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Introduktion

När man gör en mätning, oavsett hur noggrann man är, s̊a f̊ar man inte exakt
rätt värde. Alla mätningar har en viss osäkerhet. Detta kan bero p̊a m̊anga saker,
t.ex. att mätapparaten inte är helt rätt inställd eller att personen som mäter
inte reagerar direkt.

Dessa mätosäkerheter g̊ar inte att bli av med, men om man först̊ar vad
de kommer ifr̊an och hur de p̊averkar resultatet s̊a kan man f̊a den slutliga
osäkerheten att bli s̊a liten som möjlig. Detta häfte ska ses som en guide till
felanalys och som hjälp vid t.ex. labbrapportskrivning.

Mätosäkerhet i en enskild mätning

Ett mätvärde ska alltid anges med en felmarginal som säger n̊agot om hur
noggrann mätningen är. Som ett exempel kan vi ta takhöjden i ett hus: En
första uppskattning kan vara att man bara tittar p̊a taket och uppskattar med
ögonm̊att till tre meter. Hur stor är d̊a osäkerheten i denna mätning? Förmodligen
ganska stor, kanske uppemot en halvmeter. Detta skrivs 3.0± 0.5 m. Notera att
osäkerheten bör ha en värdesiffra (har det för m̊anga m̊aste man avrunda) och
att det uppskattade värdet ska ha lika m̊anga decimaler som dess mätosäkerhet.

För att f̊a ett bättre värde p̊a takhöjden kan man använda sig av ett m̊attband
som vanligtvis är graderat i millimeter. Noggrannheten i mätningen blir sällan
bättre än graderingen p̊a instrumentet man använder, s̊a ett rimligt värde p̊a
mätosäkerheten är just en millimeter. Om den uppmätta takhöjden är 2,865
meter blir d̊a v̊ar uppskattning inklusive fel 2, 865± 0, 001 m.

Ett sätt att minska sitt mätfel är allts̊a att skaffa bättre mätutrustning. Ett
m̊attband är bättre än ögonm̊att och ger därför en mindre mätosäkerhet.

Mätosäkerhet i en mätserie

I exemplet med takhöjden s̊a var det måttbandet som satte gränsen för hur
noggrant vi kunde utföra v̊ar mätning. Tänk er nu att vi istället vill mäta hur
l̊ang tid det tar för en sten att falla 10 meter. Ett vanligt tidtagarur har en
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noggrannhet p̊a ca en hundradel. Men i denna mätning är det inte avläsningen
som avgör osäkerheten utan v̊ar reaktionstid.

Om vi bytte tidtagarur till ett som mätte tusendelar skulle inte v̊ara mätningar
bli mycket bättre, trots att fler decimaler visas p̊a displayen. Den största källan
till mätosäkerhet är istället v̊ar förm̊aga att starta och stoppa tidtagningen, dvs
v̊ar reaktionstid.

Reaktionstiden är tyvärr väldigt sv̊ar att uppskatta p̊a samma sätt som
med måttbandet, men om vi istället gör flera mätningar (en mätserie) kan
vi skaffa oss en uppfattning om hur stor v̊ar osäkerhet är. Det värde som
bäst representerar v̊ar uppskattning av falltiden blir d̊a genomnsnittet, eller
medelvärdet, av mätningarna. Medelvärdet (som brukar betecknas med ett streck
över variabeln, dvs. medelvärdet av x skrivs x̄) f̊ar man genom att summera alla
mätningar och dividera med antalet mätningar.

Men hur blir det d̊a med osäkerheten? Bara genom att jämföra alla mätningar
med medelvärdet kan man bilda sig en uppfattning om hur stor spridning man
har. Jämför följande mätserier:

x1 = {1.41, 1.42, 1.42, 1.43} och x2 = {1.36, 1.40, 1.44, 1.48}

B̊ada mätserier har samma medelvärde (x̄1 = x̄2 = 1.42) men värdena i
den vänstra serien har mycket mindre spridning än i den högra. Osäkerheten i
den vänstra serien borde s̊aledes vara mindre än i den högra. Genom att räkna
ut den sk. standardavvikelsen f̊as ett bra mått p̊a just hur stor osäkerheten i
varje mätning är. Kortfattat s̊a f̊as standardavvikelsen (brukar betecknas med
grekiskans lilla sigma: σx) genom att titta p̊a hur mycket varje enskilt mätvärde
i genomsnitt avviker fr̊an medelvärdet.

I den vänstra serien avviker mätvärdena endast lite fr̊an medelvärdet vilket
ger en standardavvikelse p̊a σx1

= 0.008 medan de stora avvikelserna i den högra
serien leder till en standardavvikelse p̊a σx2

= 0.05.
Standardavvikelsen g̊ar att räkna ut för hand1, men det kan vara smidigare

att l̊ata en räknare göra jobbet. P̊a en TI-84 och liknande modeller s̊a görs
detta enklast genom att spara alla mätvärden i en lista (STAT → Edit...) och
sedan välja STAT → CALC → 1-Var Stats → 2nd → L1 → ENTER (förutsatt att
mätserien sparades i lista L1). I fönstret kan man nu läsa av medelvärdet (x̄) och
standardavvikelsen (Sx). Använd inte σx.

Mer precist är dessa standardavvikelser ett m̊att p̊a hur stor osäkerheten är i
varje enskild mätning. Osäkerheten i medelvärdet av mätningarna (betecknas
σx̄) borde ju rimligen vara mindre än osäkerheten för varje mätning. Ju fler
mätningar vi gör desto mindre osäkerhet borde vi f̊a. Mycket riktigt: osäkerheten
i medelvärdet f̊as genom att dividera standardavvikelsen med roten ur antalet
mätningar (N), eller p̊a matematiskt spr̊ak: σx̄ = σx/

√
N .

Detta säger oss att det lönar sig att göra m̊anga mätningar eftersom osäkerheten
d̊a blir mindre och mindre, men till en viss gräns. Om vi vill minska osäkerheten

1Standardavvikelsen definieras p̊a följande sätt: σx =
√∑

(xi−x̄)2

N−1
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med en faktor 10 i v̊ara mätningar ovan s̊a m̊aste vi utföra 400 mätningar istället
för 4. Allts̊a är det sällan realistiskt göra fler än 10 mätningar, d̊a är det vettigare
att förbättra sin mätmetod istället.

Ytterligare en sak att ha i åtanke är att en större mätserie endast minskar de
slumpmässiga osäkerheterna. Om man det är lika troligt att man t.ex. stoppar
tidtagaruret för tidigt eller för sent s̊a blir det i genomsnitt bra änd̊a. Men om
tidtagaruret g̊ar 3% för l̊angsamt spelar det inger roll hur m̊anga mätningar man
gör. Den systematiska osäkerheten blir änd̊a 3%.

Felfortplantning

Det vi hittills har lärt oss har handlat om hur man uppskattar felet i en mätning
(eller en mätserie). Tänk er nu att vi vill undersöka n̊agot som kräver att man
mäter flera olika saker. T.ex. behöver man mäta b̊ade sträcka och tid för att
undersöka hastigheten hos ett förem̊al. Om vi vet osäkerheten i sträckmätningen
och tidsmätningen, hur stort blir d̊a osäkerheten i hastigheten? Detta kallas
felfortplantning och kan sammanfattas i n̊agra enkla regler.

Figur 1: Falsk säkerhet. Foto: Zhangzhugang / CC BY-SA

Addition och subtraktion

Vid b̊ade addition och subtraktion s̊a adderar man alla mätosäkerheter för att f̊a
osäkerheten i resultatet. Ett exempel: säg att man vill mäta vikten p̊a en livlig
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hund (mh) som inte vill sitta still p̊a v̊agen. D̊a kan man väga sig själv när man
h̊aller i hunden (mm+h) samt väga bara sig själv (mm). Hundens vikt ges helt
enkelt av differensen: mh = mm+h −mm.

Men vad blir osäkerheten i hundens vikt? Eftersom man utför tv̊a skilda
mätningar, var och en med en egen mätosäkerhet, s̊a blir osäkerheten i hundens
vikt summan av de tv̊a osäkerheterna: σmh

= σmm+h
+ σmm

. S̊a oavsett om
resultatet vi är ute efter beräknas genom att addera eller att subtrahera s̊a ska
osäkerheterna adderas. Detta är inte helt orimligt eftersom vi hur som helst gör
separata mätningar med separata osäkerheter som p̊averkar varandra.

Om resultatet beror p̊a fler än tv̊a parametrar s̊a adderas osäkerheterna p̊a
precis samma sätt2

y = x1 + x2 − x3, σy = σx1 + σx2 + σx3

Multiplikation och division

När resultatet beräknas genom multiplikation eller division kan man inte längre
addera osäkerheterna som förut. Däremot blir det lika enkelt som i fallet med
addition och subtraktion om vi uttrycker osäkerheterna p̊a ett annat sätt; som
relativa osäkerheter.

Vanligen skrivs mätosäkerheter som x ± σx där b̊ade mätningen och dess
osäkerhet har samma enhet, t.ex. s = 5.3 ± 0.2 m. Man kan istället uttrycka
osäkerheten som den procentuella osäkerheten, dvs som kvoten mellan osäkerhet
och mätvärde: x± σx

x eller som exemplet ovan: s = 5.3 m± 4%.
Multiplikation och division kan nu behandlas p̊a precis samma sätt som

addition och subtraktion om man istället adderar de relativa osäkerheterna.
Tänk er att vi vill beräkna hastigheten hos en bil. Vi har redan mätt den sträcka
och den tid som behövs, säg s = 100± 3 m och t = 5.0± 0.1 s. De relativa felen
blir: 3/100 = 3% respektive 0.1/5.0 = 2%. Den resulterande hastigheten blir
allts̊a:

v = 100
5 m/s± (3 + 2)%

v = 20 m/s± 5% = 20± 1 m/s

Om vi nu vill omvandla resultatet till km/h s̊a är det ju bara att multiplicera
med 3.6. Vad händer d̊a med osäkerheten? Jo, faktorn 3.6 är ju en konstant. En
m/s är exakt 3.6 km/h och eftersom detta inte är en mätning s̊a tillförs ingen
mätosäkerhet fr̊an den faktorn.

S̊a när vi ska addera de relativa osäkerheterna (eftersom vi multiplicerar tv̊a
tal) s̊a adderar vi 0 % med 5 %. De b̊ada hastigheterna har allts̊a samma relativa
osäkerhet (men olika absoluta osäkerheter):

vkm/h = 3.6 · 20 m/s± 5% = 72± 3 km/h

2Att addera osäkerheter överskattar egentligen den totala mätosäkerheten n̊agot. En lite

kr̊angligare, men mer rättvisande metod är följande: σy =
√

σ2
x1

+ σ2
x2

+ σ2
x3
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Potenser

Det sista räknesätt som g̊as igenom här är potenser. Det enklast tänkbara
exemplet är om man vill beräkna volymen av en kub (med sidan a = 5 cm± 2%).
Volymen ges av V = a3 = a · a · a, s̊a i detta fall kan vi använda oss av regeln för
multiplikation och helt enkelt addera de relativa felen:

V = 53 cm3 ± (2 + 2 + 2)% = 15 cm3 ± 3 · 2%

Här ser vi att osäkerheten i volymen ges av potensen (dvs. 3 i detta fall)
multiplicerat med det relativa felet i a. Detta gäller faktiskt alla sorts potenser,
även decimaltalspotenser och rötter (som ju är br̊akpotenser;

√
x = x1/2).

Sannolikhetsfördelningar

När man kastar en tärning har varje utfall lika stor sannolikhet (1/6) om
tärningen är rättvis. Kastar man tv̊a tärningar och summerar utfallen f̊ar inte
längre summorna samma sannolikhet. Summan 2 kan man bara f̊a p̊a ett sätt
(1-1), summan 3 kan man f̊a p̊a tv̊a sätt (1-2 eller 2-1), summan 9 kan man f̊a p̊a
fyra sätt (3-6, 4-5, 5-4 eller 6-3).

Fördelningen av sannolikheter är nu inte platt som det var för en tärning,
utan triangulär med högst sannolikhet vid summa 7. Hur sannolikheter fördelas
beroende p̊a utfall kallas helt enkelt sannolikhetsfördelning, nedan beskrivs de
tv̊a vanligaste.

Normalfördelning

Men vad händer när vi kombinerar ännu fler tärningar? Mer generellt; vad händer
när vi kombinerar m̊anga mätningar av n̊agon variabel?

Det visar sig att medelvärdet av oberoende mätningar i stort sett alltid är
normalfördelade. Figur 2a visas hur fördelningar blir mer och mer normalfördelade
när fler tärningskast görs.

Normalfördelningen används överallt eftersom mätosäkerheter för det mesta
är normalfördelade. Om man ska mäta t.ex. tiden det tar för en kula att falla
10 meter s̊a gör man upprepade mätningar med ett tidtagarur. Man f̊ar d̊a ett
medelvärde, t̄, samt en standardavvikelse, σt̄. L̊at oss säga t = 1.4± 0.1[s]. För
det mesta lyckas man mäta inom en tiondels sekund, men ibland kommer man
oundvikligen göra en sämre mätning. Enligt normalfördelningen kommer ca var
tredje mätning vara längre fr̊an medelvärdet än en standardavvikelse, se fig 2c.
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(a) Sannolikhetsfördelningar för kast
med n=1, 2, 3, 4 eller 5 tärningar. I ned-
re högra grafen visas alla fördelningar
samt en äkta normalfördelning (svart)

(b) Normalfördelningar med olika me-
delvärde (µ) och spridning(σ)

(c) Procentsatserna anger sannolikhe-
ten att en mätning hamnar i det givna
intervallet. Ca 32% är allts̊a utanför
intervallet ±1σ

Figur 2: Normalfördelning

Det man allts̊a för det mesta kan anta när man har tagit en mätserie är
att den är normalfördelad. D̊a anger man sitt resutat som medelvärde ± en
standardavvikelse (glöm inte att dividera osäkerheten med roten ur antalet
mätningar, enligt mätserieavsnittet), vilket innebär att det sanna värdet med ca
68 % sannolikhet ligger inom osäkerhetsintervallet.

Poissonfördelning

Det finns dock ett ganska vanligt fall där mätningar inte är normalfördelade. Om
man mäter ett antal förem̊al eller händelser som inträffar med en viss frekvens
och som är oberoende av varandra. T.ex. kan man tänka sig att man f̊ar, i
genomsnitt, 4 brev per vecka. Eftersom avsändarna förmodligen är olika s̊a är
breven ocks̊a oberoende av varandra. Antalet brev man f̊ar en given vecka kan
vara större eller mindre, säg att vi har en standardavvikelse p̊a 2 brev. Om detta
vore normalfördelat skulle man ha en sannolikhet p̊a drygt 2 % att f̊a mindre
än noll brev (se fig. 2c) p̊a en vecka. Detta är omöjligt, s̊a en annan fördelning
behövs i detta fall: poissonfördelningen.

Det som skiljer poissonfördelningen fr̊an en normalfördelning är att den är
odefinierad för negativa tal, den är diskret (dvs. antalet förem̊al/händelser m̊aste
vara ett heltal) samt att den inte är symmetrisk.

En annan sak som skiljer är att en normalfördelning beskrivs av medelvärde
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och standardavvikelse, men en poissonfördelning enbart beskrivs av sitt me-
delvärde. Poissonfördelningens standardavvikelse är alltid roten ur medelvärdet.

Figur 3: Poissonfördelning för olika me-
delvärden. Notera att för λ = 10 s̊a lik-
nar kurvan en normalfördelning

Ett annat exempel p̊a när en pois-
sonfördelning kan användas är radio-
aktivt sönderfall, dvs. antal sönderfall
per tidsenhet. Varje enskilt sönderfall
är en diskret händelse som är obe-
roende av tidigare sönderfall. Har
man mätt upp att ett preparat ge-
nomg̊ar t.ex. 36 sönderfall under en
sekund s̊a vet man automatiskt me-
delvärde och standardavvikelse: (x =
36 ± 6 [sönderfall/s] eftersom σ =√
x̄ =

√
36 = 6). Detta är enbart en

mätning, s̊a standardavvikelse kan ju
inte beräknas p̊a det vanliga sättet.

För att minska osäkerheten kan
man mäta under en längre tid, säg att
vi mäter upp 2115 sönderfall under en
minut för samma preparat. Det resul-
terar i följande: x = 2120 ± 50 [sönderfall/min] ⇒ x = 35 ± 1 [sönderfall/s].
Osäkerheten blev betydligt mindre än i föreg̊aende mätningen eftersom vi f̊ar
mer information när vi gör en längre mätning. Enligt felfortplantningsavsnittet
s̊a ändras inte den procentuella osäkerheten när man byter enhet (fr̊an minut
till sekund i detta exempel).
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Ett exempel

Detta exempel inneh̊aller m̊anga av de delar som har behandlats i texten. Försök
gärna att lösa den själv innan du tittar p̊a lösningen.

En bil börjar i vila. Den accelererar med a = 5.0±0.1 m/s2 under en viss tid t.
Därefter fortsätter den med konstant hastighet i s0 = 100± 1 m. Tiden t mättes
av fem personer med stoppur som fick följande tider: {4.53 4.46 4.55 4.38 4.43} s.

Hur l̊angt har bilen åkt totalt? Hur stor är osäkerheten i sträckan?

Lösning
Sträckanbilenfärdasgesavs=

at
2

2+s0.Denförstatermenkommerfr̊anaccele-
rationen,denandrakommerfr̊andenkonstantahastigheten.L̊atossbörjamed
tiden.Miniräknarengerossenmedeltidp̊at̄=4.47medenstandardavvikelsep̊a
σt=0.07.MEN,dettaärstandardavvikelsenförenenskildmätningochvivill
vetastandardavvikelsenimedeltiden,somärσt̄=σt/

√
N=0.07/

√
5=0.03.

L̊atossnuberäknaosäkerhetenidenförstatermen.Eftersomdetnuhandlar
ommultiplikationm̊astevitaredap̊aderelativaosäkerheterna.

a=5.0m/s
2
±

0.1
5.0=5.0m/s

2
±2%

t̄=4.47s±
0.03
4.47=4.47s±0.7%

Eftersomtidenskakvadrerasm̊astevimultipliceradessosäkerhetmed2.Viska
ävendividerahelauttrycketmedfaktorn2somärexakt(nollosäkerhet,noll
relativosäkerhet)s̊adenförstatermenf̊ard̊autseendet:

at
2

2
=49.95m±(2+2∗0.7)%=49.95m±3%

Nuskadetv̊atermernaadderasförv̊artslutligaresultat.Mendenförsta
termenharrelativosäkerhetangiven,s̊adetm̊asteräknasom:49.95m±3%=
49.95±(0.03·49.95)m=49.95±2m
Slutligenadderasdetv̊atermernaochderasosäkerhet(noteraavrundningen):

s=(49.95±2)+(100±1)m=150±3m
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