at 
få en stærk konklusion 

  
Tosidet hypotesepar 
  

 
  
 

·      Forkaste nulhypotesen, hvis 
teststørrelsen (antallet af plat) er 
ekstrem til begge siger 

à både meget mindre end 10 og meget 
større end 10 

Ensidet hypotesetest 
  

 
  

Venstresidet: 
  

 
  
Højresidet: 

·      Forkaster vi kun nulhypotesen, hvis 
teststørrelsen er ekstrem til én af 
siderne 

·      Ulighedstegnene viser, der er tale om en 
ensidet hypotese 


