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1 Introduktion

Ordet funktion kommer fr̊an latinets functio som har samma betydelse som
det svenska ordet. Ordet har använts i Sverige åtminstone sedan 1795 (enligt
nationalencyklopedins ordbok). Idag har används ordet i en mängd olika sam-
manhang. Man talar t.ex. om funktionalismen, en arkitektonisk stil utveklad p̊a
1920-1930 talet. Ordet funky”har sitt ursprung fr̊an funktionalismen som var
p̊a modet p̊a den tiden. Man talar ocks̊a om att en sak kan ha en funktion, osv.

Det matematiska begreppet funktion introducerades av Leibnitz ( 1646-1716)
och började användas p̊a mitten av 1700-talet. Idag är detta begrepp mycket
använt för olika funktioner i v̊art samhälle. Flera exempel kommer att ges i det
som följer.

2 Inledande exempel

Vi kommer att följa n̊agra exempel genom definitionerna i denna föreläsning.

Exempel 2.1. När en person föds i Sverige s̊a tilldelas denna person ett tiosiffrigt
tal som vi kallar för personnummer. Det är viktigt att varje barn tilldelas ett
nummer och att detta nummer är unikt för barnet. Barnet kan inte f̊a tv̊a olika
personnummer och tv̊a olika personer kan inte f̊a samma personnummer. Vi
ska se att personnummertilldelningen uppfyller villkoren för en funktion och att
denna funktion har andra egenskaper som är högst väsentliga. Speciellt s̊a är
denna funktion vändbar, dvs personnummret pekar tillbaka p̊a personen.

Exempel 2.2. Tillväxt kurvor p̊a Barnav̊ardscentralen (BVC). När man har ett
barn s̊a ombeds man att regelbundet besöka BVC för att h̊alla koll p̊a att barnet
utvecklar sig normalt och f̊a vaccineringar osv. Där mäts barnets längd, vikt
och huvudstorlek, och fr̊agor om barnets psykomotoriska utveckling ställs. Allt
sammanställs i barnets tillväxtdiagram. Tillväxtdiagrammet i figur 1 visar d̊a
tillväxten som funktion av tiden.

Exempel 2.3. När jag ger en tenta för n̊agon av mina studentgrupper s̊a f̊ar
varje person som skriver tentan ett betyg. Typiskt s̊a kan vi ha en tenta som
maximalt kan ge 24 poäng. Betyget underkänt f̊ar man om man f̊ar mindre än
12 poäng. Betyget Godkänd f̊ar man om man har 12 poäng eller mer och betyget
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Figur 1: Figur till exempel 2.2

väl godkänd f̊ar man om man har 18 poäng eller mer. Denna betygssättning för
en student som f̊att x skrivningspoäng kan ses som en funktion β som vi mer
konsist kan skriva som

β(x) =


U om, 0 ≤ x < 12
G om, 12 ≤ x < 18
VG om, 18 ≤ x ≤ 24

Denna funktion kan man sedan programmera in i Excell för att sammanställa
tentamensresultatet p̊a ett effektivt sätt.

3 Matematisk definition av begreppet funktion

Definition 3.1. En funktion f fr̊an en mängd A till en mängd B är en regel
som till varje element a ∈ A tilldelar exakt ett element b ∈ B. Vi skriver
f(a) = b. A kallas funktionens definitionsmängd och B kallas värdeförr̊adet
eller m̊almängden. De värden f(A) som f antar kallas bilden till f eller f ’s
värdemängd.

Exempel 3.2. L̊at A vara mängden av anmälda till Stockholm marathon och
B mängden av startnummer. D̊a är funktionen som ger varje anmäld ett start-
nummer en funktion. Ty, varje anmäld f̊ar precis ett startnummer.
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Exempel 3.3. Personnummer forts.
Om vi sätter A lika med alla medborgare i Sverige och B alla tiosiffriga tal s̊a

uppfyller personnummertilldelningen villkoren i definitionen av funktion: Varje
person tilldelas exakt ett tiosiffrigt nummer och därför är detta en funktion.

Exempel 3.4. Betrakta en variant av betygsfunktionen i exempel 2.3:

γ(x) =


U om, 0 ≤ x ≤ 12
G om, 12 ≤ x ≤ 18
VG om, 18 ≤ x ≤ 24

Detta är inte en funktion eftersom för x = 12 och x = 18 det finns tv̊a be-
tyg definierade. För en s̊adan definition säger man att ”funktionen” γ inte är
väldefinierad.

Exempel 3.5. L̊at k och m vara tv̊a rella tal l(x) = kx + m. Om A = R och
B = R s̊a är l en funktion fr̊an de reella talen till de reella talen eftersom varje
x ∈ R tilldelas exakt ett kx + m = y ∈ R Detta brukar man vanligen rita upp
som en rät linje i planet. Innan vi gör det ska vi introducera begreppet graf.

4 Grafen till en funktion

Ett vanligt sätt att beskriva en funktion är att rita dess graf. Grafen är re-
sultatet av att man plottar funktionens definitionsmängd mot de värden som
funktionen antar. För en funktion f s̊a plottar man allts̊a talparen (x, f(x)).
Nästan uteslutande är det funktioner fr̊an de reella talen till de reella talen som
kan ritas upp i graf form.

Definition 4.1. L̊at f : A → B vara en funktion. Grafen Gg till f är den
delmängd av A×B som ges av

Gf = {(a, b) ∈ A×B : b = f(a)}.

Exempel 4.2. Exempel 3.5 forts.
I detta exempel har vi allts̊a att A = R och B = R och l(x) = kx + m. L̊at

k = 2 och m = 1. D̊a ritar vi upp grafen i figur 2 som allts̊a är en delmängd av
R× R = R2.

Exempel 4.3. Kurvorna i tillväxtdiagrammet i figur 1 är grafer till tillväxtfunktionerna.

Exempel 4.4. Grafen till betygsfunktionen i exempel 2.3 kan vi ocks̊a rita upp.
Resultatet visar vi i figur 3

5 Informell diskussion om vändbarhet

Vi har sett personnummerfunktionen tidigare. Introduktion av personnummer
skulle vara helt poänglös om inte personnummret pekade tillbaka p̊a personen.
Tanken är ju för samhället att anknyta en mängd viktig information, som t.ex.
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Figur 2: Grafen till exempel 4.2

hur mycket man tjänar och hur mycket skatt man skall betala, till en viss person
via personnummret. Vändbarheten är helt essentiell här och den är ju inbyggd
i det faktum att varje utdelat personnummer är tilldelad exakt en person. Man
kan allts̊a identifiera personnummret med den person som f̊att det aktuella
personnummret.

En mängd samhälliga register fungerar p̊a precis samma sätt: Bilregistret,
företagsregister, produktregister osv.

Vi ska i nästa sektion reda ut exakt vad kraven är för att en funktion ska
vara vändbar.

6 Injektiv, surjektiv och bijektiv

Om vi har en funktion f : A → B s̊a handlar vändbarhet om att hitta en
annan funktion g : B → A som ogör det som f gör. Funktionen g g̊ar allts̊a åt
andra h̊allet och det ska vara en funktion, dvs för alla element i B s̊a ska det
tilldelas exakt ett element fr̊an A. Om vi har att b = f(a) s̊a måste det gälla att
a = g(b) = g(f(a)) eftersom g ska ogöra det som f gör. g kallar vi för inversen
till f om den existerar. Ofta skriver man d̊a g = f−1.

Vilka villkor m̊aste f uppfylla för att en invers ska finnas?
Eftersom vi ska komma tillbaka till exakt ett element m̊aste f vara s̊adan

att dess värden antas av exakt ett element fr̊an A. Tv̊a personer kan inte f̊a
samma personnummer”.

Detta formaliserar vi i följande

Definition 6.1. En funktion f : A → B sägs vara injektiv (ett-till-ett) om
varje element i m̊almängden B f̊ar högst ett element fr̊an A avbildat p̊a sig.

En ekvivalent formulering är: om f(x) = f(y) s̊a m̊aste gälla att x = y.
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Figur 3: Betygsfunktionens graf

Exempel 6.2. Målmängden i detta fall är de tiosiffriga personnummren. Och
själva konstruktionen av personnummersutdelningen ger att ett givet person-
nummer kan delas ut till högst en person gör att denna funktion är injektiv.

Men detta är inte ett tillräckligt villkor för existensen av en invers. För
att inversen ska bli en funktion sk̊a krävs att den ska vara definierad för alla
element i värdemängden, dom blir inversens definitionsmängd. För v̊art person-
nummerexempel s̊a innebär detta att vi m̊aste kunna hitta en person för varje
personnummer. Detta är inte möjligt eftersom det finns fler möjliga personnum-
mer än personer. (Personnumret best̊ar av tio siffror där de sex första st̊ar för
födelse̊ar, månad och dag. dessa 6 siffror ger 100 möjliga år 12 möjliga månader
och ca 30 dagar per m̊anad. Detta innebär 100 · 12 · 30 = 36000 De tre näst
sista siffrorna ger 1000 ytterligare möjligheter vilket totalt ger ca 36 miljoner
möjliga personnummer. Den tionde siffran är en kontrollsiffra som beror av de
nio första. Det finns allts̊a betydligt fler möjliga personnummer än det finns
personer i Sverige.

Detta problem är lätt att komma förbi: L̊at B vara mängden av personnum-
mer som verkligen är utdelade. D̊a kan vi definiera omvändningen/inversen.

Vi beskriver kravet:

Definition 6.3. En funktion f : A → B är surjektiv om för alla element b ∈ B
det finns ett element a ∈ A s̊a att b = f(a). Eller uttryckt p̊a ett annat vis: Varje
element i värdemängden m̊aste f̊a minst ett element fr̊an definitionsmängden
avbildat p̊a sig.

Det totala kravet för att en funktion ska vara inverterbar är att den är b̊ade
injektiv och surjektiv. Vi gör följande definition:

Definition 6.4. En funktion f : A → B är bijektiv om den är b̊ade injektiv
och surjektiv.

Exempel 6.5. Studenter kliver p̊a bussen.
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Funktionen f : A → B, där A är studenterna som väntar vid bussh̊allplatsen,
och B är sätena p̊a bussen. Funktionen är att studenterna kliver p̊a bussen
och sätter sig p̊a sätena. Att p̊astigningen är en funktion innebär krav p̊a viss
ordning när vi kliver ombord. Ingen f̊ar t.ex. slänga sig ner och lägga sig över
flera platser; funktionsbegreppet kräver att varje person sätter sig ned p̊a exakt
en plats.

För att undersöka om funktionen är injektiv, surjektiv eller bijektiv s̊a tittar
vi p̊a m̊almängden, dvs vi tittar vad som händer vid sätena.

Bussinjektion

För att v̊ar funktion ska vara injektiv krävs att varje säte f̊ar högst en person
p̊a sig; inget knäsittande till̊atet. Antalet personer är här färre eller lika med
antalet platser.

Injektion

Bussurjektion

För att p̊astigningsfunktionen ska vara surjektiv krävs att varje plats ska f̊a
minst en person p̊a sig. Knäsittning varmt välkommet!!
Här krävs därför fler eller lika många personer som platser.

Surjektion
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Bussbijektion

För att v̊ar funktion ska vara bijektiv krävs att varje plats ska f̊a exakt en person
p̊a sig. Här krävs därför exakt lika m̊anga personer som platser. Funktionen är
b̊ade injektiv och surjektiv, varför namnet bijektiv uppst̊att.
Här sitter alla snyggt och prydligt, en student p̊a var säte och inga säten st̊ar
tomma. Varje student har sin plats och varje plats har sin student!

��� �
ektion

7 Roten ur :: inversen till x2.

Många som lekt med en miniräknare har upptäckt att om man tar kvadraten
av ett tal och sedan trycker p̊a rotenurknappen s̊a f̊ar man tillbaka talet man
startade med. I alla fall nästan. Om man startar med ett negativt tal s̊a f̊ar
man tillbaka samma tal fast utan minustecknet. Detta beror p̊a hur roten ur
funktionen är konstruerad och det är detta detta avsnitt ska behandla.

Vi startar med tre varianter p̊a funktionen x2 som bara skiljer sig åt med var
de är definierade och var vi letar deras värden n̊agonstans. Man kan tänka sig
fler varianter men dessa tre räcker för förklara situationen.

f1(x) = x2 där vi tolkar f1 som en funktion som tar R till R (1)
f2(x) = x2 f2 ses här som en funktion som tar R till R≥ (2)
f3(x) = x2 för denna funktion f4 kräver vi till sist att R≥ till R≥ (3)

Notera att det inte är n̊agon större skillnad mellan t.ex. f1 och f2. Vi är bara
lite mer frikostlig vad gäller f1’s värdemängd eftersom vi där till̊ater negativa
värden (x2 bryr ju sig inte om detta eftersom den bara spottar ut positiva tal
änd̊a, varför vi lika gärna kan ta bort den negativa delen och d̊a f̊ar vi funktionen
f2.) I figur 4

L̊at oss nu studera de olika definitionerna av x2 för att se om n̊agon av de
är inverterbar.
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(a) f1(x) :: x2 : R→ R (b) f2(x) :: x2 : R→ R≥ (c) f3(x) :: x2 : R≥ → R≥

Figur 4: Tre olika varianter av x2. Bara f3 är bijektiv och har invers.

Funktionen f1:

Detta är ju den funktion som i n̊agon mening ger hela bilden av x2 men den är
kanske lite väl ledigt definierad pga att vi till̊ater negativa y-värden fastän x2

alltid är ickenegativ. Inget av dessa negativa y-värden träffas allts̊a av n̊agonting
fr̊an x2 och därför kan funktionen inte vara p̊a/onto/surjektiv. Funktionen är
heller inte 1-1/one-to-one/injektiv eftersom varje y-värde d̊a högst f̊ar träffas
av ett x och varje positivt y-värde träffas ju alltid av tv̊a stycken eftersom
x2 = (−x)2.

Allts̊a:: f1 är varken surjektiv eller injektiv och därför inte bijektiv varför
f1 saknar invers

Funktionen f2:

I denna funktion har vi tagit bort det onödiga fr̊an x2’s värdemängd. Detta in-
nebär att värje element i värdemängden är ett ickenegativt tal och träffas därför
alltid av minst ett x, och är därför p̊a/onto/surjektiv. Eftersom vi, liksom för f1

har b̊ade positiva och negativa x att stoppa in i funktionen s̊a f̊ar varje positivt
y tv̊a stycken x p̊a sig och funktionen är allts̊a inte 1-1/one-to-one/injektiv.

Allts̊a:: f2 är surjektiv men inte injektiv och s̊aledes inte bijektiv.
f1 saknar invers

Funktionen f3:

I föreg̊aende funktion f2 s̊ag vi att vi lyckades fixa till surjektiviteten genom att
ta bort negativa y-axeln. Problemet för f2 var den inte var injektiviteten och
detta berodde p̊a att positiva och negativa x-värden hamnar p̊a samma y-värde
(x2 = (−x)2. När vi konstruerade f3 s̊a tog vi bort alla negativa input och
detta innebär att varje y-värde bara kan träffas av ett positivt x och detta gör
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att f3 blir 1-1/one-to-one/injektiv. f3 är allts̊a b̊ade surjektiv och injektiv och
är s̊aledes bijektiv vilket innebär att f3 har en invers funktion. Det är denna
inversfunktion som vi kallar roten ur x. Vi skriver

√
x.

Allts̊a:: f3 är b̊ade surjektiv och injektiv och är därför bijektiv
f3 har en invers som vi skriver som

√
x.
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