
CBS – Introduktion til statistik 
og kvantitativ metode
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Agenda

• Kort præsentation af mig

• Deskription og inferens

• Kausalitet og årsagssammenhænge

• Data på forskellige måleniveauer

• Forskningsdesign – Kvalitativ >< kvantitativ 
metode

• Dataindsamling og databehandling – Validitet og 
reliabilitet

• Slutning/inferens og statistisk usikkerhed

• Tak for idag
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Lidt om mig

•Anders Kragh Jensen

•29 år

•Uddannet Cand. Scient. Pol. Fra Århus Universitet.

•Senior konsulent i Capacent Epinion

•Forretningsudvikler/ansvarlig for Capacent Epinions
meningsmålinger. 

•Kunder: DR, Information, Kristeligt Dagblad osv.

•Arbejder der udover hovedsageligt for 
interesseorganisationer. 

•Kunder: HK, LO osv.



Hvad vil vi med statistiske 
analyser? – deskription og 

inferens
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Deskription og inferens

•Statistiske analyser tjener to formål:

•Deskription:

− Beskrivelse af information i et givent datasæt

− Man holder sig udelukkende til at udtale sig om det, man har 
data for.

•Inferens:
− Forudsigelser om karakteristika for en population baseret på

en stikprøve fra populationen.

− Man udtaler sig om mere end man har data for.

− F.eks. Meningsmåling, hvor man spørger 1.000 danskere 
over 18 år, om hvad de ville stemme, hvis der var 
folketingsvalg i dag. På baggrund af fordelingerne blandt de 
1.000 danskere forsøger man at forudsige, hvordan alle 
danskere ville stemme.
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Deskription og inferens
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Deskription og inferens

•Statistiske analyser har to niveauer:

•Deskriptivt niveau/estimat:
− Man estimerer en given koefficent/mål

− Giver et konkret tal baseret på stikprøven

•Inferens:
− Man undersøger, hvor sikker man kan være på, at estimatet 

(værdien i stikprøven) er lig med populationsparametren (Værdien i 
populationen, som man i virkeligheden er interesseret i.

− Giver et konkret tal for sandsynligheden herfor eller et 
konfidensinterval, hvor indenfor parameteren med en vis 
sandsynlighed befinder sig. 

− Eksempelvis forsøger man i meningsmålingerne at estimere, hvor 
stor en andel af vælgerne, der har stemt på et givent parti. På grund 
af den statistiske usikkerhed vil andelen i populationen kunne afvige 
fra den andel man finder i stikprøven med 1-2 procentpoint. Derfor 
har Enhedslisten drillet analysebureaurerne så meget igennem hele 
valgkampen.
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Eksempel: Partivalg

Hvad vil du stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen?

361 22,6 25,7 25,7

87 5,5 6,2 31,9

123 7,7 8,7 40,7

178 11,1 12,6 53,3

16 1,0 1,1 54,4

171 10,7 12,2 66,6

377 23,6 26,8 93,4

53 3,3 3,8 97,2

35 2,2 2,5 99,7

4 ,3 ,3 100,0

1405 87,9 100,0

193 12,1

1598 100,0

A: Socialdemokratiet

B: Radikale

C: Konservative

F: Socialistisk Folkeparti

KD: Kristendemokraterne

O: Dansk Folkeparti

V: Venstre

Y: Ny Alliance

Ø: Enhedslisten

Andet

Total

Valid

SystemMissing

Total

FrequencyPercentValid Percent
Cumulative

Percent

•Ovenstående frekvenstabel viser stemmefordelingen i 
datasættet.

•Det er denne fordeling, som vi gerne vil bruge til at estimere 
stemmeandelene i populationen (befolkningen)
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Eksempel: Konfidensinterval for andelen af  vælgere, der ville 
stemme på Enhedslisten

One-Sample Test

6,007 1597 ,000 ,02210 ,0149 ,0293
Andel, der vile stemme
på Enhedslisten

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0

•Et forsøg på inferere resultaterne i datasættet og estimere andelen af 
vælgere, der i befolkningen ville stemme på Enhedslisten.

•Konfidensintervallet gengiver den øvre og nedre grænser for andelen af 
vælgere, der ville stemme på liste Ø.

•Med 95 % sandsynlighed ligger andelen af danske vælgere, der ville 
stemme på Enhedslisten mellem 1,5% og 2,9 %

•Derfor drillede Enhedslisten analyse-bureauerne så meget i valgkampen 
op til Folketingsvalget d. 13. november i år. Vi vidste aldrig, om de var 
inde eller ude.



Kausalitet og 
årsagssammenhænge 
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Deskription og inferens
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Kausalitet/årsagssammenhæng

•Centralt begreb, der ligger bag de fleste undersøgelser, 
men som ikke kan afgøres statistisk. Det er ofte forskellige 
typer af årsagssammenhænge, som man vil afdække med 
en undersøgelse eller en analyse.

•Det er ofte det spørgsmål, man vil have besvaret ved 
hjælp af sin analyse. Findes den pågældende 
sammenhæng?

•Kausalitetsbegrebet:

•Kausalitet betyder årsagssammenhæng

•Man taler i den forbindelse om årsags- og effektvariable 
eller om uafhængige og afhængige variable
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Kausalitet/årsagssammenhæng

•Hvis man har en forventning om kausalitet, vil det sige, at 
værdierne på den afhængige variabel afhænger af 
værdierne på den uafhængige variabel. 

•Med andre ord vil ændringer på den uafhængige variabel 
medføre ændringer på den afhængige variabel

•Årsag � effekt

•F.eks. Sammenhæng mellem sektor-ansættelse og 
partivalg. Offentligt ansatte stemmer i højere fra på
venstrefløjspartier, mens privat ansatte i højere grad 
stemmer på højrefløjspartier.

•I kausalitetstankegangen vil det sige, at hvis man ved, 
hvorvidt en person er ansat i det private eller i det 
offentlige, så er man bedre i stand til at gætte, om de 
stemmer på højre- eller venstrefløjen.
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Kausalitetskriterier:

• Der er tre kriterier, der skal være opfyldt, for at man kan 
tale om kausalitet:

1. Tidsrækkefølge

2. Kontrol for tredje variabel

3. Statistisk sammenhæng
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Ad 1: Tidsrækkefølge

• Årsag skal komme før virkning

• Dvs. værdierne på den uafhængige variabel skal bestemmes 
før værdierne på den afhængige variabel.

• Kan være åbenlyst. F.eks. Køn, alder, uddannelse og lignende 
er fastsat før andre variable som politiske holdninger og 
partivalg.

• Det giver således ikke mening at forvente, at ens køn 
afhænger af ens partivalg.

• I andre tilfælde kan det være uklart. F.eks. Mellem forskellige 
typer af værdier og holdninger. Stemmer folk f.eks. På et 
givent parti på grund af deres holdninger til forskellige politiske 
spørgsmål, eller påvirkes folks holdning til forskellige 
spørgsmål af deres partivalg. 

• Læser folk Berlingske Tidende og Jyllandsposten, fordi de er 
borgerlige eller bliver folk borgerlige af at læse Jyllandsposten 
og Berlingske Tidende? 
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Ad 2: Kontrol for tredje variabel

• Det mest ”besværlige” kriterie

• Kriteriet er opstillet for at sikre, at det virkeligt er den 
uafhængige, der påvirker den afhængige variabel.

• Der kan nemlig også være andre muligheder:

− Spuriøs sammenhæng

− Indirekte sammenhæng/medieret sammenhæng

− Interaktion/modereret sammenhæng
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Ad 2: Kontrol for tredje variabel

• Spuriøsitet: En spuriøs sammenhæng mellem to variable 
forekommer, hvor begge variable er bestemt af en tredje 
bagvedliggende variabel. (F.eks. Sammenhængen 
mellem det faldende børnetal og antallet i storke i 
Danmark. Den forklarende faktor er jo i virkeligheden 
modernisering og udvikling af samfundet)

• Indirekte sammenhæng/medieret sammenhæng: En 
indirekte sammenhæng forekommer, hvor en tredje 
mellemkommende variabel medierer effekten fra den 
uafhængige variabel til den afhængige variabel (F.eks. Er 
sammenhængen mellem køn og partivalg medieret af 
sektoransættelse)

• Interaktion/modereret sammenhæng: Hvor 
sammenhængen mellem den afhængige og den 
uafhængige variabel ændrer sig, når værdierne på den 
interagerende/modererende variabel ændrer sig.
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Ad 3: Statistisk sammenhæng

• Statistiske sammenhængsmål anvendes til at undersøge, 
om der er statistisk sammenhæng mellem to variable.

• Der findes forskellige mål for de forskellige måleniveauer 
(Nominal, ordinal, interval og ratio)

• Chi2, Alpha osv.
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Måleniveauer

•I dataindsamlingen (Målingen) indsamles data, der kan 
være af varierende karakter.

•Man taler om, at data kan være på forskellige 
måleniveauer

•Dette er relevant, idet forskellige statistiske metoder stiller 
forskellige krav til datas måleniveauer

•Det er således vigtigt, at man i udformningen af ens 
undersøgelsesdesign er opmærksom på, hvilke statiske 
analyser, man ønsker at udføre på det indsamlede data.

•Når man f.eks. formulerer spørgsmål i et spørgeskema, 
skal man være opmærksom på, hvordan man spørger, da 
forskellige spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder vil 
generere data på forskellige måleniveauer.

•Det vil være forkert at bruge statistisk analysemetoder til 
data på et andet måleniveau.
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Måleniveauer

• Der findes fire måleniveauer

1. Nominalskalaniveau

2. Ordinalskalaniveau

3. Intervalskalaniveau

4. Ratioskalaniveau

• Nominal- og ordinalskalaniveauerne kaldes også ikke-
metriske eller kvalitative.

• Interval- og ratioskalaniveauerne kaldes også metriske 
eller kvantitative.
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Måleniveauernes egenskaber

++++Ratio-skala 
(f.eks. 
Afstande)

+++Interval-

Skal (Alder, 
Indkomst osv.)

++Ordinal-skala
(f.eks. 
Spørgsmål, 
hvor man kan 
svare helt enig, 
enig, uenig og 
helt uenig)

+Nominal-skala 
(f.eks. Køn, 
region, ja-nej
spørgsmål 
osv.)

Der findes et 
absolut 
nulpunkt

Afstanden 
mellem 
kategorierne 
kan fortolkes

Enhedernes 
værdier kan 
rangordnes

Gensidigt 
udelukkende 
kategorier



Forskningsdesign – Kvalitativ
eller kvantitativ metode
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Forskningsdesign
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Forskningsdesign

• Handler grundlæggende om, hvordan man bedst besvarer det 
spørgsmål, man gerne vil have besvaret med sine analyser.

• Der er en lang række overvejelser, man skal gøre sig. Overvejelserne 
har alle konsekvenser for det resultat, man ender med. 

• Typisk afvejning mellem på den ene side ønsket om at opnå højest 
mulig metodisk korrekthed og på den anden side ”det muliges kunst”.

• Hvor mange respondenter er nødvendige? Hvad skal jeg lave med 
datasættet?

• Jo færre respondenter jo større statistisk usikkerhed

• Hvorfor 1000 respondenter?

• Repræsentativitet. Vejning af data.

• Hvorfor repræsentativitet er vigtigere end antallet af respondenter.

• Hvad betyder det, hvis der er skævheder i datasættet?

• Start med at få overblik over data ved hjælp af frekvenstabeller

• Husk: Statistisk er ikke en eksakt videnskab, men det muliges kunst. 
Vær styret af sund fornuft og pragmatisme.
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Forskningsdesign – Kvalitativ >< kvantitativ metode

• Hvilken type data, vil jeg arbejde med?

• Kvalitativt >< kvantitativt

• Hvad vil man gerne vide?

• De to tilgange har forskellige fordele og forskellige 
begrænsninger.

• Kan ofte være værdifuldt at lade dem supplere hinanden.
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Forskningsdesign – kvalitativ metode

• Kvalitativ metode handler om at forstå de overvejelser, tanker 
og følelser, respondenter gør sig. Hvordan de forstår og 
oplever forskellige begreber, og hvorfor de gør, som de gør.

• Kvalitativ data indsamles typisk vha. fokusgrupper og 
dybdeinterviews.

• Oftest med mere begrænset data-materiale men mere i 
dybden med den enkelte case. Til gengæld mere begrænsede 
muligheder for inferens. 

• Man bruger åbne ”hv-spørgsmål”. ”Hvorfor?”, ”hvordan?” osv.

• Data vil således ofte være i form af lange interviews/samtaler 
med en eller flere personer.

• Databearbejdningen består af at fortolke og analysere.

• F.eks.: Kvalitative interviews med vælgere, om hvorfor de har 
stemt på et givent parti eller fokusgrupper med vælgere, hvor 
valgmateriale og valgslogans testes.
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Forskningsdesign – kvantitativ metode

• Kvantitativ metode handler ikke om at forstå, hvorfor folk 
mener, som de gør. Vi er groft sagt ligeglade med, de 
overvejelser folk, gør sig. 

• I stedet handler det om at observere og forklare folks 
holdninger eller adfærd.

• Arbejder ofte med meget større datamateriale end ved 
kvantitativ metode. F.eks. 1.000 respondenter. Dette giver 
større muligheder for inferens. 

• Data vil være i form af observationer eller besvarelser af 
såkaldte ”lukkede” spørgsmål, hvor respondenterne har kunnet 
vælge en eller flere præ-definerede svarmuligheder.

• I kvantitativ metode handler det således om ved statistiske 
analyser at finde de årsagssammenhænge og kausaliteter, vi 
tidligere har talt om.

• Data indsamles på forskellige måder. Nogle gange i form af 
såkaldt register-data andre gange vha. forskellige data-
indsamlingskilder som telefon-surveys og lignende. 



Dataindsamling og 
databehandling
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Deskription og inferens
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Forskningsdesign – dataindsamling og databehandling

• Valget af dataindsamlingsmetode og overvejelserne 
omkring databehandling og operationalisering er 
afgørende.

• Den forkerte dataindsamlingsmetode eller fejl i 
forbindelse med databehandlingen kan være 
ødelæggende for en undersøgelse.

• Validitet og reliabilitet er afgørende begreber i den 
sammenhæng.
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Forskningsdesign – Validitet og reliabilitet

Validitet

Grundlæggende handler det om, om vi måler det vi tror vi 
måler (systematiske fejl)

Reliabilitet

Hvor præcise er vi, når vi måler det vi tror vi måler 
(tilfældige fejl)
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Forskningsdesign – dataindsamling og databehandling

• Validitet i forbindelse med dataindsamling:

− Hvordan indsamles data?

− Systematiske skævheder/problemer med repræsentativitet.

− Skævheder er ødelæggende for en undersøgelses 
brugbarhed

− Telefon, web, postal, face-to-face osv.

− Ofte pris i forhold til datakvalitet.

− Andre fejl-kilder i forbindelse med dataindsamlingen:

� Incentives: Hvad får man for at deltage?

� Hvordan præsenteres undersøgelsen? 

• Reliabilitet i forbindelse med dataindsamling:

− Fejl i forbindelse med dataindsamlingen, f.eks. 
Spørgeskemaer, der går tabt, interviewer-fejl osv.
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Forskningsdesign – Operationalisering

• Operationalisering: Hvordan måler vi det, vi gerne vil 
måle?

• Validitet i forbindelse med operationalisering og 
databehandling:

− Hvordan spørger vi?

− Bruger vi det korrekte mål?

− Hvis vi spørger forkert, måler vi det forkerte.

� Spørgsmål må ikke være ledende

� Svarkategorierne skal være gensidigt udelukkende

� Der må ikke være flere udsagn i det samme spørgsmål. 

� Osv.
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Forskningsdesign – operationalisering

� Er du enig eller uenig i følgende udsagn? Efterspørgslen efter 
energi vil i de kommende år blive så stor, at det er en god ide 
at indføre atomkraft i Danmark, da a-kraftværkerne nu er 
meget sikre.

− Helt enig 

− Enig

− Hverken enig eller uenig

− Uenig

− Helt uenig

− Ved ikke/Vil ikke svare.
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Forskningsdesign – Operationalisering

� Det diskuteres i øjeblikket, hvordan vi får råd til fremtidens 
velfærd. En af mulighederne er at forebygge ulykker, 
sygdomme og nedslidning, hvilket måske kan spare det 
offentlige for mange milliarder kroner. Bruger vi penge nok
på forebyggelse?

− Ja 

− Nej

− Ved ikke
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Forskningsdesign – Operationalisering

� Er du enig eller uenig i følgende udsagn? Der er behov for 
grundlæggende reformer af det danske velfærdssamfund.

− Helt enig 

− Enig

− Hverken enig eller uenig

− Uenig

− Helt uenig

− Ved ikke/Vil ikke svare.
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Forskningsdesign – Operationalisering

� Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De stramme regler for 
asyl og familiesammenføringer bør fastholdes. Kræfterne bør 
fremover bruges på en bedre integration.

− Helt enig 

− Enig

− Hverken enig eller uenig

− Uenig

− Helt uenig

− Ved ikke/Vil ikke svare.
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Forskningsdesign – dataindsamling og databehandling

� Sæt kryds ved de udsagn du mener passer på Kanal Y (gerne 
flere svar pr kanal)

− Kanalen er vigtig for mig

− Jeg vil nødig undvære kanalen

− Min partner eller andre i husstanden vil nødig undvære 
kanalen
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Forskningsdesign – Operationalisering

� Hvilke af de to udsagn er mest i overensstemmelse med din 
holdning?

− Tyrkiet bør blive medlem af EU en gang i fremtiden, hvis 
landet gennemfører de nødvendige politiske og økonomiske 
reformer.

− Tyrkiet bør aldrig optages i EU på grund af landets historiske 
og kulturelle forhold. 



Dataindsamling og 
databehandling
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Deskription og inferens
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Slutning/inferes og statistisk usikkerhed

• Antallet af respondenter har betydning for ens 
muligheder for at inferere.

• Hvor mange respondenter er nødvendige? 

• Den nedre grænse er 40 respondenter i en gruppe.

• Hvad skal jeg lave med datasættet?

• Jo færre respondenter jo større statistisk usikkerhed 
(Sikkerhedsbæltet bliver større).

• Mandlige radikale vælgere i Frederiksberg kommune…

• Hvorfor 1000 respondenter?

• Ikke forskel på store og små populationer. USA >< DK. 
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Slutning/inferes og statistisk usikkerhed

• Repræsentativitet. 

• Vejning af data.

• Hvorfor repræsentativitet er vigtigere end antallet af 
respondenter.

• Husk: Statistisk er ikke en eksakt videnskab, men det 
muliges kunst. Vær styret af sund fornuft og 
pragmatisme.
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Tak for idag

• Er der spørgsmål???

• Anders Kragh Jensen

• anders.kragh.jensen@capacent.dk


