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Stata er et af de bedste og mest brugervenlige allround-statistikprogrammer og vinder stadig større udbredelse
inden for bl.a. samfunds- og sundhedsvidenskaberne. Denne guide introducerer læseren til programmet og
gennemgår, hvordan Stata anvendes til videnskabelig analyse af kvantitative data. Gennem en række

eksempler og øvelser med virkelige data guides læseren igennem datahåndtering, basale uni- og bivariate
analyser samt lineær regression. Derudover behandles mere avancerede emner som fx illustration af

resultaterne fra interaktionsmodeller.

Bogen er skrevet til studerende, der ikke tidligere har arbejdet med statistiksoftware, og er således velegnet i
metode- og statistikundervisningen på BA-niveau. Bogen er dog også velegnet til erfarne brugere af andre
programmer og til Stata-brugere, der ønsker overblik over programmets grundlæggende funktionalitet.Kim

Mannemar Sønderskov er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
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