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statistik

Ofta ligger skönheten i det enkla och för mig är någ-
ra av de vackraste matematiska bevisen också de 
enklaste (inte minst för att jag då också förstår dem 

fullt ut). En av de mest kända logiska tankenötterna som 
enkelt förstås med lite kunskaper i sannolikhetsteori, men 
som för många framstår som olösbart utan dessa redskap, 
är Monty Hall-paradoxen.

Problemet kommer från en amerikansk TV-show där pre-
sentatören hette Monty Hall. I korthet går spelet ut på att 
deltagaren ställs inför 3 stängda dörrar. Bakom en av dör-
rarna väntar högsta vinsten: En ny bil; bakom de övriga två 
dörrarna en get. Deltagaren väljer först en dörr, utan att 
öppna denna, och spelledaren öppnar sedan en av de två 
återstående dörrarna och väljer medvetet att öppna en dörr 

  Med statistik som 
SUPERKRAFT!
Varför väljer man att bli statistiker? Mer än en gång har jag mötts av förundran 
över mitt yrkesval och tomma blickar när jag försöker berätta hur kreativt och 
spännande statistik är. De som tror att vi statistiker är experter på Excel och 
tänker att arbetet är inrutat och mekaniskt har ingen aningen om vilken super-
kraft som ligger i att förstå till exempel sannolikhetsteori. Eller lyckokänslan 
förknippat med att hitta en bra modell för ett komplext problem.
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där det står en get bakom. Deltagaren erbjuds därefter att 
byta dörr till den återstående stängda dörren eller att stå 
fast vid sitt ursprungliga val. Frågan är då, hur maximerar 
deltagaren sina chanser att vinna en bil? Genom att stå fast 
vid sitt ursprungliga val eller genom att byta till den åter-
stående dörren? 

Orsaken till att problemet omnämns som en paradox är 
att de allra flesta intuitivt tänker att det spelar ingen roll 
– vad jag än gör har jag 1/3 chans att vinna en bil och där-
för väljer att hålla fast vid sitt ursprungliga val. Sanningen 
är att chansen att vinna en bil är dubbelt så stor om hen 
väljer att byta dörr och att den bästa strategin därför är (om 
man vill ha en ny bil) att omedelbart byta dörr när spelle-
daren väl öppnat en av de återstående två dörrarna.

Hur förklarar man detta?

Varför att Monty Hall-paradoxen ett bra exempel på att sta-
tistikkunskap ger superkrafter? Jo, för lösningen är kont-
raintuitiv för de flesta av oss men lätt att förstå genom att 
se på sannolikheter för de olika scenarion.

Om man väljer en dörr och står fast vid det valet också 
efter att spelledaren har öppnat en av de återstående dör-
rarna så är sannolikheten att vinna en bil mycket riktigt 1/3, 
eller 33 procent. Detta är nog de allra flesta överens om.

Varför är det då bättre att byta dörr efter att spelledare 
öppnat en av de två återstående dörrarna? Låt oss försöka 
beräkna sannolikheten för vinst, givet dörrbyte. Den här 
beräkningen är lite mer komplicerad än beräkningen ovan 
eftersom den består att två olika scenarion beroende på om 
den dörr deltagaren valt först döljer bilen eller inte.

A. Deltagaren har valt korrekt dörr från början och byter 
sedan när spelledare gjort sitt drag till en annan dörr med 
get bakom. Sannolikheten för denna händelse är 1/3 och 
om deltagaren valt rätt dörr från början är vinstsannolik-
heten då 0 eftersom dörrbytesstrategin innebär att deltaga-
ren byter till en dörr med get bakom.

B. Deltagaren har valt en dörr med get bakom, sannolik-
heten för detta är 2/3. Av de två återstående dörrarna döljer 
den ena bilen och den andra en get. Spelledaren öppnar 
dörren med geten och vid byte är spelaren garanterad vinst 
eftersom den återstående dörren döljer bilen.  Vinstchans 
100 procent.

Den totala sannolikheten för bilvinst om deltagaren väl-
jer dörrbytarstrategin ovan är då summan av A och B ovan, 
det vill säga 1/3 risk för förlust och 2/3 chans för vinst, 
alltså totalt 2/3 eller 67 procent chans att vinna bilen.

Ni som har läst så här långt tänker att detta är väl bus-
enkelt och att vem som helst kan komma fram till detta 
genom lite logiskt tänkande? Faktum är att problemet, när 
det presenterades i tidskriften Parade 1975 rönte stor upp-
märksamhet och tusentals läsare, också högutbildade per-
soner och matematiker, skrev in och menade att lösningen 
var felaktig.

Mer information ger säkrare prediktioner

Personligen gillar jag att lösningen är så enkel, alla kan för-
stå beräkningarna presenterade ovan. Men jag gillar också 
att lösningen följer principen att sannolikheten ökar om 
man utnyttjar mer information. För det är ju precis det som 
sker om man väljer dörrbytarstrategin. Deltagaren väljer en 
dörr och spelledaren bidrar sedan med mer information ge-
nom att eliminera en dörr. Genom att använda den informa-
tionen ökar man chanserna för vinst. Så är det ofta när man 
håller på med statistik – ju mer information man använder, 
desto säkrare prediktioner, ibland dock till priset av mer 
komplicerade modeller! Statistik är redskapen att veta med 
stor sannolikhet, istället för att gissa. Jag avundas de som 
är skickliga statistiker – det svåra blir enkelt, självklart och 
vackert. Statistik är superkrafter som ger verktygen för att 
tolka och förstå vetenskapliga studier – och lekar i game-
shows. Jag blir själv löjligt glad varje gång jag kan inspirera 
någon till att tycka att statistik är spännande och kul. Det 
har också varit målet med krönikorna i Pharma Industry.

Tack för att jag fått äran att medverka!

ANNA TÖRNER
Statistiker och grundare 
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