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SAMMANFATTNING 
 
I denna rapport jämförs ett antal fria statistiska programvaror som gick att finna på och 
ladda ned från internet under våren 2007. Programmen som valts ut att ingå i denna studie 
ska ha uppfyllt följande krav: 
 

- heltäckande statistiskt program 
- helt kostnadsfritt 
- ingen prova-på-variant 
- kompatibelt med Windows XP (32-bitar) eller Windows Vista (64-bitar) 

 
De program som efter utsortering kom med i jämförelsen visade sig vara av ytterst skiftande 
inriktning och innehåll. Detta stämde inte alla gånger överens med den beskrivning som 
hemsidor eller tidigare jämförelser gett. 
 
Samtliga programvaror har jämförts, dels genom att studera om några förbestämda analyser 
går att genomföra och dels genom ett allmänt intryck om hur programmen är att arbeta 
med. Utskrifter finns som bilaga för att läsaren ska kunna få se hur dessa ser ut och själv 
kunna förstå hur vitt skilda de olika programmen är. 
 
I avsnitt 6 gås samtliga program igenom och där finns kommentarer om hur de är att an-
vända samt om något specifikt har ställt till besvär. Där finns även en tabell över vilka 
funktioner som finns (och ska enligt beskrivning finnas) och vilka som fungerar. 
 
De flesta program som har gått att installera har fungerat bra och har varit relativt lätta att 
använda. I regel skulle många problem gått att undvika alternativ förminska genom en bättre 
och mer innehållsrik hjälpguide. 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 
This report is a comparison of a number of free statistical software that could be found and 
downloaded from the internet during the spring 2007. Programs selected to participate in 
this study should fulfill the following requirements:  
 

- Comprehensive statistical programs, 
- Completely free of charge, 
- No test version, 
- Compatible with Windows XP (32 bit) or Windows Vista (64-bit). 

 
The programs in the comparison proved to be of very diverse nature and content. This did 
not always agree with the description pages or earlier comparisons.  
 
All software have been analyzed by how the user should do to conduct some analyses as 
well as by a general impression of how the programs are to work with. Printouts are pre-
sented as an Appendix, so that the reader is able to see how they look and understand how 
diverse the various programs are.  
 
In Section 6 comments about how user-friendly the programs are, and if something spe-
cifically caused troubles, are given. There is also a table showing which features are available 
(and will be described) and which ones work.  
 
Most programs have functioned well and have been relatively easy to use. Generally, many 
problems could have been avoided or reduced by a better and more comprehensive help 
guide. 
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1 INLEDNING 
 
Idag finns det ett stort utbud av olika programvaror inriktade mot statistik. Med hjälp av 
internet är det relativt enkelt att ta fram information om vilka program som finns på 
marknaden och vad som skiljer de olika programmen åt. Vid sidan av de stora och välkända 
statistiska programvarorna som finns på marknaden, finns även en mängd mindre program. 
Ett flertal av dessa mindre program är frivaror, vilket innebär att de är tillgängliga för alla att 
fritt ladda ned från internet. Det är dessa frivaror som denna rapport behandlar. 

 
Bland de statistiska frivarorna finns olika inriktningar. Vissa program är eller utger sig att vara 
så heltäckande som möjligt medan andra program har inriktat sig mot en specifik metod 
eller tillämpningsområde 
 
Denna rapport är en sammanställning över vilka statistiska frivaror som fanns tillgängliga på 
internet under året 2007. Den inkluderar även beskrivningar av de program som behandlats 
och hur de har fungerat. 
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2  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
 

2.1 STATISTISKA PROGRAMVAROR 
 
 

2.1.1 HISTORIK 
 
Ämnesområdet statistik kan sägas ta sin början redan på 1500-talet och har stadigt utveck-
lats sedan dess. Under 1800-talet började flera olika inriktningar och teorier inom statistiken 
att utvecklas och definieras mer stringent än tidigare. Det var bland annat ett flertal stora 
matematiker och fysiker som var aktiva och utvecklade ämnet. Med datorernas intåg i slutet 
på 1900-talet kan flera mer räknetekniskt svåra analyser utvecklas och framförallt användas. 
Datorerna gav statistiken ovärderlig hjälp då det gäller att snabbt kunna analysera stora 
mängder data. (Frennelius, Internet, 2009-01-11) och (Sjöström, Internet, 2009-01-11) 
 
En av de mer kända och välanvända programvarorna för statistiska analyser är SPSS som bör-
jade utvecklas 1968 och kom med sin första utgåva för persondator 1975. Detta innebär att 
de var först på marknaden med sin inriktning mot programvaror för statistisk analys. (SPSS, 
Internet, 2009-01-11) 
 
Idag har vi kommit så långt i utvecklingen att det behövs statistiska beräkningar och verktyg i 
de flesta större organisationer och verksamheter. Till exempel är det numera otänkbart att 
ett försäkringsbolag inte grundar sina premier på statistiska beräkningar. Även privat-
personer har idag tillgång till programvaror och kan använda sig av statistiska beräkningar i 
både arbetet och för egen räkning.  
 
 

2.1.2 BEHOV OCH MÅLGRUPP 
 
Rapporten riktar sig till alla personer som någon gång behöver ta hjälp av en statistisk 
programvara för att genomföra en analys av ett datamaterial men inte vill investera i ett 
kommersiellt statistiskt programpaket. Det vill säga att den riktar sig bland annat mot 
studenter som behöver genomföra sina högskolearbeten på sina privata datorer och be-
höver en guide för att hitta ett program som motsvarar dem som används på universitetet. 
Den riktar sig även mot alla de kontorsarbetare som i vanliga fall inte sysslar med statistik 
och behöver göra en egen analys istället för att delegera det till någon annan person, vilket 
ofta är mer tidskrävande. 
 
Idag finns några liknande sammanfattningar av statistiska programvaror dock så finns det 
tveksamheter om hur mycket respektive författare har testat programvarorna och till hur 
stor del personen endast har hittat programmet och utvärderat utifrån den beskrivande text 
som ligger på de olika programmens hemsidor. 
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Läsaren antas vara bekant med programmet Microsoft Office Excel i någon version samt veta 
att Anteckningar är ett slags dokument där det enbart går att skriva text utan några in-
ställningar berörande typsnitt eller storlek. Även ritprogrammet Paint bör vara bekant.  
 
 

2.1.3 STATISTISKA FRIVAROR OCH DESS INDELNING 
 
Idag finns det några olika hemsidor som har skapat översikter över flertalet av de statistiska 
programvaror som finns ute på marknaden. Samtliga översikter delar upp de olika program-
varorna i olika underkategorier för att underlätta för den som söker en viss typ av statistiska 
program eller har andra krav som bör uppfyllas. Generellt sett delas statistiska programvaror 
in i kategorierna: 

 Heltäckande program (det vill säga program som har de flesta analyser som används 
inom statistiken) 

 Specialinriktade program (dessa har ibland bara en analysmetod, men då många 
varianter av denna) 

Dessa två kategorier delas bägge upp i ytterligare fyra varianter: 

 Fria (helt kostnadsfria) 

 Demos (demonstrationsversioner med begränsad funktionalitet) 

 Test (prova på i till exempel 30 dagar och köp sedan hela programvaran) 

 Betalprogram 
De olika översikterna har olika namn på dessa kategorier, men utgår i grunden från dessa. 
Om det är en bra översikt kan det även stå vilket operativsystem som programmet är gjort 
för. 
 
Denna rapport grundas på de programvaror som stämde in på kategorin ”frivaror” och 
heltäckande program och som fanns på främst två olika hemsidor med översikter.  
 
 

2.1.3.1 VAD ÄR FRI PROGRAMVARA?  
 
Det finns en hel del olika definitioner och restriktioner om vad en fri programvara är och 
vilka krav den måste uppfylla för att få kallas fri. Dessutom finns det flera olika grader av 
”frihet”. En helt fri programvara är helt gratis samt har så kallad öppen källkod, det vill säga 
att alla som använder programmet kan själv gå in och göra ändringar som sedan andra kan 
använda sig av. Dessa program benämns med förkortningen FOSS (free and open source 
software) alternativt FLOSS eller F/OSS (free/libre/open source software) 
 
De program som i vardagligt tal brukar kallas fria programvaror, efter engelskans freeware, 
tillhör de mest låsta i ”frihetsskalan”. Med detta menas att programmen har en stängd 
programkod, ingen utom de som skapat programmet har tillgång till att göra förändringar 
och förbättringar utan användarna kan enbart använda sig av de funktioner som redan finns 
i programvaran.  
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2.1.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR PROGRAMANVÄNDNINGEN 
 
Något som kan vara bra att tänka på innan hemladdning av de olika programmen påbörjas är 
att reflektera över vilket operativsystem som programmet är skapat för. Vissa program är ut-
vecklade för olika operativsystem och andra är gjorda för ett och sedan justerade för att det 
ska fungera på en annan plattform än den tilltänkta. Det är även bra att titta på hur stort 
programmet är och om det har några speciella krav (till exempel på processorn) för att 
fungera på ett optimalt sätt. I regel är flertalet program som är regelbundet uppdaterade 
skapade för att fungera bra på persondator, så att användaren bara kan ladda hem 
programmet och börja använda det direkt. 
 
 

2.2 GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA ANALYSER 
 
En statistisk analys är ett samlingsord för alla olika varianter av analyser av datamaterial med 
statistiska metoder. Det innebär i stort att genom någon variant av analys ska analytikern få 
fram den information som kan vara svår att läsa ut genom att titta på datamaterialet. De 
flesta analyser kan visualiseras genom grafer och blir på det sättet lättare att förstå och tolka 
för användaren.  
 
I denna rapport används några olika statistiska analyser för att utvärdera vad som går att 
göra med de olika statistiska programvarorna. De statistiska metoder som har nyttjats i 
rapporten är grundläggande statistiska analyser som bedöms användas ofta. Vi får därmed 
ett rimligt sätt att avgöra vad programmet är skapat för och hur det är att använda. 
 
 

2.2.1 DEFINITIONER AV STATISTISKA BEGREPP 
 
För att testa programmen har ett antal statistiska analysmetoder valts ut. Här följer en kort 
genomgång av vad dessa innebär i syfte att öka förståelsen för vad det står i exempelvis 
utskrifterna från de olika programvarorna. För en presentation av datamaterialen se avsnitt 
4.2 och för att se datamaterialet se bilaga 1. 
 
Kvantilgraf  

Kvantilgraf alternativ frekvensfunktionsgraf för sannolikhetsfördelningen, är en metod 
där man jämför de faktiska värdena i ett stickprov med hur värdena borde se ut enligt 
någon viss teoretisk fördelning, vanligtvis normalfördelningen. När stickprovet kommer 
från den fördelning man testar för så följer kurvan i kvantilgrafen approximativt en rät 
linje. Om så inte skulle vara fallet kan man ofta bedöma vilken form som den sanna 
fördelningen har med hjälp av mönstret som kurvan i grafen uppvisar. 
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Regressionsanalys 
Regressionsanalys är en analysmetod där man anpassar en modell över vilken form av 
beroende som gäller mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende 
variabler. Vid ”enkel linjär regression” anpassas en rätlinjig modell med en beroende 
variabel och en oberoende variabel. Vid analysen minsta-kvadratskattas k och m i 
modellen       , där y är beroende och x är oberoende variabel.  

 
T-test 

T-test kallas även för Students t-test då testvariabeln under nollhypotesen tillhör den så 
kallade Students t-fördelning. Själva t-testet är en hypotesprövning där man vill avgöra 
om det är skillnad eller ej mellan väntevärdena i två populationer som bör vara normal-
fördelade. 
 

Variansanalys 
Variansanalys eller ANOVA (efter engelskans ”Analys of Variance”) är ett samlingsnamn 
för statistiska metoder där en hypotesprövning utförs med syfte att se om det är någon 
skillnad i väntevärde hos fler än två populationer.  
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3 PROBLEMBESKRIVNING OCH SYFTE 
 
Företag och programutvecklare har idag insett att det finns ett behov av statistiska 
programvaror där användaren inte är intresserad av att betala för en programlicens, men 
har ett krav på att programmet skall klara av att utföra de analyser som efterfrågas. Detta 
behov har skapat en efterfrågan av fria statistiska programvaror som är mer inriktade mot 
statistik i jämförelsevis med vad till exempel Excel är. Det kan vara problematiskt att hitta 
rätt bland marknadsutbudet av mjukvaruprogram, som är både stort och med ibland pro-
dukter som är förvirrande lika i sin funktion och utformning. Denna rapport reder ut skill-
naderna och likheterna för att användarna lättare ska hitta det program som är så optimalt 
för dennes behov som möjligt. Eftersom utbudet idag är så pass stort har rapporten 
avgränsats till att bara avhandla de statistiska programvaror som anges vara heltäckande på 
något sätt. En utförligare beskrivning finns vid de separata beskrivningarna av programmen. 
 
Rapporten är avsedd för dem som efterfrågar vägledning i sitt sökande efter en lämplig 
statistisk programvara för en mindre analys där det inte är rimligt att köpa in någon dyr 
licens för någon av de stora programvarorna. Den riktar sig även till studenter som vill utföra 
uppgifter och prov som de tilldelas på den privata datorn. Det bör finnas ett intresse bland 
privata företag, kommuner och den offentliga sektorn att undersöka vad det finns för kost-
nadsfria statistiska mjukvaruprogram som kan användas vid de tillfällen då det kan vara 
rimligt att användaren utför egna statistiska analyser.  
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4 METOD 
 

4.1 URVAL OCH AVGRÄNSNING 
 
Andra sammanställningar över statistiska programvaror respektive programhemsidor 
återfinns i regel bland de översta alternativen vid en sökning med någon av de sökmotorer 
som finns tillgängliga på internet. Svårigheterna är att få själva nedladdningen att fungera 
samt att förstå hur de olika programmen fungerar. Antalet program denna rapport behand-
lar har avgränsats genom följande krav: 

 Ska vara helt gratis, inga testvarianter accepteras 

 Heltäckande inom statistik 

 Kompatibelt med Windows XP (32-bitar) eller Windows Vista (64-bitar) 
 
Programmen i denna rapport har testats med några enklare statistiska analyser för att se hur 
de fungerar och hur användarvänlig miljö de har. Följande statistiska standardanalyser har 
använts: 

 Enkel linjär regression 

 T- test 

 Frekvensfunktionsgraf för normalfördelningen alternativt quantilgraf (Normal 
probability plot alternativt qq-plot) 

 Envägs-ANOVA 

 Tvåvägs-ANOVA 

 
 

4.2 DATAMATERIAL 
 
Samtliga programvaror testades genom att några olika statistiska analyser genomfördes (se 
avsnitt 2.2.1). För att detta skulle vara så verklighetstroget som möjligt användes data-
material från verkliga undersökningar tagna från boken A Handbook of Small Data Sets 
(Hand et al, (1994)). Samtliga datamaterial handplockades efter hur ett typexempel på 
datamaterial bör se ut för respektive analysmetod. Här följer en presentation av dataupp-
sättningarna. För datamaterialen, se Bilaga 1. 
 
50. Caffeine and finger tapping  

Ett dubbelt blindtest utfördes för att undersöka effekten av koffein på ett fysiskt test. 
30 manliga collegestudenter fick träna på att skriva maskin. De delades sedan slumpvis 
in i tre grupper på 10 personer och därefter fick varje grupp olika doser av koffein (0, 
100 eller 200 mg). Två timmar efter behandlingen fick alla skriva maskin och antalet 
nedslag per minut sparades. Datamaterialet används för att genomföra envägsanova, 
vilket innebär att det testas om det finns någon signifikant skillnad mellan förväntade 
antal tangenttryck hos de tre grupperna. 
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51. Jackal manible lengths  
Detta är mätvärden över käkens längd (i millimeter) för de guldschakaler (Canis aureus, 
10 hanar och 10 honor) som finns i British Museum (Natural History). Datamaterialet 
används för att genomföra t-test. 

 
90. House temperatures: Neath Hill 

Det här datamaterialet är insamlat av Open University’s Energy Research Group i 
början på 1980-talet. Under en tidsperiod mättes temperaturskillnaden (i °C) mellan 
insidan och utsidan av huset och den dagliga gasförbrukningen för 15 hushåll på Neath 
Hill-området i Milton Keynes. Därefter beräknades medelvärdet för respektive hushåll 
under tidsperioden. Man kan analysera hur gasförbrukningen beror på temperatur-
skillnaden. Datamaterialet används för att anpassa en enkel linjär regressionsmodell. 

 
154. Heights of elderly females 

I detta datamaterial anges längden i cm på 351 stycken äldre kvinnor slumpmässigt 
valda till en studie av benskörhet. Detta datamaterial kan användas till att modellera 
fördelningar, anpassa normalfördelade modeller och göra olika grafiska modeller. I 
denna undersökning användes materialet för att bilda kvantilgrafer. 

 
428. Penicillin manufacture 

För att jämföra fyra metoder för tillverkning av penicillin genomfördes ett slumpmässigt 
blockförsök. Blocken är blandningar som innehåller tillräckligt material för fyra tester. 
Det är intressant att avgöra om det finns någon skillnad mellan metoderna och då även 
se vilken som är bäst. Datamaterialet användes för att genomföra en tvåvägsanova. Här 
testas om det finns någon signifikant skillnad mellan fem block samt om det finns någon 
skillnad mellan fyra behandlingar, när man samtidigt tar hänsyn till eventuell block-
skillnad. 

 
 
  



10 

5 SVÅRIGHETER 
 
Under arbetets gång har det dykt upp ett antal svårigheter som var svåra att förutse innan 
genomförandet. Vissa av programmen som till en början var tänkta att ingå i samman-
ställningen har varit svåra att ladda ned då länkarna till deras respektive programhemsidor 
inte fungerat, de har varit utan engelsk översättning eller nedladdningen har inte varit möjlig 
att få igång.  
 
Många av de fria statistiska programvarorna skulle behöva gås igenom av sina ”skapare” i 
syfte att förbättra hjälpfilerna, då det är flera som har stora brister på denna punkt. De 
borde även titta på om det går att förenkla de instruktioner som finns. Det har varit mycket 
tidskrävande att både försöka hitta rätt kommandon för att genomföra analyser och förstå 
de instruktioner som står i hjälpfunktionerna. För vissa program har det varit mycket svårt 
att hitta hjälpfunktionerna och ibland har de inte gått att finna trots aktivt sökande. 
 
De flesta programvarorna är väldigt känsliga för hur datamaterial och kommandon skrivs in 
och de är dåliga på att skicka varningsmeddelanden, där det framkommer vilket fel som har 
uppstått, så att det kan korrigeras. Vid sådana tillfällen är det mycket ”trial and error” som 
gäller för att finna lösningen på problemet. 
 
När en framtida användare av något av de program som presenteras i denna rapport vill 
kopiera det resultat som framkommit vid analysen, bör han/hon känna till att det finns ett 
flertal sätt att göra detta på. De enklaste och vanligaste sätten är att markera graf eller ut-
skrift och sedan trycka på ”ctrl + C” alternativt högerklicka på grafen eller markera utskrift 
och högerklicka sedan och tryck på ”kopiera”. I bägge fallen är det sedan lika enkelt att 
klistra in det kopierade i ett dokument. I vissa program fungerar dock inte detta utan då kan 
man till exempel använda knappen ”Prnt Scrn” och klistra in i Paint, för att sedan klippa ut 
den delen som var tänkt skulle bli kopierad. 
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6 RESULTAT 
 
Samtliga programvaror får i detta kapitel en närmare presentation med korta beskrivningar 
av hur de enskilda programmen fungerar och hur de är att arbeta med. För att underlätta för 
andra personer att använda programmen anges sökvägen för hjälpfunktionerna för respek-
tive program samt hur importering av filer går till. 
 
Programmen är uppdelade i två kategorier som i denna rapport kallas ”fungerande program” 
och ”icke fungerande program”. Detta hänvisar till om programmet har startat och om det 
har varit möjligt att arbeta med programmet, till exempel om det gått att genomföra någon 
analys eller inte. För de ”icke fungerande programmen” står det vad som varit problemet för 
de olika programvarorna.  
 
Exempel på utskrifter från samtliga program tillhörande kategorin ”fungerande program” 
finns i bilaga 2. Utskrifterna från de olika programmen har lite olika rubriker men innehållet 
är i princip detsamma, i några fall avviker siffrorna något vilket kan tolkas som avrundning 
vid beräkningar. 
 
 

6.1 FUNGERANDE PROGRAM 
 
Nedan presenteras samtliga fungerande programvaror i bokstavsordning. 
 
Gnumeric 
Excel har stått modell för detta program. Det är lätt att hitta i och är på svenska. Sista 
uppdateringen när denna studie genomfördes var versionen 1.7.10 som kom i maj -07, men 
den fungerar dåligt då den ofta stänger ned sig. Därför är det den tidigare, helt problemfria 
versionen (1.6.3) som använts för att analysera hur programmet fungerar. 
 
För att importera ett existerande arbetsmaterial till Gnumeric finns det flera vägar att gå. 
Det går att kopiera rakt av från både Excel och anteckningar samt öppna filer sparade i dessa 
två program. Vid kopiering öppnas automatiskt en datatransformator där man får kryssa och 
fylla i lite frågor för att programmet ska tolka datamaterialet på rätt sätt. Vid tvåvägsanovan 
ger programmet lite varningar men skriver ändå ut analysen så det är oklart om vad det är 
programmet varnar för.  
 
Hjälpfunktion:  >Hjäp >innehåll 

 F1 

Importera en fil: >Arkiv >Öppna 
 Ctrl + O 
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Instant + (3.33) / Instat Plus 
Även detta program använder Excel som grund och har lagt till ett ”tomt” fönster där enbart 
utskrifterna visar sig. Det är inga svårigheter att genomföra analyserna. Programmet är 
kompatibelt med Excel och kan därför öppna filer därifrån, men bara ett kalkylblad i taget. 
Det går utmärkt att spara flera datamaterial i samma Excel-dokument så länge användaren 
särskiljer på kalkylbladen.  
 
Hjälpfunktion:  >Help >Contents 

 F1 

Importera en fil: >File >Open worksheet… (>Excel (*.xls)) 

 Ctrl + O 
 Knapp (import from Excel etc) 

 
KyPlot (2.0) 
KyPlot har en del likheter med Excel, men inte lika stora som de två tidigare nämnda 
programmen. Programmet klarar av att öppna filer från både Excel och Anteckningar. För att 
kunna utföra någon form av analys måste det aktuella datamaterialet vara markerat. 
Programmet har några egna lösningar på vissa saker, till exempel så får man välja om 
resultatet av en analys ska skrivas ut på en ny sida eller på sidan där datamaterialet står. 
 
Hjälpfunktion:  >Help >Contents 

 F1 

Importera en fil: >File >Open (>Data Text (*.*)) 

 Ctrl + O 

 
MacAnova (5.05) 
Första intrycket av detta program är att det fungerar som en stor miniräknare, då allt står 
med stor stil och kommandon skrivs i en stor ruta. Vid närmare studier påminner pro-
grammet mer om en enkel version av R (se senare i kapitlet). Även kommandona påminner 
en hel del om motsvarande i R.  
 
Eftersom MacAnova inte är kompatibelt med varken Excel eller Anteckningar så behöver an-
vändaren själv skriva in allt data som ska användas till analyser. Utskrifterna är i grunden 
enkla, men med lite studerande av hjälpfunktionen, så kan kompletterande kommandon 
upptäckas och användaren kan få de utskrifter som den vill ha. 
 
Hjälpfunktion:  >Help >Help 

 Ctrl + L 
 Cmd> help() 

Importera en fil: allt data skrivs direkt in i programmet 
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OpenStat 4 (1.9) 
Detta program är helt nytänkande jämfört med de tidigare programmen, då det gäller 
utseende och det kan öppna filer med datamaterial som är skrivna i Anteckningar. 
Programmet är användarvänligt med tydliga rubriker och underrubriker om vad de olika 
menyalternativen kan göra. Dock så kräver programmet administratörsrättigheter för kunna 
installeras. 
 
En begränsning programmet har är att det enbart tillåter att man gör anova där 
faktornivåerna är numeriska. Programmet ska enligt beskrivningen gott och väl klara av upp 
till trevägs anova där användaren för varje faktor får välja mellan att ha slumpvis eller fixa 
faktornivåer. Vid utförandet av alla varianter av anova utfärdar programmet varningar, men 
skriver ändå ut en full analys. Två-vägs anova har inte gått att genomföra eftersom de 
varningar som uppkom inte gått att tyda och därmed varit svåra att åtgärda. 
 
Programmet har varken någon inbyggd funktion för att kopiera resultatet eller utskriften och 
kan dessutom inte ta kommandot ”ctrl” + C, vilket innebär att användaren får till exempel 
använda ”Print Scrn” och Paint för att kunna spara utskrifterna. 
 
Hjälpfunktion:  >Help >Help File Contents (finns ej i programversionen för denna rapport) 

Importera en fil: >Files >Open Character Separated Value File >Tab file (>All) 

 
PAST 
PAST består av ett stort rutblad och är helt klart ett av de allra mest heltäckande 
programmen som är med i denna genomgång av statistiska frivaror. För att kunna öppna ett 
datamaterial bör det vara skrivet i Anteckningar, men programmet klarar även av att hantera 
kopior från Excel. För att kunna genomföra de olika analyserna måste alla variabler ha nu-
meriska värden och det datamaterial som ska användas vara markerat (vilket går att göra då 
”shift” är intryckt). Utskrifterna kan sparas i dokument med hjälp av Paint medan grafer 
faktiskt kan kopieras direkt. 
 
Hjälpfunktion:  ?? 

Importera en fil: >Files >Open… 
 
R (2.4.1) 
R är i statistiska kretsar en välkänd heltäckande fri programvara. Programmet har i denna 
studie endast används för att kunna kontrollera att de aktuella programmen har fått rätt 
värden. Läsaren hänvisas till andra studier för att lära sig mer om detta program. 
 
Hjälpfunktion:  >Help >R functions (text) 

 help ”subject” 

Importera en fil: enklast är att skriva in data i programmet 
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Scilab 
Detta är ett program som har tagit väldigt mycket influenser från Matlab. Det är tydligt inte 
minst i hjälpen där det finns en hel katalog med kommandon som översatts från just Matlab. 
Matlab är ett kommersiellt och etablerat program och programspråk som används vid 
exempelvis matematiska beräkningar. 
 
Scilab tillhör de program som har väldigt enkla utskrifter och det finns inga kommandon för 
att utveckla dem. Även kommando för att utföra anova saknas. Programmet kan ta data från 
textfiler. 
 
Hjälpfunktion:  >? >Scilab Help 

 F1 
 help ”subject” 

Importera en fil: allt data skrivs direkt in i programmet 
 
SSP (Smith’s Statistical Package) 
Programmet består av ett rutnät och tar emot datamaterial från Anteckningar. Observera att 
det måste vara punkter i anteckningar för att uttrycka decimaler, punkterna omvandlas 
sedan till kommatecken när filen öppnas. 
 
Programmet har tydliga rubriker och i stor utsträckning är det enbart att kunna läsa och 
kryssa i rutor som gäller för att göra analyser. Nackdelen är att användare måste exempelvis 
använda programmet Paint för att få utskriften i ett dokument. 
 
Hjälpfunktion:  >Help >Help With This window 

Importera en fil: >Files >Import Tab-delimited 
 
Stats4U (6.3) 
Stats4U är i hög grad en ren kopia av programmet OpenStat4 (förkortas OS4). Skillnaden är 
att detta program kan göra några fler analyser.  
För mer information, se under OpenStat4. 
 
ViSta (6.4) 
Det är en stor skillnad mellan detta program och resterande statistiska programvaror främst 
i utseende men även i hur det fungerar. Programmet kräver en 64-bitars dator och är 
dessutom kompatibelt med Windows Vista. ViSta har tre fönster, i första fönstret står histo-
riken (där kan användaren också klicka fram de resultat, grafer mm som framkommit tidi-
gare). I det andra fönstret finns allt data, medan funktionen för det sista fönstret inte går att 
förstå. När användaren vant sig vid utseendet och fått en förståelse för hur programmet är 
uppbyggt så är det väldigt lättanvänt. Samtliga analyser klarar programmet utan problem 
samt att importera datamaterial om det är skrivet i Anteckningar och titlarna inte innehåller 
något kolon. 
 
Hjälpfunktion:  är ständigt uppe 

Importera en fil: >File >Import data  
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6.2 ICKE FUNGERANDE PROGRAM 
 
Här följer en genomgång av de program vars beskrivningar har stämt in på de begränsningar 
som denna rapport har men av en eller annan orsak inte har fungerat som det var tänkt. 
Även det som inte stämt i beskrivningen, alternativ vad som varit fel presenteras. 
 
ADE-4 (2004) 
Programmet ska enligt beskrivningen som finns på programmets hemsida vara både ett 
programpaket/hjälppaket till R och ett eget program som kan fungera helt på egna ben. 
Tyvärr går det inte att finna någon startfil för själva programmet och därmed har den inte 
gått att få igång. Vid vidare läsning så är det tveksamt om själva programmet fortfarande 
finns. 
 
Programpaketet till R går både att installera på datorn och ladda in i R men på grund av att 
hjälpen inte ger några instruktioner om vad det är som ingår så är det svårt att komma så 
mycket längre. 
 
AM 
Programmet verkar fungera trots att det kommer varningsmeddelanden varje gång det 
startas. Det går inte att få programmet att läsa in något datamaterial trots att det är sparat 
som en SPSS-fil vilket ska fungera enligt instruktioner i hjälpen. Eftersom programmet inte 
hittar något datamaterial i filen går det inte att göra någon analys. Programmet kräver 
administratörsrättigheter för att kunna installeras. 
 
Dataplot (02-2007) 
Programmet ser ut som ett dos-fönster, där alla kommandon ska skrivas. Det fungerar för 
mycket enkla saker (till exempel plus och minus) men inget annat. Detta står i stark konstrast 
till programmets både avancerade hemsida och utförliga hjälp som beskriver allt som 
programmet ska klara av. Vid testandet av programmet gick det inte ens att skriva in en 
vektor. Det har framkommit vid senare tillfälle att användaren måste gå in aktivt vid 
nedladdningen och lägga programmet i en specifik mapp för att det ska fungera. 
 
EasyStat 
Eftersom länken som ska starta nedladdningen inte fungerar så har inte programmet kunnat 
installeras.  
 
IRRSTAT 
För att få ladda ned programmet så behövs ett användarkonto, detta är gratis och går enkelt 
att göra på programmets hemsida.  
 
Programmet är inte konsekvent då det enbart kan öppna datamaterialet när det är sparat 
som en sorts fil, men kan inte använda denna fil till analys av datamaterialet utan vill då ha 
en annan typ av fil. 
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Lisp-Stat (3.52.17) 
Samma program kan även heta: Xlisp-Stat och WXLS32, kan vara bra att veta när man vill 
hitta programfilerna. Programmet skickar varningsmeddelandet ”unbound” på allt som 
skrivs i kommandofönstret, därför är det svårt att komma åt hjälpfilen och se hur pro-
grammet vill att kommandona ska skrivas. 
 
MicroOsiris 
För att ladda ned detta program krävs administratörsrättigheter samt en 64-bit dator. Dock 
är inte programmet kompatibelt med Windows Vista och har därför inte kunnat ingå i denna 
jämförelse. 
 
Programmet behöver ha ett dokument för att kunna öppnas men för att kunna skapa ett 
sådant dokument behövs tillgång till hjälpen som inte fungerar då programmet inte är 
öppnat. Programmet har inte kunnat öppnas med ett tomt dokument. 
 
NCSS 6.0 Junior 
Detta program verkar vara nedlagt då det senast uppdaterades 1993 och är därmed alldeles 
för gammalt för att vara kompatibelt med dagens olika operativsystem. Även detta program 
kräver administratörsrättigheter för att kunna laddas ned. 
 
Ox / OxMetrics 
För att kunna köra OxEdit krävs att Ox eller OxMetrics är installerat på datorn sedan tidigare, 
även OxMetrics kräver också att Ox ska finnas på datorn för att fungera. OxMetrics verkar 
vara en komplettering eller programpaket till Ox och inte något eget fristående program. Ox 
är inte någon fri programvara (verkar ha varit det tidigare) och därför faller både det 
programmet och OxMetrics utanför intresseramarna för denna rapport. 
 
SISA 
Detta är inte ett utan fyra egna små program som fungerar helt fristående från varandra. Ett 
av dem går enbart att installera och köra då användaren har administratörsrättigheter och är 
inloggad som administratör på den aktuella datorn. Ett av programmen går inte att få att 
fungera. De övriga två programmen kan bara genomföra var sin sorts analys och har av detta 
skäl inte inkluderats i denna studie eftersom den inriktar sig på de heltäckande frivaror som 
går att hitta. Programmen heter: 

 SISA Discrete Distributions 

 SISA Lifetable - fungerar inte som den ska utan någon känd anledning 

 SISA Mulinomial Test 

 SISA Tables - fungerar ej utan administratörs rättigheter 

 
Statist 
Detta är ett av de få svenska program. Tyvärr är det svårt att hitta hjälpfunktionen och 
därmed att avhjälpa de problem som uppstår, till exempel att få programmet att öppna 
något datamaterial eller ens att skriva i det. 
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Statistical Software 
Efter nedladdning av programmet går det ej att finna någon exe-fil alternativt någon 
programfil. 
 
Tanagra (1.4.16) 
Programmet kan läsa in datamaterial sparat i textfiler men känner inte av när den har gjort 
det och därmed går det inte att utföra någon analys. 
 
WinIDAMS (1.2) 
Det är problem med hur programmet vill läsa in datamaterialet för att sedan kunna arbeta 
med det. Dessutom saknas anvisningar om hur användaren ska utföra analyser i pro-
grammet. 
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6.3 SAMMANSTÄLLNING AV PROGRAMMENS INNEHÅLL 
 
Här följer en tabell som på ett relativt lättöverskådligt sätt gör att användaren kan se vilket 
program som är lämpligt att använda i olika sammanhang. Kategorierna är inspirerade av 
tabellen på Internetsidan (Free Statistics, Internet, 2007-03-15). 
 

Program 
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C
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R
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B

 

A
N

O
V

A
1
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+
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C
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A
 

C
A

 

D
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C
R

 

C
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ST
 

Gnumeric 
1.6.3 & 1.7.6 

√   √ √ * √ √     √ *          

Instant + 
(3.33) 

√ √ √ √ √  √ √      √ √ √ √       

KyPlot (2.0) √  * √ √ * √ √ * * * * * √  √ √ √ √ √  √ √ 

MacAnova 
(5.05.3) 

√ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √   √  √ √    √ 

OpenStat 4 
(1.9) 

√ √ √ √ √  √ √ √   √ √ √ √    √ √  √ √ 

PAST 1.68 *  * √ √ * √ * √    √ √  √  √  √ √ √ √ 

R (2.4.1) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Scilab (4.1) √      √         √        

SSP  √ √ √ √ √  √ √     * √          

Stats4U 
(1.6.3) 

√ √ √ √ √   √ *   √ √ √ * √  √ √ √  √ √ 

ViSta (6.4) √ √  √ √  √ √       √   √   √  √ 

 
√ innebär att programmet har en funktion som även gått att finna 
* innebär att funktionen antingen inte gått att finna eller inte gått att få fungera 
 
DESC:  Beskrivande Statistik 
FREQ:  Frekvenser 
PROB:  Sannolikhetsfördelning 
ANOVA1:  Envägs variansanalys 
ANOVA+:  Två- eller trevägs variansanalys 
EXPER:  Försöksdesign 
SLR:  Enkel linjär regression 
MLR:  Multipel linjär regression 
LOG:  Logistisk regression 
LOGIT: Logitmodeller 
PROBIT:  Probitmodeller 
GLM:  Generaliserade linjära modeller 

ANCOVA:  Kovariansanalys 
NONPAR:  Icke parametriska test 
LOGLIN:  Loglinjär analys 
TIME:  Tidsserieanalys 
SURV:  Överlevnadsanalys 
PCA:  Principalkomponentsanalys 
FACT:  Faktoranalys 
CCA:  Kanonisk korrelationsanalys 
CA:  Korrespondensanalys 
DISCR:  Diskriminantanalys 
CLUST:  Klusteranalys 
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7 DISKUSSION 
 
Jämförelsen är baserad på i hur stor utsträckning heltäckande statistiska fria programvaror 
verkligen är heltäckande och hur de är att använda. Trots försöken till att välja ut de pro-
gram som har samma bas och tanke bakom, så är det stor skillnad mellan nästan samtliga 
program på många punkter. När information om de olika programvaror som verkade 
lämpliga att ha med i jämförelsen insamlades så var det första problemet att försöka tolka 
den motsägelsefulla information som hemsidorna bjöd på. Exempelvis stod det vid någon 
sammanställning att ett program var heltäckande, men vid nästa sammanställning så var 
samma program begränsat till ett specifikt ämnesområde eller enbart en testversion som går 
att använda i ett begränsat antal dagar. 
 
Först gjordes en utsållning av de program som gick att få tag i, vilket även inkluderade att ta 
bort de program som inte hade någon version som gick att använda med Windows som 
operativsystem. Ett senare problem som uppdagades var att några av programmen krävde 
en 64-bitars dator och de flesta av dem var inte kompatibla med Windows Vista vid denna 
tidpunkt vilket innebar att de inte kunde inkluderades i denna jämförelse på grund av brister 
i utrustningen. Flera program har även krävt administratörsrättigheter för att kunna bli 
installerade på ”rätt ställe”, vilket medfört problem då den dator som används har varit 
spärrad för användare med begränsade rättigheter. 
 
Något den framtida användaren bör tänka på är att läsa på lite om de olika programmen för 
att på det sättet få information om programvaran har några specifika krav på var det ska 
sparas för att fungera korrekt. Antagligen är det detta som brustit ibland då det på 
programmets hemsida har påståtts varit ett heltäckande program men i denna jämförelse 
inte kunna utföra några analyser. 
 
Programmen som har gått att få igång och genomföra analyser med har haft stora skillnader 
i tanken på vad man vill ha som användare av programvaran och layoutmässigt. Det gemen-
samma drag som funnits är att nästan samtliga program är kommandostyrda, så användaren 
har inget annat alternativ än att börja med att läsa i hjälpen om vilka kommandon som 
används i de olika programmen. Det som inte framgår är varför programmen är 
kommandostyrda, om det är för att det är betydligt enklare att skapa den sortens program 
eller om de personer som skapar programmen föredrar den typen av program. För den 
ovana användaren är detta en stor nackdel då det kräver en del datavana för att lätt kunna 
komma igång med dessa program. Det är antagligen ingen stor svårighet för den som är lite 
intresserad eller har tidigare kunskaper inom programmering eller gillar att sitta och fundera 
lite innan användaren kan utföra analyser i programmet. De som definitivt blir lidande i 
dessa situationer och inte alls inspirerade att försöka utföra statistiska analyser själv är de 
som varken har intresset att sitta och fundera eller orken att försöka förstå något annat än 
program som är styrt med tydliga menyer. Med tanke på att de flesta som antagligen lär 
uppskatta och utnyttja att det finns fria statistiska programvaror är personer med datavana 
och har ett intresse eller en umgängeskrets där de kan få en viss hjälp, så är detta att 
programmen är kommandostyrda kanske inte ett så stor problem som det först verkade. 
 
Framtiden för de olika programvarorna är vitt skilda. Det enda säkra som kan sägas är att de 
som fortsätter att ha personer som är intresserade av att utveckla, förändra och förhopp-
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ningsvis förbättra dem så lär de finnas kvar ett bra tag till. Flertalet av dessa fria program-
varor har blivit uppdaterade sedan denna rapport påbörjades under vårterminen 2007 och 
har till exempel blivit kompatibla med Windows Vista eller andra senare versioner av de 
andra operativsystemen som finns på marknaden. En överblick över vilka program som har 
versioner för de olika operativsystemen finns i bilaga 3. En av tabellerna innehåller även 
information om hur stora de olika programvarorna är samt vilken sorts program det är 
frågan om (om det är open source eller något av de andra alternativen). Vid denna jäm-
förelse har det inte tagits någon hänsyn till om eller hur öppen programkod de olika pro-
gramvarorna har. 
 
Den stora frågan som det skulle vara bra om rapporten kunnat svara på är vilket program av 
alla dessa fria statistiska programvaror som är det bästa alternativet, men precis som i så 
många andra fall är detta mycket upp till den enskilde användarens behov och erfarenhet. 
Om den framtida användaren dessutom använder till exempelvis en privat dator och då 
undviker problem med att program kräver administratörsrättigheter så kanske denna upp-
lever programmen annorlunda än hur de beskrivs i denna rapport. 
 
Översikten som visas i avsnitt 6.3 som ger en snabb överblick över vilka funktioner som de 
olika programvarorna ska klara av enligt deras respektive hemsida och andra samman-
ställningar. Även om flera av dessa funktioner inte har ingått i de tester som genomförts för 
samtliga program i denna jämförelse så har en genomgång gjorts om dessa funktioner har 
gått att finna i de program som kommit igång. På de ställen där det finns en √ innebär det att 
programmet har en funktion som även gått att finna och fungera medan de ställen som har 
en * innebär att funktionen antingen inte gått att finna eller inte gått att få fungera. Detta är 
en sak som personer med specialkunskap skulle kunna få ett helt annat resultat på. 
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8.2.1 INTERNETSIDOR TILL FUNGERANDE PROGRAMMEN 
 
Gnumeric 
http://www.gnome.org/projects/gnumeric/ 
 
Instat + (3.33) 
http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/instat/instat.html 
 
Kyplot (2.0) 
http://www.qualest.co.jp/japanese/link/link.html 
 
MacAnova (5.05) 
http://www.stat.umn.edu/macanova/macanova.home.html 
 
OpenStat 4 (1.9) 
http://www.statpages.org/miller/openstat/ 
 
PAST 
http://folk.uio.no/ohammer/past/ 
 
R (2.4.1) 
http://www.r-project.org/ 
http://cran.r-project.org/welcome.html 
 
Scilab 
http://www.scilab.org/ 
 
SISA 
http://home.clara.net/sisa/pasprog.htm 
 
SSP (Smith's Statistical Package) 
http://www.economics.pomona.edu/StatSite/SSP.html 
 
Stats4U (6.3) 
http://www.statpages.org/miller/openstat/Stats4U.htm 
 
ViSta (6.4)  
http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html 
 

http://www.gnome.org/projects/gnumeric/
http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/instat/instat.html
http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/instat/instat.html
http://www.qualest.co.jp/japanese/link/link.html
http://www.qualest.co.jp/japanese/link/link.html
http://www.stat.umn.edu/macanova/macanova.home.html
http://www.stat.umn.edu/macanova/macanova.home.html
http://www.statpages.org/miller/openstat/
http://www.statpages.org/miller/openstat/
http://folk.uio.no/ohammer/past/
http://www.r-project.org/
http://cran.r-project.org/welcome.html
http://www.scilab.org/
http://home.clara.net/sisa/pasprog.htm
http://www.economics.pomona.edu/StatSite/SSP.html
http://www.statpages.org/miller/openstat/Stats4U.htm
http://www.statpages.org/miller/openstat/Stats4U.htm
http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html
http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html
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BILAGA 1 - DATAMATERIAL 
 
För att kunna förstå hur de olika statistiska programvarorna fungerar så har några olika 
analyser genomförts. De utskrifter som kom av de olika analyserna finns i bilaga 2. I 
analyserna har följande datamaterial används, de kommer från Hand et al (1994).  
 
Testade en-vägs anova med: 
 
50. Caffeine and finger tapping 
 
Ett dubbelt blind - test utfördes för att undersöka effekten av koffein hade på ett fysiskt test. 
30 manliga collagestudenter fick träna på att skriva maskin. Dom delades sedan slumpvis in i 
tre grupper på 10 personer och därefter fick varje grupp olika doser av koffein (0, 100 eller 
200 mg). Två timmar efter behandlingen fick alla skriva maskin och antalet nedslag per minut 
sparades.  
 
0 ml koffein 242 245 244 248 247 248 242 244 246 242 
100 ml koffein 248 246 245 247 248 250 247 246 243 244 
200 ml koffein 246 248 250 252 248 250 246 248 245 250 
 
 
Utförde t-test med: 
 
51. Jackal manible lengths 
 
Detta är mätvärden över käkens längd (i millimeter) för de 10 hanar och 10 honor av 
guldschakalen (Canis aureus) som finns i the British Museum (Natural History). 
 
Males: 120 107 110 116 114 111 113 117 114 112 
Females: 110 111 107 108 110 105 107 106 111 111 
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Testade regression med: 
 
90. House temperatures: Neath Hill 
 
Det här datamaterialet är insamlat av Open University’s Energy Research Group i början på 
1980-talet. Under en tidsperiod mättes temperaturskillnaden (i °C) mellan insidan och 
utsidan av huset och den dagliga gasförbrukningen för 15 hushåll på Neath Hill-området i 
Milton Keynes, sedan beräknades medelvärdet för tidsperioden för värdena. 
 
 Temperatur skillnad (°C) Daglig gaskonsumtion (kWh) 
 10.3 69.81 
 11.4 82.75 
 11.5 81.75 
 12.5 80.38 
 13.1 85.89 
 13.4 75.32 
 13.6 69.81 
 15.0 78.54 
 15.2 81.29 
 15.3 99.20 
 15.6 86.35 
 16.4 110.23 
 16.5 106.55 
 17.0 85.50 
 17.1 90.02 
 
 
För två-vägs anova användes: 
 
428. Penicillin manufacture 
 
Fyra metoder, betecknade som A, B, C och D, för tillverkning av penicillin var jämförda i ett 
slumpmässigt blockförsök. Blocken är blandningar som innehåller tillräckligt material för fyra 
tester. Det kan vara intressant att se om det finns någon skillnad mellan metoderna och då 
även se vilken som är bäst. Mätvärdena från de olika tillverkningsprocesserna visas i första 
kolumnen under varje behandling och ordningen på blocken står i andra kolumnen. 
 
 Treatment 
 Block  A B C D  
 1 89  1 88  3 97  2 94  4 
 2 84  4 77  2 92  3 79  1 
 3 81  2 87  1 87  4 85  3 
 4 87  1 92  3 89  2 84  4 
 5 79  3 81  4 80  1 88  2 
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Ritade upp en ”normal probability plot” alternativt ”qq-plot” med: 
 
154. Heights of elderly females 
 
Detta är höjden i cm på ett stickprov på 351 stycken äldre kvinnor slumpmässigt valda från 
ett samhälle i en studie av benskörhet. Dessa data kan användas till att modellera 
fördelningar, anpassa normalfördelade modeller och göra olika grafiska modeller. 
 
156 163 169 161 154 156 163 164 156 166 177 158 
150 164 159 157 166 163 153 161 170 159 170 157 
156 156 153 178 161 164 158 158 162 160 150 162 
155 161 158 163 158 162 163 152 173 159 154 155 
164 163 164 157 152 154 173 154 162 163 163 165 
160 162 155 160 151 163 160 165 166 178 153 160 
156 151 165 169 157 152 164 166 160 165 163 158 
153 162 163 162 164 155 155 161 162 156 169 159 
159 159 158 160 165 152 157 149 169 154 146 156 
157 163 166 165 155 151 157 156 160 170 158 165 
167 162 153 156 163 157 147 163 161 161 153 155 
166 159 157 152 159 166 160 157 153 159 156 152 
151 171 162 158 152 157 162 168 155 155 155 161 
157 158 153 155 161 160 160 170 163 153 159 169 
155 161 156 153 156 158 164 160 157 158 157 156 
160 161 167 162 158 163 147 153 155 159 156 161 
158 164 163 155 155 158 165 176 158 155 150 154 
164 145 153 169 160 159 159 163 148 171 158 158 
157 158 168 161 165 167 158 158 161 160 163 163 
169 163 164 150 154 165 158 161 156 171 163 170 
154 158 162 164 158 165 158 156 162 160 164 165 
157 167 142 166 163 163 151 163 153 157 159 152 
169 154 155 167 164 170 174 155 157 170 159 170 
155 168 152 165 158 162 173 154 167 158 159 152 
158 167 164 170 164 166 170 160 148 168 151 153 
150 165 165 147 162 165 158 145 150 164 161 157 
163 166 162 163 160 162 153 168 163 160 165 156 
158 155 168 160 153 163 161 145 161 166 154 147 
161 155 158 161 163 157 156 152 156 165 159 170 
160 152 153 
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BILAGA 2 - UTSKRIFTER 
 
I denna bilaga finns utskrifter från samtliga program som har fungerat och då för de analyser 
som respektive program har kunnat utföra. Programmen står presenterade i 
bokstavsordning och analyserna står i följande ordning: 
 

 Regression 

 T-test 

 En-vägs-anova 

 Två-vägs-anova 

 QQ-graf 
 
Om en analys inte kunnat genomföras för ett program, så finns rubriken inte med under det 
programmet. 
 
För de flesta analyser är utskrifterna i programmen relativt noggranna med ett stort antal 
decimaler men för att utskrifterna ska kunna vara enkla att överskåda så har samtliga 
utskrifter kortats ned till max 3 decimaler. 
 
 

GNUMERIC 
 
REGRESSION 
 
>Verktyg >Statistisk analys >Regression… 
 
(temp = x och gas = y) 
 
SAMMANFATTNINGSUTDATA  

Regressionsstatistik 

Multipla R 0,550 

R-kvadrat 0,303 

Justerad R-kvadrat 0,245 

Standardfel 9,963 

Observationer 14 

 

ANOVA df SS MS F F-signifikans 

Regression 1 516,796 516,796 5,207 0,0415 

Residual 12 1191,052 99,254 

Total 13 1707,849 

 

 Koefficienter Standardfel t-stat P-värde Lägre 95% Övre 95% 

Gräns 39,824 20,708 1,923 0,079 -5,296 84,943 

10,3 3,222 1,412 2,282 0,042 0,146 6,299 
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T-TEST 
 
Variabel 1 = Hane 

Variabel 2 = Hona 

Oparat t-test, okänd varians 

 

 Variabel 1 Variabel 2 

Medelvärde 113,4 108,6 

Varians 13,822 5,156 

Observationer 10 10 

Hypotetiserad medeldifferens 0  

Observerad medeldifferens 4,800  

df 14,894  

t-stat 3,484  

P (T<=t) ensvansad 0,002  

t kritiskt ensvansad 1,761  

P (T<=t) tvåsvansad 0,004  

t kritiskt tvåsvansad 2,145  

 
 
EN-VÄGS-ANOVA 
 
>Verktyg  >Statistisk analys >ANOVA >Enkel faktor… 
Kom ihåg att kryssa i att svaret bör komma på ett nytt blad. 
 
Anova: en faktor 

 

SAMMANFATTNING 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

caff0 10 2448 244,8 5,733 

caff100 10 2464 246,4 4,267 

caff200 10 2483 248,3 4,9 

 

ANOVA  

Variationskälla SS df MS F P-värde F-kritisk 

Mellan grupper 61,4 2 30,7 6,181 0,006 3,354 

Inom grupper 134,1 27 4,967 

Total 195,5 29 
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TVÅ-VÄGS-ANOVA 
 
>Verktyg >Statistisk analys >ANOVA >Dubbelfaktor… 
 
Anova: Två faktorer utan upprepning 

 

SAMMANFATTNING 

 Antal Summa Medelvärde Varians   

A 5 420 84 17   

B 5 425 85 35,5   

C 5 445 89 39,5   

D 5 430 86 30,5   

       

Blend1 4 368 92 18   

Blend2 4 332 83 44,667   

Blend3 4 340 85 8   

Blend4 4 352 88 11,333   

Blend5 4 328 82 16,667   

 

 

ANOVA 

Variationskälla 

 SS df MS F P-värde F-kritisk 

Rader 70 3 23,333 1,239 0,339 3,490 

Kolumner 264 4 66 3,504 0,041 3,259 

Fel 226 12 18,833    

Total 560 19     
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INSTANT + (3.33) / INSTAT PLUS 
 
REGRESSION 
 
>Statistics >Regression >Simple 
 
(gas = beroende och temp = oberoende) 
 
Simple Linear Regression 

REM V1:Yva 'Gas' :Reg 'Temp';test;SAVe;PLOt:REFit 

----------------- DETAILS OF THE FITTED LINE ------------------ 

 

Fitted equation     : Gas = 36.89  +  3.413 * Temp 

Standard error of slope : 1.177  with 13 d.f. 

95% confidence interval for slope  0.8708    to    5.955  

t value testing slope= 0 is 2.90 

Significance level is 1.24% for 2 sided test 

R-squared           : 0.393  

Fitted Line saved in S2 for Plot 

ANOVA for regression of Gas 

on Temp 

------------------------------------------------------------------- 

Source      df            SS            MS      F value     Prob>F 

------------------------------------------------------------------- 

Regression   1       775.397         775.4         8.41     0.0124 

Residual    13       1198.21         92.17 

------------------------------------------------------------------- 

Total       14       1973.61 

------------------------------------------------------------------- 

R-squared = 0.393  (adjusted = 0.346) 
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T-TEST 
 
Simple Models - Normal Distribution, Two Samples 

 

TINt 'Hane' 'Hona';test 0;UNEqual 

Normal model, two samples 

Column            Hane       Hona 

 Sample size       10         10  

 Minimum           107        105  

 Maximum           120        111  

 Range             13         6  

 Mean              113.4      108.6  

 Std. deviation    3.718      2.271  

 

Difference between means  = 4.8  s.e. of difference = 1.378  

 with approximately 14.9 d.f. 

95% confidence interval for the difference between means 

          1.862   to   7.738  

 

t value testing mean difference=0            is 3.48 

Significance level is 0.004 (0.36%) for 2 sided test 

 
 
EN-VÄGS-ANOVA 
 
>Statistics >Non-Parametric >One-way (ANOVA)… 
 
C2 = datamaterial 

C1 = faktor 

 
Non-Parametric One-way ANOVA 

 

YVAr 'C2' 

: KRUskal 'C1' 

 

Kruskal-Wallis Test 

 

Sample   n   Median   Ave rank    z 

  1     10   244.50     10.1     -2.38 

  2     10   246.50     15.1     -0.20 

  3     10   248.00     21.4      2.57 

 

H = 8.30 (adjusted for ties) with 2  d.f 

Probability > 8.30  = 0.016  
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TVÅ-VÄGS-ANOVA 
 
>Statistics >Analysis of Variance >General… 
 
(Använder yield~treat+ block_2) 

 

Repsonse variable – yield 

Treatment factor – treat 

Blocking factor – blend 

 

General Analysis of Variance 

 

YVA 'yield' 

: SWE 'treat';BLO 'blend' 

 

  GENVAR 

 

No contrasts confounded 

 

ANALYSIS OF VARIANCE FOR yield 

 Source          d.f.          s.s.        m.s.          F     Prob >F 

Treatments         3            70        23.333        1.24    0.339 

Residual          12           226        18.833 

---------------------------------------------------------------------- 

Stratum total     15           296 

 

TREATMENT MEANS 

Level            Mean 

 A                84 

 B                85 

 C                89 

 D                86 

 
 
QQ-GRAF 
 
>Graphics >Probability Plot… 

Allt datamaterial var samlat i en kolumn 
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KYPLOT (2.0) 
 
REGRESSION 
 
>Statistics >Regression Analysis >Simple Regression 
 
Simple Regression Analysis 

(Här är Temp = y och Gas = x) 
 X Y 

Mean 85,55933333 14,26 

S.E.M. 3,06563696 0,5630529029 

S.D.(unbiased) 11,87316089 2,180694516 

Variance(unbiased) 140,9719495 4,755428571 

Sum 1283,39 213,9 

N 15 15 

Sum(x^2) 111779,6001 3116,79 

Sum(x)^2/N 109805,9928 3050,214 

SS 1973,607293 66,576 

 

Covariance Matrix 

 X Y 

X 140,9719495 

Y 16,22904286 4,755428571 

 

ANOVA Table for Regression 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) F(0,05) 

Regression 26,15659116 1 26,15659116 

Residual 40,41940884 13 3,109185295 

Total 66,576 14 
 
 
T-TEST 
 
t-Test (Assuming Equal Variances)   

Unpaired Comparison for Means   

 Group 1 Group 2 

Mean 113,4 108,6 

S.E.M. 1,176 0,718 

S.D. 3,718 2,271 

Variance 13,822 5,156 

Sum 1134 1086 

N 10 10 

Sum(x^2) 128720 117986 

Sum(x)^2/N 128595,6 117939,6 

Correction Factor 246420  

Df 18  

Expected Difference 0  

Common Variance 9,489  

t(cal) 3,484  

P(t<=t(cal)) Two-sided   

t(0,05) Two-sided   

Lower Conf. Limit of Difference   

Upper Conf. Limit of Difference   
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EN-VÄGS-ANOVA 
 
>Statistics >Parametric Test >One-Way ANOVA… 
 
One-Way ANOVA    

    

 Group1 Group2 Group3 

Mean 244,8 246,4 248,3 

S.E.M. 0,757 0,653 0,7 

S.D. 2,394 2,066 2,214 

Variance 5,733 4,267 4,9 

Sum 2448 2464 2483 

N 10 10 10 

Sum(x^2) 599322 607168 616573 

Sum^2/N 599270,4 607129,6 616528,9 

SS 51,6 38,4 44,1 

    

Total Sum 7395   

Total N 30   

CF 1822867,5   

    

Bartlett's Test for Homogeneity of Variance    

Df Test Statistic  P 
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TVÅ-VÄGS-ANOVA 
 
>Statistics >Parametric Test >Two-Way ANOVA whitout Replication… 

 

Two-Way ANOVA Without Replication 

 

 Blend1 Blend2 Blend3 Blend4 Blend5 

Mean 92 83 85 88 82 

S.E.M. 2,121 3,342 1,414 1,683 2,041 

S.D. 4,243 6,683 2,828 3,367 4,082 

Variance 18 44,667 8 11,333 16,667 

Sum 368 332 340 352 328 

N 4 4 4 4 4 

Sum(x^2) 33910 27690 28924 31010 26946 

Sum^2/N 33856 27556 28900 30976 26896 

 

 A B C D  

Mean 84 85 89 86  

S.E.M. 1,844 2,665 2,811 2,470  

S.D. 4,123 5,958 6,285 5,523  

Variance 17 35,5 39,5 30,5  

Sum 420 425 445 430  

N 5 5 5 5  

Sum(x^2) 35348 36267 39763 37102  

Sum^2/N 35280 36125 39605 36980  

 

Total Sum 1720     

Total N 20     

Correction Factor 147920     

 

ANOVA Table 

Factor SS Df Ms F(cal) P(F<=F(cal)) F(0,05) 

A (Columns) 264 4 66 3,504   

B (Rows) 70 3 23,333 1,239   

AxB (Error) 226 12 18,833    

AB (Total) 560 19     
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MACANOVA (5.05) 
 
REGRESSION 
 
Cmd> temp <- vector(10.3, 11.4, 11.5, 12.5, 13.1, 13.4, 13.6, 15, 15.2, 

15.3, 15.6, 16.4, 16.5, 17, 17.1) 

Cmd> gas <- vector(69.81, 82.75, 81.75, 80.38, 85.89, 75.32, 69.81, 78.54, 

81.29, 99.20, 86.35, 110.23, 106.55, 85.50, 90.02) 

 

 (gas = beroende och temp = oberoende) 
 
Cmd> regress("gas=temp");anova() 

Model used is gas=temp 

                 Coef       StdErr            t 

CONSTANT       36.894       16.961        2.175 

temp            3.413        1.177        2.901 

 

N: 15, MSE: 92.17, DF: 13, R^2: 0.393 

Regression F(1,13): 8.413, Durbin-Watson: 1.514 

To see the ANOVA table type 'anova()' 

Model used is gas=temp 

WARNING: summaries are sequential 

                DF           SS           MS 

CONSTANT         1   1.0981e+05   1.0981e+05 

temp             1        775.4        775.4 

ERROR1          13       1198.2        92.17 

 
 
T-TEST 
 
Cmd> hane <- vector(120, 107, 110, 116, 114, 111, 113, 117, 114, 112) 

Cmd> hona <- vector(110, 111, 107, 108, 110, 105, 107, 106, 111, 111) 

 

Cmd> ttest(hane,hona) 

      t-value           df      p-value 

        3.484           18      0.0026 

Cmd> ttest(hane,hona,twotail:T) 

      t-value           df      p-value 

        3.484           18      0.0026 

Cmd> ttest(hane,hona,twotail:T,pooled:F) 

      t-value           df      p-value 

        3.484       14.894      0.0034 
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EN-VÄGS-ANOVA 
 
Tper <- vector(242, 245, 244, 248, 247, 248, 242, 244, 246, 242, 248, 246, 

245, 247, 248, 250, 247, 246, 243, 244, 246, 248, 250, 252, 248, 250, 246, 

248, 245, 250) 

 

Cmd> Caff <- vector(rep("caff 0",10),rep("caff 100",10),rep("caff 200",10)) 

Cmd> C <- makefactor(Caff) 

 

Cmd> anova("Tper=C",fstats:T,pvals:T) 

Model used is Tper=C 

                DF           SS           MS            F      P-value 

CONSTANT         1    1.823e+06    1.823e+06   367020.302      < 1e-08 

C                2         61.4         30.7        6.181        0.006 

ERROR1          27        134.1        4.967 

 
 
TVÅ-VÄGS-ANOVA 
 
Cmd> treat <- vector("A", "B", "C", "D", "A", "B", "C", "D", "A", "B", "C", 

"D", "A", "B", "C", "D", "A", "B", "C", "D"); 

Cmd> treat2 <- makefactor(treat) 

 

Cmd> blend <- vector("Blend1", "Blend1", "Blend1", "Blend1", "Blend2", 

"Blend2", "Blend2", "Blend2", "Blend3", "Blend3", "Blend3", "Blend3", 

"Blend4", "Blend4", "Blend4", "Blend4", "Blend5", "Blend5", "Blend5", 

"Blend5"); 

Cmd> blend2 <- makefactor(blend) 

 

Cmd> yield <- vector(89, 88, 97, 94, 84, 77, 92, 79, 81, 87, 87, 85, 87, 

92, 89, 84, 79, 81, 80, 88); 

 

Cmd> anova("yield=treat2+blend2",fstats:T,pvals:T) 

Model used is yield=treat2+blend2 

                DF           SS           MS            F      P-value 

CONSTANT         1    1.479e+05    1.479e+05     7854.159      < 1e-08 

treat2           3           70       23.333        1.239        0.339 

blend2           4          264           66        3.504        0.041 

ERROR1          12          226       18.833 
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OPENSTAT 4 (1.9) 
 
REGRESSION 
 
>Analyses >Regression >Forward Stepwise ?? 
 
 (var1 = temp = y, var2 = gas=x) 
Best Combination Multiple Regression by Bill Miller 

 

Variance-Covariance Matrix 

Variables       VAR1        VAR2   

      VAR1      4.755      16.229   

      VAR2     16.229     140.972   

 

Means 

Variables       VAR1        VAR2   

               14.260      85.559   

 

Standard Deviations 

Variables       VAR1        VAR2   

                2.181      11.873 

 
 
T-TEST 
 
> Analysese >Two Samples Tests >Two means (>Correlerade) 
 
COMPARISON OF TWO MEANS 

 

Variable  Mean      Variance  Std.Dev.  S.E.Mean  N 

Hane        113.56     15.28      3.91      1.30  9 

Hona        108.33      5.00      2.24      0.75  9 

Assuming dependent samples, t =    3.486 with probability = 0.008 and   8 

degrees of freedom 

Correlation between Hane and Hona =  0.005 

Difference =     5.22 and Standard Error of difference =     1.50 

Confidence interval = (    1.77,    8.68) 

t for test of equal variances =    1.556 with probability = 0.164 

 

NOTE: t-tests are two-tailed tests. 

 
 
  



Bilaga 2 – OpenStat 

13 

EN-VÄGS-ANOVA 
 
>Files >Open Character Separated Values File >Tab File 
Är första raden titlar? Y 

 
>Analyses >Analyses of Variance >One, Two or Three Way ANOVA 
 
ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE RESULTS 

 

Dependent variable is: Tabs, Independent variable is: Caffeine 

 

--------------------------------------------------------------------- 

SOURCE    D.F.      SS        MS        F         PROB.>F   OMEGA SQR. 

--------------------------------------------------------------------- 

BETWEEN      2     51.94     25.97      5.16      0.01      0.22 

WITHIN      26    130.89      5.03 

TOTAL       28    182.83 

--------------------------------------------------------------------- 

 

MEANS AND VARIABILITY OF THE DEPENDENT VARIABLE FOR LEVELS OF THE 

INDEPENDENT VARIABLE 

--------------------------------------------------------------------- 

GROUP     MEAN      VARIANCE  STD.DEV.  N 

--------------------------------------------------------------------- 

   1     244.80       5.73      2.39   10 

 101     246.40       4.27      2.07   10 

 201     248.11       5.11      2.26    9 

--------------------------------------------------------------------- 

TOTAL    246.38       6.53      2.56   29 

--------------------------------------------------------------------- 

 

TESTS FOR HOMOGENEITY OF VARIANCE 

--------------------------------------------------------------------- 

Hartley Fmax test statistic = 1.34 with deg.s freem: 201 and     9. 

Cochran C statistic =         0.38 with deg.s freem: 201 and     9. 

Bartlett Chi-square =         0.19 with  2 D.F. Prob. > Chi-Square =  0.911 

--------------------------------------------------------------------- 
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QQ-PLOT 
 
>Analyses >Descriptive >QQ or PP Plot 
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PAST 
 
REGRESSION 
 
>Model >Linear  
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T-TEST 
 
>Statistics >F and T tests (two samples) 

 
 
>Statistics >Paired tests (t, sign, Wilcoxon) 

 
 
 
  



Bilaga 2 – Past 

17 

EN-VÄGS-ANOVA 
 
>Statistics >One-way ANOVA 
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QQ-PLOT 
 
Data i en kolumn… 
>Statistics >Normality (one sample) 

 
>Plot >Histogram 

 
>Plot >Normal probability plot 
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R (2.4.1) 
 
REGRESSION 
 
> temp <- c(10.3, 11.4, 11.5, 12.5, 13.1, 13.4, 13.6, 15, 15.2, 15.3, 15.6, 

16.4, 16.5, 17, 17.1) 

> gas <- c(69.81, 82.75, 81.75, 80.38, 85.89, 75.32, 69.81, 78.54, 81.29, 

99.20, 86.35, 110.23, 106.55, 85.50, 90.02) 

> m1 <- glm(gas~temp) 

> summary(m1) 

 

Call: 

glm(formula = gas ~ temp) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-13.497   -7.391   -2.235    6.280   17.367   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)   36.894     16.961   2.175   0.0487 * 

temp           3.413      1.177   2.900   0.0124 * 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 92.170) 

 

    Null deviance: 1973.6  on 14  degrees of freedom 

Residual deviance: 1198.2  on 13  degrees of freedom 

AIC: 114.28 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 
 
 
T-TEST 
 
> Hane <- c(120, 107, 110, 116, 114, 111, 113, 117, 114, 112) 

> Hona <- c(110, 111, 107, 108, 110, 105, 107, 106, 111, 111) 

> t.test(Hane,Hona, conf.level=0.95) 

 

        Welch Two Sample t-test 

 

data:  Hane and Hona  

t = 3.4843, df = 14.894, p-value = 0.00336 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 1.861895 7.738105  

sample estimates: 

mean of x mean of y  

    113.4     108.6 
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EN-VÄGS-ANOVA 
 
> Tper <- c(242, 245, 244, 248, 247, 248, 242, 244, 246, 242, 248, 246, 

245, 247, 248, 250, 247, 246, 243, 244, 246, 248, 250, 252, 248, 250, 246, 

248, 245, 250) 

> Caff <- c(rep("caff 0",10), rep("caff 100", 10), rep("caff 200",10)) 

> test <- data.frame(Tper,Caff) 

> xtabs(Tper~Caff) 

Caff 

  caff 0 caff 100 caff 200  

    2448     2464     2483 

 

> m1 <- lm(Tper~factor(Caff)) 

> summary(m1) 

Call: lm(formula = Tper ~ factor(Caff)) 

 

Residuals: 

   Min     1Q Median     3Q    Max  

-3.400 -2.075 -0.300  1.675  3.700  

 

Coefficients: 

                     Estimate Std. Error t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)          244.800     0.705   347.359  < 2e-16 *** 

factor(Caff)caff 100   1.600     0.997     1.605    0.120     

factor(Caff)caff 200   3.500     0.997     3.512    0.002 **  

 

Residual standard error: 2.229 on 27 degrees of freedom 

Multiple R-Squared: 0.314,     Adjusted R-squared: 0.263  

F-statistic: 6.181 on 2 and 27 DF,  p-value: 0.006 

 

> anova(m1) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: Tper 

             Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

factor(Caff)  2  61.400  30.700  6.181    0.006 ** 

Residuals    27 134.100   4.967                     
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TVÅ-VÄGS-ANOVA 
 
> library(faraway) 

> data(penicillin) 

> (t1 <- xtabs(yield~blend+treat,penicillin)) 

        treat 

blend     A  B  C  D 

  Blend1 89 88 97 94 

  Blend2 84 77 92 79 

  Blend3 81 87 87 85 

  Blend4 87 92 89 84 

  Blend5 79 81 80 88 

 

> anova(lm(yield~blend+treat,penicillin)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: yield 

          Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

blend      4 264.000  66.000  3.5044 0.04075 * 

treat      3  70.000  23.333  1.2389 0.33866   

Residuals 12 226.000  18.833                   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

 

> anova(lm(yield~factor(blend)+factor(treat),penicillin)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: yield 

              Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

factor(blend)  4 264.000  66.000  3.5044 0.04075 * 

factor(treat)  3  70.000  23.333  1.2389 0.33866   

Residuals     12 226.000  18.833                   

 

> aov(lm(yield~blend+treat,penicillin)) 

Call:    aov(formula = lm(yield ~ blend + treat, penicillin)) 

Terms: 

                blend treat Residuals 

Sum of Squares    264    70       226 

Deg. of Freedom     4     3        12 

 

Residual standard error: 4.339739  

Estimated effects may be unbalanced 

 

> aov(lm(yield~factor(blend)+factor(treat),penicillin)) 

Call:    aov(formula = lm(yield ~ factor(blend) + factor(treat), 

penicillin)) 

Terms: 

                factor(blend) factor(treat) Residuals 

Sum of Squares            264            70       226 

Deg. of Freedom             4             3        12 

 

Residual standard error: 4.339739  

Estimated effects may be unbalanced 
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QQ-PLOT 
 
> eld <- c(156, 150, 156, 155, 164, 160, 156, 153, 159, 157, 167, 166, 151, 157, 

155, 160, 158, 164, 157, 169, 154, 157, 169, 155, 158, 150, 163, 158, 161, 160, 

163, 164, 156, 161, 163, 162, 151, 162, 159, 163, 162, 159, 171, 158, 161, 161, 

164, 145, 158, 163, 158, 167, 154, 168, 167, 165, 166, 155, 155, 152, 169, 159, 

153, 158, 164, 155, 165, 163, 158, 166, 153, 157, 162, 153, 156, 167, 163, 153, 

168, 164, 162, 142, 155, 152, 164, 165, 162, 168, 158, 153, 161, 157, 178, 163, 

157, 160, 169, 162, 160, 165, 156, 152, 158, 155, 153, 162, 155, 169, 161, 150, 

164, 166, 167, 165, 170, 147, 163, 160, 161, 154, 166, 161, 158, 152, 151, 157, 

164, 165, 155, 163, 159, 152, 161, 156, 158, 155, 160, 165, 154, 158, 163, 164, 

158, 164, 162, 160, 153, 163, 156, 163, 164, 162, 154, 163, 152, 155, 152, 151, 

157, 166, 157, 160, 158, 163, 158, 159, 167, 165, 165, 163, 170, 162, 166, 165, 

162, 163, 157, 163, 153, 158, 163, 173, 160, 164, 155, 157, 157, 147, 160, 162, 

160, 164, 147, 165, 159, 158, 158, 158, 151, 174, 173, 170, 158, 153, 161, 156, 

164, 161, 158, 152, 154, 165, 166, 161, 149, 156, 163, 157, 168, 170, 160, 153, 

176, 163, 158, 161, 156, 163, 155, 154, 160, 145, 168, 145, 152, 156, 170, 162, 

173, 162, 166, 160, 162, 169, 160, 161, 153, 155, 163, 157, 155, 158, 148, 161, 

156, 162, 153, 157, 167, 148, 150, 163, 161, 156, 166, 159, 160, 159, 163, 178, 

165, 156, 154, 170, 161, 159, 155, 153, 158, 159, 155, 171, 160, 171, 160, 157, 

170, 158, 168, 164, 160, 166, 165, 177, 170, 150, 154, 163, 153, 163, 169, 146, 

158, 153, 156, 155, 159, 157, 156, 150, 158, 163, 163, 164, 159, 159, 159, 151, 

161, 165, 154, 159, 158, 157, 162, 155, 165, 160, 158, 159, 156, 165, 155, 152, 

161, 169, 156, 161, 154, 158, 163, 170, 165, 152, 170, 152, 153, 157, 156, 147, 

170) 

> summary(eld) 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  142.0   156.0   160.0   159.8   164.0   178.0  

> length(eld) 

[1] 351 

> qqnorm(eld) 

> qqplot(x=eld,y=1:length(eld)) 
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SCILAB 
 
REGRESSION 
 
-->gas = [69.81 82.75 81.75 80.38 85.89 75.32 69.81 78.54 81.29 99.20 86.35 

110.23 106.55 85.50 90.02] 

-->temp = [10.3 11.4 11.5 12.5 13.1 13.4 13.6 15 15.2 15.3 15.6 16.4 16.5 

17 17.1] 

 

-->regress(temp,gas) 

 ans  = 

    36.894 

    3.413 

 
 
T-TEST 
 
hane = [120, 107, 110, 116, 114, 111, 113, 117, 114, 112]; 

hona = [110, 111, 107, 108, 110, 105, 107, 106, 111, 111]; 

 

nand2mean - difference of the means of two independent samples 

 

nand2mean(hane, hona, 0.95) 

 ans  = 

    4.8 

    2.894 
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SSP (SMITH’S STATISTICAL PACKAGE) 
 
REGRESSION 
 
>Statistical Inference >Simple Regression 
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T-TEST 
 
>Statistical Inference >Two-Sample Test of Mean 
Fyll i de rutor som kommer upp, simpelt och rakt. 
 

 
 
 
  



Bilaga 2 – SPP 

26 

EN-VÄGS-ANOVA 
 
>File >Tab-delimited 
>Statistical Inference >Analysis of Variance 
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TVÅ-VÄGS-ANOVA 
 
>File >Tab-delimited 
>Statistical Inference >Analysis of Variance 
 

 
 
 



Bilaga 2 – Stats4U 

28 

STATS4U (6.3) 
 
T-TEST 
 
> Analysese >Univariate >Test of two means (>Correlerade) 

 
COMPARISON OF TWO MEANS 

 

Variable     Mean    Variance  Std.Dev.  S.E.Mean  N 

Hane        113.40     13.82     3.72      1.18    10 

Hona        108.60      5.16     2.27      0.72    10 

Assuming dependent samples, t =    3.417 with probability = 0.008 and   9 

degrees of freedom 

Correlation between Hane and Hona = -0.045 

Difference =     4.80 and Standard Error of difference =     1.40 

Confidence interval = (    1.62,    7.98) 

t for test of equal variances =    1.453 with probability = 0.184 

 

NOTE: t-tests are two-tailed tests. 

 
 
EN-VÄGS-ANOVA 
 
>Analyses >Analyses of Variance >One, Two or Three Way ANOVA 
 

ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE RESULTS 

 

Dependent variable is: Tabs, Independent variable is: Caffeine 

 

--------------------------------------------------------------------- 

SOURCE     D.F.     SS        MS         F       PROB.>F   OMEGA SQR. 

--------------------------------------------------------------------- 

BETWEEN      2     51.94     25.97      5.16      0.01      0.22 

WITHIN      26    130.89      5.03 

TOTAL       28    182.83 

--------------------------------------------------------------------- 

 

MEANS AND VARIABILITY OF THE DEPENDENT VARIABLE FOR LEVELS OF THE 

INDEPENDENT VARIABLE 

--------------------------------------------------------------------- 

GROUP     MEAN      VARIANCE  STD.DEV.  N 

--------------------------------------------------------------------- 

   1     244.80      5.73      2.39     10 

 101     246.40      4.27      2.07     10 

 201     248.11      5.11      2.26      9 

--------------------------------------------------------------------- 

TOTAL    246.38      6.53      2.56     29 

--------------------------------------------------------------------- 

 

TESTS FOR HOMOGENEITY OF VARIANCE 

--------------------------------------------------------------------- 

Hartley Fmax test statistic = 1.34 with deg.s freem: 201 and     9. 

Cochran C statistic =         0.38 with deg.s freem: 201 and     9. 

Bartlett Chi-square =         0.19 with  2 D.F. Prob. > Chi-Square =  0.911 

--------------------------------------------------------------------- 

 
  



Bilaga 2 – Stats4U 

29 

QQ-PLOT 
 
>Analyses >Descriptive >QQ or PP Plot 
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VISTA (6.4) 
 
REGRESSION 
 
>Analyze >Regression Analysis 
 

 
 
>Regres (knapp) 
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T-TEST 
 
>UniTest följ sedan instruktionerna 
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EN-VÄGS-ANOVA 
 
>File >Import data  
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QQ-PLOT 
 
>Visa Graf (knapp) 
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BILAGA 3 – ÖVRIGA PROGRAM 
 
Under arbetes gång kom det fram några program som inte har någon version för något av de 
tillgängliga operativsystemen för Windows och därför blev utsållade då de inte passade in i 
avgränsningen för denna rapport. Eftersom det är relativt vanligt att använda andra 
operativsystem än Windows så känns det bra att nämna att det finns program speciellt för 
de operativsystemen. Här är några programvaror som ska enligt andras beskrivningar både 
ska vara heltäckande och fria att ladda ned: 
 
Dap 
Programmet har inte kommit med i denna undersökning då det inte finns någon tillgänglig 
version för något Windows baserat operationssystem. Det är gjort för Linux och Unix 
baserade operationssystem. 
 
Regress+ 
Detta program har inte varit möjligt att få med i testerna då det enbart finns för Mac 
datorer. 
 
WebStat 
Detta är inte längre någon kostnadsfri programvara, men då den finns med i andra 
sammanställningar på internet (se hemsidorna [2] och [3]) så har den antagligen varit 
kostnadsfri tidigare. Dessutom så är detta program enbart tillgängligt på nätet och inte som 
ett eget program att ladda ned. 
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BILAGA 4 – FÖRTECKNING ÖVER KOSTNADSFRIA STATISTISKA PROGRAMVAROR  
 
Här följer först en tabell som tydliggör vilka program som finns till vilka operativsystem, 
sedan kommer en lista över hemsidorna för respektive program. Tabellerna är 
sammanställda från hemsidan http://statpages.org/javasta2.html över de program som var i 
kategorin generella program och betraktades som helt fria programvaror 
 
Deras definition är som följer: 
General Packages No package does everything, but these programs support a wide 

variety of statistical analyses. 
Completely Free... can be freely downloaded and used in their fully-functional mode (no 

strings attached) 
 
 Windows Internet MacOS Linux Unix 

OpenStat x     
ViSta x  x  x 
MicroOsiris x     
Gnumeric x  ? ? ? 
Statist x ? x x x 
Tanagra x     
Dap    x x 
PAST x     
AM x  ? ? ? 
Instat Plus x     
WinIDAMS x     
SSP (Smith's Statistical Package) x  x   
R x  x x ? 
Ox / OxMetrics x  x x  
NCSS 6.0 Junior x     
Dataplot x  x x x 
WebStat  x    
EasyStat x  x   
Regress+   x   
Scilab x  x  x 
SISA x     
Statistical Software x     
IRRSTAT x     
 
Teckenförklaring: 
x programmet finns fördetta operativsystem 
? programmet ska enligt hemsida eller beskrivning finnas för detta operativsystem men 

har inte gått att finna 
  

http://statpages.org/javasta2.html
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 Hemsida 

OpenStat http://www.statpages.org/miller/openstat/ 
ViSta http://forrest.psych.unc.edu/research/ 
MicroOsiris http://www.microsiris.com/ 
Gnumeric http://www.gnome.org/projects/gnumeric/ 
Statist http://wald.intevation.org/projects/statist/ 
Tanagra http://chirouble.univ-

lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html 
Dap http://www.gnu.org/software/dap/dap.html 
PAST http://folk.uio.no/ohammer/past/ 
AM http://am.air.org/ 
Instat Plus ??? 
WinIDAMS http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-

URL_ID=2070&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
SSP (Smith's 
Statistical Package) 

http://www.economics.pomona.edu/StatSite/SSP.html 

R http://www.r-project.org/ 
Ox / OxMetrics http://www.doornik.com/index.html 
NCSS 6.0 Junior http://www.ncss.com/download.html 
Dataplot http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/ 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/ 
WebStat http://www.statcrunch.com/ 
EasyStat http://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/1276/ 

http://svenska.softpicks.net/software/EasyStat_sw-
1665.htm 

Regress+ http://www.causascientia.org/software/Regress_plus.html 
Scilab http://www.scilab.org/ 
SISA http://home.clara.net/sisa/pasprog.htm 
Statistical Software http://www.stat.colostate.edu/~mielke/permute.html 
IRRSTAT http://www.irri.org/science/software/irristat.asp 
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Här är en sammanställning från hemsidan http://freestatistics.tk över vilka operativsystem 
de program som anses vara generella är gjorda för samt hur tillgängligt respektive program 
är (storleken står i megabite, MB). Sedan kommer en lista över programmens hemsidor. 
 
 Windows MacOS Linux  

ADE-4 (2004) 13,6 14,0   
DATAPLOT (02-2007) 22,6  17,0  17,0  Freeware 
INSTAT + (3.33)  44,6    Free for personal use 
KYPLOT (2.0) 4,8    Freeware* 
LISP-STAT (3.52)  0,9  0,9   Open Source 
MACANOVA (5.05) 8,5  9,5  7,0  Open Source 
OPENSTAT 4 (1.9) 10,6   4,0  Free for personal use 
R (2.4.1)  23,1  29,0  5,1  Open Source 
STATS4U (6.3) 10,5    Open Source 
TANAGRA (1.4.16)  2,7    Open Source 
VISTA (6.4)  4,1  3,5   Open Source 
WINIDAMS (1.2)  7,1    Freeware 
 
Textförklaring: 
freeware programmet är fritt att ladda ned och använda 
free for personal use privatpersoner får fritt ladda ned och använda programmet 
open source precis som ”freeware” och man kan även gå in och ändra i själva 

programkoden 
* sista versionen som är ”freeware”, numera är detta ett 

kommersiellt program 
 
 
 Hemsida 

ADE-4 (2004) http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/ 
DATAPLOT (02-2007) http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/homepage.htm 
INSTAT + (3.33)  http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/instat/instat.html 
KYPLOT (2.0) http://www.qualest.co.jp/japanese/link/link.html 
LISP-STAT (3.52)  http://www.stat.uiowa.edu/~luke/xls/xlsinfo/xlsinfo.html 
MACANOVA (5.05) http://www.stat.umn.edu/macanova/macanova.home.html 
OPENSTAT 4 (1.9) http://www.statpages.org/miller/openstat/ 
R (2.4.1)  http://cran.r-project.org/welcome.html 
STATS4U (6.3) http://www.statpages.org/miller/openstat/Stats4U.htm 
TANAGRA (1.4.16)  http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/index.html 
VISTA (6.4)  http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html 
WINIDAMS (1.2)  http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-

URL_ID=2070&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
 

http://freestatistics.tk/
http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/
http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/homepage.htm
http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/instat/instat.html
http://www.qualest.co.jp/japanese/link/link.html
http://www.stat.uiowa.edu/~luke/xls/xlsinfo/xlsinfo.html
http://www.stat.umn.edu/macanova/macanova.home.html
http://www.statpages.org/miller/openstat/
http://cran.r-project.org/welcome.html
http://www.statpages.org/miller/openstat/Stats4U.htm
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/index.html
http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html
http://www.unesco.org/idams
http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/
http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/homepage.htm
http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/instat/instat.html
http://www.qualest.co.jp/japanese/link/link.html
http://www.stat.uiowa.edu/~luke/xls/xlsinfo/xlsinfo.html
http://www.stat.umn.edu/macanova/macanova.home.html
http://www.statpages.org/miller/openstat/
http://cran.r-project.org/welcome.html
http://www.statpages.org/miller/openstat/Stats4U.htm
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/index.html
http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html
http://www.unesco.org/idams

