
TALM1005

KOMPENDIUM

1. Grunnleggende sannsynlighetsregning

1.1. Utfall. Vi utfører et tildeldig forsøk. Forsøket har et antall mulige utfall. Mengden
av alle utfall kalles utfallsrommet.

Det letteste eksemplet er å trille en terning. Dette forsøket har seks utfall. Utfallsrommet
er

{1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Vi kan definere nye utfall p̊a bakgrunn av utfallene i utfallsrommet. Her er et eksempel:
vi triller terningen, og definerer utfallene

A = {1, 2}

og

B = {1, 3, 4}.

Vi sier at utfallet A inntreffer dersom terningen lander p̊a 1 eller 2, og at B inntreffer
dersom terningen lander p̊a 1, 3 eller 4.

Dersom terningen lander p̊a 1, inntreffer b̊ade A og B.

Vi kan n̊a sette sammen A og B til enda nye utfall. Den første heter union:

A ∪B = {1, 2, 3, 4}

(uttales ’A union B’) som f̊aes ved å ta med alle utfall som er i A eller B eller begge. Den
andre heter snitt

A ∩B = {1}

(uttales ’A snitt B’), og f̊aes ved å ta alle utfall som er i b̊ade A og B.
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Til slutt har vi

A = {3, 4, 5, 6}

(leses ’ikke A’) som er alt som ikke er i A. Tilsvarende for B:

B = {2, 5, 6}

alts̊a alt som ikke er i B. Alle disse operasjonene kan igjen kombineres, f. eks.

A ∪B = {5, 6},

alts̊a alt som ikke er i A ∪B.

For de som ønsker en utfordring, forklar at:

A ∪B = A ∩B

og

A ∩B = A ∪B.

Union og snitt av n forskjellige utfall Ai, kan vi skrive kompakt som

n⋃
i=1

Ai og
n⋂

i=1

Ai.

1.2. Sannsynlighetsfunksjonen. Vi utfører nok et tilfeldig forsøk, med forskjellige ut-
fall. Hvert utfall har sin da sannsynlighet. Sannsynlighetsfunksjonen definerer vi som en
funksjon P som tar inn et utfall, og gir ut sannsynligheten for utfallet.

Vi ser igjen p̊a terningen, og definerer utfallene

Ai = i øyne,

alts̊a at

A1 = {1}, A2 = {2}, osv.

Da er
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P (Ai) = 1/6

for alle de seks utfallene A1, A2, A3, A4, A5 og A6.

For eksemplet i forrige avsnitt, alts̊a

A = {1, 2}.

og

B = {1, 3, 4}.

har vi at

P (A) = 2/6

og

P (B) = 3/6

Vi ser ogs̊a at

P (A ∪B) = 4/6,

P (A ∩B) = 1/6

og

P (A) = 4/6

osv.
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1.3. Noen regneregler for sannsynlighetsfunksjonen. Vi skal ta for oss noen enkle
regneregler for sannsynlighetsfunksjonen P .

Disjunkte og ikke disjunkte utfall

For å forst̊a den første regneregelen, må man først forst̊a begrepet disjunkte hendelser. To
hendelser er disjunkte dersom de ikke kan forekomme samtidig. Her er et nok et terningek-
sempel. La

A = {1, 2}

B = {1, 3, 4}

og

C = {3, 4}.

Utfallene A og B er ikke disjunkte, for hvis terningen lander p̊a 1, forekommer b̊ade A og
B. Utfallene B og C er derimot disjunkte, for terningen kan ikke trilles slik at B og C
inntreffer samtidig.

Den matematiske definisjonen p̊a disjunkte hendelser er at de skal ha tomt snitt, dvs.

A ∩B = ∅

Tegnet ∅ uttales ’den tomme mengden’, og betyr alts̊a ’ingenting’. Tomt snitt betyr alts̊a
at det ikke finnes noen utfall slik at b̊ade A og B inntreffer samtidig.

For disjunkte hendelser gjelder at

P (A ∪B) = P (A) + P (B).

For ikke disjunkte hendelser gjelder derimot at

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B).

Følgende eksempel illustrerer hvorfor: La igjen

A = {1, 2}

og
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B = {1, 3, 4}.

Siden

A ∪B = {1, 2, 3, 4},

m̊a jo P (A ∪B) = 4/6. Men hvis vi tar

P (A) + P (B) = 2/6 + 3/6 = 5/6.,

f̊ar vi litt for høy sannsynlighet. Det er fordi utfallet A ∩B = {1} telles to ganger dersom
man bare legger sammen sannsynlighetene, og vi må alts̊a trekke det fra igjen for å f̊a rett
sannsynlighet:

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B) = 2/6 + 3/6− 1/6 = 4/6.

Legg merke til at dersom vi har tatt med alle mulige utfall i utfallsrommet, s̊a og definert
dem slik at de er disjunkte, m̊a sannsynlighetene av utfallene summere til 1. Med andre
ord, noe m̊a skje.

Avhengige og uavhengige utfall

To utfall A og B sies å være uavhenige dersom

• hvorvidt A inntreffer ikke p̊avirker sannsynligheten for B

• hvorvidt B inntreffer ikke p̊avirker sannsynligheten for A

For uavhengige utfall gjelder at

P (A ∩B) = P (A)P (B)

For å lage formel for avhengige utfall, må vi innføre en ny måte å kombinere utfall p̊a.
Utfallet

A|B

leser vi ’A gitt B’, og er utfallet at A inntreffer n̊ar vi vet at B har inntruffet.

Dersom A og B er uavhengige utfall, gjelder at
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P (A|B) = P (A)

og

P (B|A) = P (B),

men om A og B ikke er uavhengige utfall, er

P (A|B) 6= P (A)

og

P (B|A) 6= P (B).

Formelen for avhengige utfall er slik:

P (A ∩B) = P (A)P (B|A).

Hvis vi bytter om A og B, f̊ar vi

P (B ∩A) = P (B)P (A|B),

men P (A ∩B) = P (B ∩A), s̊a disse to formlene kan føyes sammen til

P (B)P (A|B) = P (A ∩B) = P (A)P (B|A).

Et enkelt eksempel p̊a uavhengige utfall er å kaste en terning to ganger. Vi definerer

Ai = i øyne i kast nr. 1

og

Bi = i øyne i kast nr. 2

Da er det slik at
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• Utfallene Ai er uavhengige av alle utfallene Bi, (hva vi f̊ar p̊a første kast, p̊avirker
ikke hva vi f̊ar i andre kast)

• Utfallene Ai er innbyrdes avhengige, for om man f̊ar f. eks. A2, utelukker jo det
alle andre Ai (alts̊a p̊avirker de hverandre). Samme gjelder for Bi.

Og derfor kan vi regne ut sannsynligheten

P (A2 ∩B3) = P (A2)P (B3) =
1

6
· 1
6
=

1

36

Det kan kanskje være oppklarende med et eksempel til. Her er en gammel eksamensopp-
gave.

For å løse oppgaven må man være nøyaktig med å definere utfallene, og s̊a bruke regnere-
glene. Vi definerer

A : Alarmen g̊ar

og

I : Innbrudd
7



La oss først ta en titt p̊a hva oppgaveteksten gir oss. Her er hva de forskjellige opplysningene
gir oss, skrevet opp vha. de to hendelsene A og I:

i) P (A|I) = 0.001

ii) P (A|I) = 0.01

iii) P (I) = 0.02

N̊a er det et par andre sannsynligheter vi kan regne ut uten noe men. For det første: enten
er det innbrudd, eller s̊a er det ikke innbrudd. Mao:

P (I) = 1− P (I) = 0.98.

For det andre: N̊ar det er innbrudd: enten g̊ar alarmen, eller s̊a g̊ar den ikke. Mao:

P (A|I) = 1− P (A|I) = 0.99.

For det tredje: N̊ar det ikke er innbrudd: enten g̊ar alarmen, eller s̊a g̊ar den ikke.
Mao:

P (A|I) = 1− P (A|I) = 0.999.

S̊a for å ta delspm a) først: P (A|I) = 0.99, det har vi regnet ut, P (|A) må vi vente litt
med, og P (I) st̊ar i selve oppgaveteksten.

Oppg. b) er litt kjelkete å regne ut: Utfallet A kan skrives

A = (A ∩ I) ∪ (A ∩ I)

Denne ligningen sier at dersom alarmen g̊ar (A), er det enten innbrudd (A∩ I), eller s̊a er
det ikke innbrudd (A ∩ I). Siden utfallene A ∩ I og A ∩ I åpenbart er disjunkte (enten er
det innbrudd, eller s̊a er det ikke innbrudd), kan vi skrive

P (A) = P (A ∩ I) + P (A ∩ I)

P̊a hver av snittene kan vi n̊a bruke regelen for avhengige utfall, og skrive

P (A) = P (A∩I)+P (A∩I) = P (I)P (A|I)+P (I)P (A|I) = 0.02·0.99+0.98·0.001 = 0.02078.

I oppgave c) skal vi ha tak i sannsynligheten P (I|A), alts̊a samme som spørres etter i a).
Den kan vi n̊a regne ut, for
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P (A)P (I|A) = P (I)P (A|I)

eller

P (I|A) = P (I)P (A|I)
P (A)

=
0.98 · 0.001
.02078

= 0.04716,

alts̊a 4.7%.

1.4. Stokastiske variable, eller stokastisk funksjon. Ordet ’stokastisk’ er avledet av
det greske ordet for ’̊a sikte’. N̊ar man sikter p̊a noe, vet man ikke helt nøyaktig hvor man
treffer.

Egentlig burde det hete stokastisk funksjon, ikke stokastisk variabel. Ordet stokastisk vari-
abel er godt innarbeidet i statistikknotasjonen, men det er ikke en korrekt beskrivelse av
hva det egentlig er. Vi skal ikke gjøre den samme feilen, derfor kaller vi det inntil videre for
stokastisk funksjon fra n̊a av. Dette gjelder imidlertid kun for diskrete sannsynlighetsmod-
eller, se kap. 1.8.

Den stokastiske funksjonen X er en funksjon der man putter inn et utfall, og f̊ar ut et tall.
Et klassisk eksempel er pengepremier ved bestemte utfall, f. eks. vinnerlodd. Et eksempel:
vi kaster en terning, og f̊ar 30 kr premie dersom den lander p̊a siden med fem øyne; ingen
premie ellers. Da blir den stokastiske funksjonen X definert ved (Ai er igjen utfallet i
øyne)

X(A5) = 30

X(A1) = X(A2) = X(A3) = X(A4) = X(A6) = 0

Det er et vanlig pedagogisk feilgrep i lærebøker (inkludert den vi bruker FOA 172) å blande
sammen utfallene med den stokastiske funksjonen. Ta for eksempel terningen. Utfallene
pleier vi å definere som A1, A2, og s̊a videre. En naturlig stokastisk funksjon for denne
situasjonen, er den som teller antall øyne p̊a terningen, dvs

X(Ai) = i,

alts̊a at X(Ai) = 1, X(A2) = 2, osv. I og med at Ai er indeksert av de samme tallene som
verdiene til den stokastiske funksjonen X, er det n̊a vanlig praksis å operere med et diffust
skille mellom disse to, slik at n̊ar man sier ’3’ er man ikke klar p̊a om man mener utfallet
’3 øyne’ eller den stokastiske verdien X(A3) = 3.
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Men n̊ar oppgavene blir mer kompliserte er det lett å bli forvirret, s̊a prøv å opprettholde
et skarpt skille mellom utfallene og den stokastiske funksjonen. HVA ER UTFALLENE?
OG HVA ER DEN STOKASTISKE FUNKSJONEN? I tyverialarmsituasjonen i forrige
avsnitt er det f. eks. ingen stokastisk funksjon, kun forskjellige utfall.

1.5. Forventningsverdi. Forventningsverdi, eller bare forventning, er, som navnet tilsier,
det man forventer skal skje i tilfeldige forsøk. Anta at vi har et tilfeldig forsøk med n utfall
Ai, sannsynlighetsfunksjon P , og stokastisk funksjon X. Da er

µ(X) =

n∑
i=1

X(Ai)P (Ai) = X(A1)P (A1) +X(A2)P (A2) + ...+X(An)P (An).

Dersom forsøket er gitt, henger sannsynlighetsfunksjonen sammen med utfallene i forsøket,
mens det derimot er flere stokastiske funksjoner som kan studeres for et gitt forsøk. Derfor
skriver vi µ(X) for å understreke at forventningen primært er en funksjon av den stokastiske
funksjonen. Putter man inn en annen stokastisk funksjon Y p̊a det samme utfallsrommet,
f̊ar man ut en annen forventningsverdi.

Dersom det er innlysende hvilken stokastisk funksjon man har tatt forventningen til, skriver
man bare µ. En bokstav som ogs̊a er vanlig å bruke om forventning, er E(X).

Her kommer et eksempel fra læreboken, der man trenger å definere forskjellige stokastiske
funksjoner for et og samme forsøk.

Vaskeautomat for biler: En bil kan vaskes om gangen, og det kan st̊a inntil 3 biler i kø
utenfor automaten. Vi definerer følgende utfall:

A0 = ingen biler i anlegget

A1 = en bil i vask

A2 = en bil i vask og en i kø

A3 = en bil i vask og to i kø

A4 = en bil i vask og tre i kø

Sannsynlighetsfunksjonen er gitt i denne tabellen:

Utfall A0 A1 A2 A3 A4

P (Ai) 15/30 8/30 4/30 2/30 1/30

Her er oppgavene:

a) Hva er sannsynligheten for kø ved anlegget?

b) Hva er forventet antall biler i anlegget?

c) Hva er forventet antall biler i kø ved anlegget?
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For å svare p̊a a), ser vi at utfallet ’kø ved anlegget’, kan skrives

kø ved anlegget = A2 ∪A3 ∪A4

Siden disse utfallene må være disjunkte, (de kan ikke inntreffe samtidig), ser vi at

P (kø ved anlegget) = P (A2 ∪A3 ∪A4) = P (A2) + P (A3) + P (A4) =
7

30
.

b) Vi setter opp en stokastisk funksjon som måler antall biler i vaskeanlegget:

X(Ai) = i,

eller

X(A0) = 0, X(A1) = 1, X(A2) = 2, X(A3) = 3, X(A4) = 4.

Forventet antall biler i anlegget blir da

µ(X) =
4∑

i=0

X(Ai)P (Ai) = 0 · 15
30

+ 1 · 8

30
+ 2 · 4

30
+ 3 · 2

30
+ 4 · 1

30
=

26

30

c) Vi definerer en ny stokastisk funksjon Y , som måler antall biler i kø ved anlegget:

Y (A0) = 0, Y (A1) = 0, Y (A2) = 1, Y (A3) = 2, Y (A4) = 3.

Forventningen til denne funksjonen blir

µ(Y ) =

4∑
i=0

Y (Ai)P (Ai) = 0 · 15
30

+ 0 · 8

30
+ 1 · 4

30
+ 2 · 2

30
+ 3 · 1

30
=

11

30
.

Merk at dette er et eksempel p̊a at vi m̊a definere forskjellige stokastiske funksjoner for et
og samme tilfeldige forsøk, alt etter hva vi ønsker å beregne.
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1.6. Varians og standardavvik. Standardavviket til en stokastisk funksjon er definert
som:

σ(X) =
√
V ar(X) =

√√√√ n∑
i=1

[X(Ai)− µ(X)]2P (Ai)

Variansen er standardavviket kvadrert

σ2 =
n∑

i=1

[X(Ai)− µ(X)]2P (Ai)

Siden formelen er s̊a grisete, tar vi et eksempel. Her er vaskeautomaten igjen. Vi husker
at

µ(X) =

4∑
i=0

X(Ai)P (Ai) =
26

30

Da blir

σ(X) =

√√√√ 4∑
i=0

[X(Ai)− µ(X)]2P (Ai) =

√
(0− 26

30
)2 · 15

30
+ (1− 26

30
)2 · 8

30
+ (2− 26

30
)2 · 4

30
+ (3− 26

30
)2 · 2

30
+ (4− 26

30
)2 · 1

30
=

1.7. Noen regneregler for forventning og varians. Ofte er det nødvendig å stud-
ere forskjellige stokastiske funksjoner p̊a et og samme forsøk. Da er det greit å ha noen
regneregler for forventning og varians.

µ(aX + b) = aµ(X) + b

µ(X + Y ) = µ(X) + µ(Y )

σ2(aX + b) = a2σ2(X)
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σ2(X + Y ) = σ2(X) + σ2(Y )

1.8. Kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Til n̊a har vi kun snakket om diskrete
sannsynlighetsmodeller. F. eks terningen: seks utfall, terningen må lande p̊a en av de seks
sidene.

Sett at vi måler høyden p̊a rekrutter, eller vekten p̊a lofottorsk, er det egentlig uendelig
mange utfall. En torsk veier jo aldri akkurat 7.3 kg. Hvis den veier mellom 7.25 og 7.35
kg, sier vi at den veier 7.3 kg dersom vi runder av til en desimal, men torskens vekt er jo
et kontinuerlig spekter.

I slike tilfeller, bruker vi kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. I slike modeller er utfall-
ene definert f. eks. som

A = torsken veier mellom 7 og 9 kg.

Sannsynlighetsfunksjon er n̊a gitt som sannsynlighetstetthet. Dette betyr at vi f̊ar
oppgitt en funksjon som skal integreres over et intervall for å finne sannsynligheter. De
stokastiske funksjonene måler som regel størrelsen som studeres; derfor er det for kontin-
uelige modeller hensiktsmessig å identifisere stokastisk funksjon og utfall. Da blir det ogs̊a
naturlig å kalle den stokastiske funksjonen for variabel, og det skal vi gjøre for kontinuerlige
modeller.

Vi definerer n̊a den stokastiske variabelen

x = torskens vekt

Utfallet A over, skrives da som

A = 7 < x < 9.

Dersom vi har f̊att sannsynlighetstettheten f(x) for variabelen x beregner vi sannsyn-
ligheten for utfallet 7 < x < 9 ved

P (7 < x < 9) =

∫ 9

7
f(x) dx.

Vi bruker bokstaven Ω om utfallsrommet til x. Forventningen til kontinuerlige stokastiske
variable beregnes slik

µ(x) =

∫
Ω
xf(x) dx
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og variansen slik

σ(x) =

√∫
Ω
(x− µx)2f(x) dx

Utfallsrommet til de fleste stokastiske variable kan i prinsippet være uendelige i en eller to
retninger. Men de fleste sannsynlighetstettheter f(x) er sentrert rundt µ, og avtar raskt
mot null, slik at det effektive sannsynlighetsrommet blir mye mindre. Dersom torsken har
gjennomsnittsvekt 7 kg, g̊ar det fint å finne en torsk p̊a 9 kg, antagelig finnes det ogs̊a en
p̊a 16 kg, men å finne en p̊a 150 kg, er praktisk talt umulig.
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2. Noen viktige sannsynlighetsmodeller

Noen tilfeldige forsøk kan inndeles forskjellige i klasser, der alle forsøkene i klassen har
liknende eller identiske sannsynlighetsfunksjoner P . Dette kapitlet gir en oversikt over
noen av disse klassene. De første sannsynlighetsfordelingene er diskrete, og s̊a kommer
noen kontinuerlige til slutt.

2.1. Uniform fordeling. Tabellen over er et klassisk eksempel p̊a en uniform sannsyn-
lighetsfordeling. Uniform sannsynlighetsfordeling betyr at alle utfall har like stor sannsyn-
lighet. S̊a dersom det finnes n utfall, betyr det at hvert utfall har sannsynlighet 1

n .

2.2. Hypergeometrisk fordeling. Husk at 7! = 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1. Uttales ’syv fakul-
tet’.

For å forst̊a den hypergeometriske fordelingen, må man først forst̊a følgende. Sett at man
skal velge et styre p̊a tre mennesker fra en forsamling med 30 medlemmer. N̊ar man først
velger lederen, kan man velge blant alle de 30 medlemmene i forsamlingen.

Nestleder kan s̊a velges blant de 29 resterende medlemmene.

For hvert valg av leder har man alts̊a 29 muligheter for å velge nestleder. Det blir 30 · 29
mulige kombinasjoner.

For hver av disse 30 · 29 kombinasjonene har man s̊a 28 muligheter til å velge sekretær. S̊a
da er vi oppe i 30 · 29 · 28 mulige kombinasjoner.

Og slik fortsetter det. Dersom man skal velge et styre p̊a 6 mennesker av en forsamling p̊a
34, har man

34 · 33 · 32 · 31 · 30 · 29 =
34!

28!
=

34!

(34− 6)!

forskjellige kombinasjoner. Legg merke til at pga måten vi har telt p̊a, vil to styrer med de
samme personene, men der vervene deres er byttet om, telle som to forskjellige styrer.

La oss n̊a tenke oss at styret p̊a tre mennesker har en flat struktur, slik at medlemmene er
likeverdige. Da spiller ikke den interne rekkefølgen noen rolle lenger. Tre mennesker kan
settes i rekkefølge p̊a 3 · 2 · 1 = 6 forskjellige måter.

Dette betyr at dersom vi tar et spesifikt styre med tre personer, har vi med den forrige
tellem̊aten telt hele seks styrer som inneholder de samme personene, men der vervene
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deres er byttet om, s̊a dersom vi ikke er interessert i rekkefølgen p̊a styremedlemmene,
finnes det

30 · 29 · 28
3 · 2 · 1

=
30!

27! · 3!
forskjellige styrer.

Dette tallet kalles binomialkoeffisient, og har en spesiell notasjon. Vi definerer

(
n

r

)
=

n!

(n− r)! · r!

som alts̊a er antall måter å plukke ut r elementer av en samling p̊a n elementer.

Obs: r m̊a være mindre enn n.

Den hypergeometriske fordelingen brukes i følgende situasjon. Sett at man skal trekke
tilfeldig fem personer av en mengde p̊a 34, der 16 av dem er menn, og 18 av dem er kvinner.
Vi definerer følgende utfall:

Ai = i kvinner og 5− i menn

Antall totale styrer dersom man ikke tar hensyn til den interne rekkefølgen, er

(
34

5

)
Av disse

(
34
5

)
styrene, inneholder et visst antall av dem to menn og tre kvinner. For å finne

antallet, begynner vi med mennene. To av 16 menn kan trekkes ut p̊a totalt
(
16
2

)
m̊ater.

For hver av disse
(
16
2

)
kombinasjonene av menn, finnes det

(
18
3

)
m̊ater å sette sammen et

styre med tre kvinner. Med andre er det totalt
(
16
2

)(
18
3

)
av de

(
34
5

)
styrene som inneholder

to menn og tre kvinner; derfor blir sannsynligheten

p(to menn, tre kvinner) =

(
16
2

)(
18
3

)(
34
5

) .

Legg merke til at vi har ikke definert noen stokastisk funksjon enn̊a. I denne situasjonen
er det nemlig to naturlige stokastiske funksjoner å sette opp:

X = antall kvinner

og
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Y = antall menn

Denne sannsynlighetsfordelingen kan generaliseres videre.

2.3. Binomisk fordeling. Her er omstendighetene hvor vi kan benytte den binomiske
sannsynlighetsfordelingen:

• vi gjør n uavhengige forsøk

• alle forsøk har to utfall: suksess eller bom

• samme sannsynlighet p for suksess i hvert forsøk

Vi definerer følgende utfall:

Ar = r suksess p̊a n forsøk.

Da er sannsynlighetsfordelingen gitt ved følgende formel:

P (Ar) =

(
n

r

)
pr(1− p)n−r.

Her et eksempel. Anta at en fyr som skal ta jegerprøven, ikke har lest p̊a stoffet, og blir
nødt til å gjette p̊a alle spørsmålene. Vi antar at det er 50 ’multiple choice’-spørsm̊al, og at
det er fire svaralternativer p̊a hver. Hvis vill gjetting er fyrens metode for å best̊a prøven,
er det alts̊a 25% sannsynlighet for å treffe p̊a hvert enkelt spørsmål. Dette kan n̊a sees p̊a
som et binomisk forsøk med n = 50, og p = 0.25.

Vi regner ut sannsynligheten for 10 rette svar:

P (A10) =

(
50

10

)
0.2510 · 0.7540 = .

Sannsynligheten for mindre enn 4 rette svar kan skrives A0∪A1∪A2∪A3. Disse hendelsene
er disjunkte (de kan ikke inntreffe samtidig), og vi kan regne ut

P (A0 ∪A1 ∪A2 ∪A3) = P (A0) + P (A1) + P (A2) + P (A3) =

3∑
r=0

P (Ar) =
3∑

r=0

(
50

r

)
0.25r0.7550−r =
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(
50

0

)
0.2500.7550 +

(
50

1

)
0.2510.7549 +

(
50

2

)
0.2520.7548 +

(
50

3

)
0.2530.7547 =

Sannsynligheten for at han f̊ar mer enn fire rette svar, kan n̊a lett regnes ut ved å se
at

P (A4 ∪A5 ∪ ... ∪A50) = P

(
50⋃
r=4

Ar

)
= 1− P (A0 ∪A1 ∪A2 ∪A3) = 1− =

Hvis vi setter opp den stokastiske funksjonen

X(Ar) = r,

g̊ar det an å vise at

µ(X) = np

og at

σ(X) = np(1− p)

2.4. Poissonfordelingen. Anta at vi har en butikk som selger paller med cola til cola-
avhengige. De selger i gjennomsnitt 10 paller cola om dagen. Vi definerer følgende ut-
fall:

Ak = k solgte paller cola

Vi sier at Ai er Poissonfordelt dersom

P (Ak) =
10k

k!
e−10.

Denne sannsynlighetsfunksjonen beskriver sannsynligheten for at butikken selger k paller
med cola en bestemt dag.

Poissonfordelingen dukker opp i mange situasjoner i naturen. Andre eksempler der den kan
brukes er antall blomster pr. kvadratmeter eng, antall lofottorsk pr. liter vann i lofoten,
eller antall hundebæsjer pr. mål offentlig parkanlegg.

Situasjonen er alltid som følger: definer
18



Ak = k forekomster av noe

Da trenger vi forventnintet verdi µ, og s̊a kan vi sette opp Poissons fordeling

P (Ak) =
µk

k!
e−µ

En vanlig stokastisk funksjon er naturligvis

X(Ak) = k.

For denne har vi

E(X) = µ og V ar(X) = µ

2.5. Normalfordelingen. Normalfordelingen er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling
som dukker opp overalt i naturen.

La oss anta at lofottorsken veier 7 kg i gjennomsnitt, og at standardavviket er 1.5 kg. Vi
lar x være vekten p̊a en tilfeldig utplukket lofottorsk.

Hvis vi sier at lofottorsken er normalfordelt, betyr det at sannsynlighetstettheten (se kap
1.8) er gitt ved

1

2
√
1.5

e(x−7)2

Da er det slik at sannsynligheten for at en tilfeldig lofottorsk veier mellom 5.5 og 8.5 kg
kan finnes ved å beregne integralet

P (5.5 < x < 8.5) =

∫ 8.5

5.5

1

2
√
1.5

e(x−7)2 dx = 0.6826

Dersom vi beregner forventningsverdi og standardavvik for denne variabelen f̊ar vi, ikke
uventet,

µ(x) =

∫ ∞

−∞
x

1

2
√
1.5

e(x−7)2 dx = 7

og

σ(x) =

∫ ∞

−∞
(x− 7)2

1

2
√
1.5

e(x−7)2 dx = 1.5
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S̊a derfor er naturlig å skrive sannsynlighetstettheten som

1

2
√
σ
e(x−µ)2 .

Her er det innlysende hvilken stokastisk variabel det er snakk om, s̊a derfor skriver vi inntil
videre µ og σ, istedet for µ(x) og σ(x).

Normalfordelingen er entydig bestemt dersom man kjenner µ og σ. N̊a er det slik at

P (µ− σ < x < µ+ σ) =

∫ µ+σ

µ−σ

1

2
√
σ
e(x−µ)2 dx = 0.6826

uansett hva µ og σ måtte være. Derfor er det aldri nødvendig å beregne sannsynlighetene
i normalfordelingen; man kan bare sl̊a dem opp i en tabell. Uansett g̊ar det ikke an
integrere sannsynlighetstettheten, den må beregnes til en viss presisjon vha. numeriske
metoder.

Tabellen. N̊ar man finner sannsynligheter i normalfordelingen, må man alts̊a sl̊a opp i en
tabell. Tabellen er beregnet for en normalfordeling med µ = 0 og σ = 1. Her er den:
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Alle elementene i tabellen er sannsynligheter p̊a formen

P (x < a),

der a > 0. S̊a dersom man lurer p̊a sannsynligheten

P (x < 1.5)

er det bare å finne 1.5 p̊a venstre kant, og s̊a hoppe bort til 0-kolonnen (dette betyr at vi
sl̊ar opp 1.50) og s̊a gir tallet der oss at

P (x < 1.5) = 0.9332

Dette betyr ogs̊a at dersom lofottorsken er normalfordelt med µ = 7 kg og σ = 1.5 kg,
er

P (x < 9.25) = P (x < µ+ 1.5σ) = 0.9332.

(Jeg kommer av og til til å markere med rødt for å vise hvilket tall som skal sl̊aes opp i
normalfordelingstabellen.)

For å finne andre typer sannsynligheter, trenger vi å vite litt mer om sannsynlighetstet-
theten. Funksjonen

1

2
√
σ
e(x−µ)2

er symmetrisk om x = µ. Det betyr at

∫ µ

−∞

1

2
√
σ
e(x−µ)2 dx =

∫ ∞

µ

1

2
√
σ
e(x−µ)2 dx = 0.5

Dette betyr alts̊a at

P (X < µ) = P (X > µ) = 0.5.

S̊a dersom vi ønsker å finne en sannsynlighet p̊a formen P (µ < x < µ+ aσ), kan vi bruke
at

P (µ < x < µ+ aσ) = P (x < µ+ aσ)− P (x < µ).
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Sannsynligheten P (x < µ) er 0.5, og sannsynligheten P (x < µ + aσ) finner vi i normal-
fordelingstabellen ved å sl̊a opp p̊a verdien a.

Sannsynligheter p̊a formen P (µ− bσ < x < µ+ aσ) finner vi ved å først skrive

P (µ− bσ < x < µ+ aσ) = P (µ− bσ < x < µ) + P (µ < x < µ+ aσ)

og s̊a utnytte symmetrien i sannsynlighetstettheten, og skrive

P (µ− bσ < x < µ) = P (µ < x < µ+ bσ) = P (x < µ+ bσ)− 0.5

og

P (µ < x < µ+ aσ) = P (x < µ+ aσ)− 0.5,

slik at

P (µ− bσ < x < µ+ aσ) = P (x < µ+ bσ) + P (x < µ+ aσ)− 1.

SannsynligheteneP (x < µ + aσ) og P (x < µ + bσ) finnes ved å sl̊a opp i normalfordel-
ingstabellen p̊a a og b.

Dersom vi ønsker å finne sannsynligheter p̊a formen P (x > µ+ aσ), kan vi bruke at

P (x > µ+ aσ) = 1− P (x < µ+ aσ).

Denne kan igjen brukes p̊a sannsynligheter p̊a formen P (x < µ− aσ):

P (x < µ− aσ) = P (x > µ+ aσ) = 1− P (x < µ+ aσ).

(Hint: det er lurt å tegne opp normalfordelingen og tegne opp arealene her. Husk at
P (x < µ + aσ) er et vanlig integral; det er bare det at vi sl̊ar opp i tabell isteden for å
regne det ut.)

2.6. Eksponentialfordelingen. Den har vi droppet i år, s̊a ikke tenk p̊a den.
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3. Statistikk

I et statistisk forsøk ligger der alltid en stor sannsynlighetsmodell i b̊ann, som oftest nor-
malfordelingen. Normalfordelingen er entydig bestemt av µ og σ. I virkeligheten kjenner
vi gjerne ikke µ og σ, men ved å kjøre sannsynlighetsmodellen et par ganger, f. eks ved
å veie 10 normalfordelte lofottorsk, kan vi gjennom statistiske metoder finne tilnærmede
verdier for µ og σ.

3.1. Utvalg. Anta at en lofottorskstamme er normalfordelt med µ = 7 kg og σ = 1.5 kg.
Vi plukker ut ni tilfeldige lofottorsk. De veier

8.4 kg 5.7 kg 7.0 kg 6.4 kg 9.3 kg 8.1 kg 8.6 kg 9.1 kg 8.0 kg

Hva sier disse tallene oss om torskestammen? Gjennomsnittsvekten er

8.4 + 5.7 + 7.0 + 6.4 + 9.3 + 8.1 + 8.6 + 9.1 + 8.0

9
= 7.06 kg.

Dersom torskestammen er normalfordelt med µ = 7.0 kg, betyr det at hvis vi veier alle
torskene i stammen og deler p̊a antall veide torsk, skal vi f̊a akkurat 7 kg. Dette settet med
ni torsk veide ikke nøyaktig 7 kg i gjennomsnitt, og det vil vi heller ikke f̊a med mindre vi
veier alle torsk i stammen.

Disse ni torskene kalles et utvalg. Det er som sagt naturlig at torskene i et utvalg ikke
har gjennomsnittsvekt nøyaktig 7 kg. Men om et utvalg har betydelig høyere eller la-
vere gjennomsnitt enn 7 kg, kan det være grunn til å tvile p̊a om normalfordelingen til
torskevekten virkelig virkelig er sentrert rundt µ = 7 kg. Sannsynlighetsmodellen for hvor
mye gjennomsnittsvekten p̊a utvalget avviker fra µ, kan nemlig bestemmes nøyaktig, og
dette benytter vi oss av i statistikken.

3.2. Estimatorer. Gjennomsnittsvekten 7.06 kg er alts̊a et estimat for forventningsver-
dien µ = 7 kg. Vi estimerer alltid forventningen ved å ta gjennomsnittet av målingene. De
n m̊alingene kaller vi xi, og skriver

µ̂ =

∑n
i=1 xi
n

.

Vi bruker ’hatt’ for indikere estimering , og µ̂ kalles en estimator for µ.

Merk at hver enkelt xi er en helt vanlig stokastisk variabel, siden den enkelte torskens vekt
er normalfordelt. Men da er ogs̊a µ̂ en vanlig stokastisk variabel, siden den er en sum av
stokastiske variable. Hvis vi regner ut forventningen til µ̂, f̊ar vi
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E(µ̂) = E(

∑n
i=1 xi
n

) =

∑n
i=1E(xi)

n
=
nµ

n
= µ.

(Her har vi for en gangs skyld brukt E(x) istedet for µ(x) s̊a ikke det blir forvirring mellom
forventningen til normalfordelingen, som heter µ, og forventningen til µ̂, som egentlig heter
µ(µ̂).) Likningen

E(µ̂) = µ

forteller oss at dersom vi veier mange lofottorsk, vil vi f̊a et gjennomsnitt som avviker lite
fra µ, og vi sier at estimatoren µ̂ er forventningsrett.

Hvis vi skal estimere σ m̊a vi bruke formelen

σ̂ =

√∑n
i=1(xi − µ̂)

n− 1
.

Det g̊ar an å vise at denne formelen er forventningsrett, men det skal ikke vi gjøre. Dersom
man deler p̊a n istedet for n− 1, f̊ar man ikke en forventningsrett estimator.

3.3. Hypotesetesting. Hypotesetest er en viktig statistisk metode for å analysere store
sannsynlighetsmodeller.

Her er oppskriften p̊a hypotesetest. Den har tre steg:

(1) Sett opp en hypotese.

(2) Kjør forsøk.

(3) Analyser resultatene fra forsøket, og vurder om hypotesen din er forenlig med
resultatene du fikk.

N̊a skal vi opparbeide et rammeverk for statistisk analyse av normalfordelte størrelser. Det
er hensiktsmessig å dele inn i to tilfeller: kjent σ, og ukjent σ.
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Kjent σ. Dersom man måler promille hos en dame som kjører vinglete, er det med
et måleinstrument som vil gi litt variasjon i promille fra måling til måling. Siden dette
m̊aleinstrumentet skal brukes til å dømme eller frikjenne folk etter straffeloven, er det
grundig testet i lab før det blir brukt, og dermed kan vi anta at σ = 0.07 er kjent; det st̊ar
i brukermanualen.

Vi kjører n̊a en hypotesetest med en enkelt måling av promillegrensen. Vi følger oppskriften
over.

(1) Promillegrensen i Norge er 0.20, s̊a vi setter opp som hypotese at damen har
promille p̊a 0.20. I s̊a fall vil en enkelt måling være normalfordelt med µ = 0.20 og
σ = 0.07.

(2) S̊a måler politiet promillen. De fikk at den ble 0.29.

(3) Sannsynligheten for at måleinstrumentet viser 0.29 eller mer dersom damens promille
er 0.20 kan regnes ut til (siden m̊aleresultatet er normalfordelt)

P (x > 0.29) = P (x > µ+ 0.09) = P (x > µ+ 1.29σ) =

1− P (x < µ+ 1.29σ) = 1− 0.9015 = 0.0985.

Dette betyr at dersom damen har 0.2 i promille, er det hele 9.85% sannsynlighet
for at apparatet viser mer enn 0.29 pga målefeil.

Tenk litt over dette eksemplet. Dersom vi skal si at verdien som avleses p̊a måleinstrumentet
er hennes faktiske promille, er det jo hele 50% sannsynlighet for at damen blir dømt
(P (x > µ) = 0.50), selv om hun skulle ha lovlig promille p̊a 0.20. Dersom vi krever
at apparatet skal vise 2.9 eller høyere for at hun skal dømmes, er det 9.85% sannsynlighet
for at hun blir uskyldig dømt. Dersom vi krever at det kun skal være 5% sannsynlighet for
justismord, må vi kreve at

P (x > µ+ aσ) = 0.05.

Vi ser i tabellen at dersom a = 1.65, har vi at

P (x < µ+ 1.65σ) = 0.95,

slik at

P (x > µ+ 1.65σ) = 0.05,

Dette betyr at vi må kreve at apparatet viser
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µ+ 1.65σ = 0.2 + 1.65 · 0.07 = 0.3155

før det er kun 5% prosent sannsynlighet for justismord. Dersom vi krever at det skal være
kun 5% sannsynlighet for justismord, sier vi at hypotesetesten er gjennomføres med 5%
signifikans.

Men 3.155 er ganske høyt over 2.0. Det kan vi gjøre noe med ved å ta flere målinger. La
oss ta fem målinger istedet, og s̊a bruke gjennomsnittet av dem som estimator for damens
promille µ. Merk at n̊ar vi brukte en måling, var den målingen en estimator for µ. Men
n̊a skal vi alts̊a måle fem ganger. Den nye variabelen blir

µ̂ =

∑5
i=1 xi
5

,

der xi er måling nr. i. Måling nr. i er en normalfordelt variabel med µ (hypotesens
antagelse) og σ (kjent fra lab). Da vil µ̂ være en normalfordelt variabel med forventning
µ (fordi den er forventningsrett), og vi kan, vha. regneregler for standardavvik (kap. 1.7),
regne ut

σ(µ̂) =
σ√
n
=

0.07√
5

= 0.031

Vi ser alts̊a at effekten av å måle flere ganger er å minke effektivt standardavvik. Hvis vi
bruker det nye standardavviket, og krever at

P (µ̂ > µ+ aσ(µ̂)) = 0.05

gir jo normalfordelingstabellen fremdeles at dette er tilfellet dersom a = 1.65, men n̊a
er

µ+ aσ(µ̂) = 0.2 + 1.65 · 0.031 = 0.25.

Alts̊a: dersom gjennomsnittet av de 5 målingene er over 0.25 er det n̊a kun 5% sannsynlighet
for justismord dersom hun dømmes p̊a grunnlag av målingene.
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Ukjent σ. Anta at en fyr som er veldig stolt av å være fra Lofoten p̊ast̊ar lofottorskstam-
men er normalfordelt med µ = 10 kg, men at det ikke finnes noen statistikkeksperimenter
til n̊a som underbygger dette. Da må vi prøve å finne det ut, siden han som sa det var en
sykt irriterende fyr. Vi bruker tallene fra torskeeksemplet over.

I dette tilfellet har vi ikke kjennskap til den ekte µ og σ. Derfor må vi ta til takke med
tallene fra torskeeksemplet, og µ og σ må estimeres. Vi estimerer

µ̂ =
8.4 + 5.7 + 7.0 + 6.4 + 9.3 + 8.1 + 8.6 + 9.1 + 8.0

9
= 7.84 kg.

og

σ̂ =

√∑9
i=1(xi − µ̂)2

8
= 1.22 kg

Hypotesetesten gjennomføres n̊a som før, men siden vi estimerer σ, må vi bruke t-fordelingen
istedet for normalfordelingen. En normalfordelt størrelse med gitt µ og ukjent σ er
t-fordelt med µ og σ̂ som parametre, dersom σ estimeres med σ̂.

Akkurat som med normalfordelingen, må sannsynligheter fra t-fordelingen finnes i en
tabell. T-fordelingen ligner ganske mye p̊a normalfordelingen; den bare er litt flatere.
Ogs̊a avhenger den av hvor mange målinger man har brukt for å estimere σ.

Sannsynlighetene i t-fordelingen er gitt som følger:

Ta antall observasjoner, og trekk fra en. I kolonnen til venstre, skal man finne tallet man
fikk. Alts̊a, dersom det er n observasjoner, skal man velge n− 1 i denne kolonnen. Tallene
i den rekken man da har valgt, gir hvor mange estimerte standardavvik σ̂ over µ
man må være for at sannsynligheten

P (x > µ+ aσ̂)

skal være 0.1, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005, 0. 001, eller 0.0005. T-fordelingen er symmetrisk,
akkurat som normalfordelingen, slik at

P (x > µ+ aσ̂) = P (x < µ− aσ̂)

Her er tabellen:

28



29



N̊a fortsetter vi med torskeeksemplet.

(1) Vi setter opp hypotesen at µ = 10 kg, slik som lofotværingen p̊ast̊ar. Dette betyr
at vi antar at torsken er normalfordelt med µ = 10 kg.

(2) Vi har funnet at µ̂ = 7.84. Vi har estimert σ̂ = 1.22 med 9 observasjoner, og det
betyr at vi skal bruke n − 1 = 8 i tabellen. Der st̊ar det at med 9 observasjoner,
har vi at

• sannsynligheten er 0.1 for å havne mer enn 1.397 estimerte standardavvik
nedenfor µ = 10 kg

• sannsynligheten er 0.05 for å havne mer enn 1.860 estimerte standardavvik
nedenfor µ = 10 kg

• sannsynligheten er 0.025 for å havne mer enn 2.306 estimerte standardavvik
nedenfor µ = 10 kg

• sannsynligheten er 0.01 for å havne mer enn 2.896 estimerte standardavvik
nedenfor µ = 10 kg

• sannsynligheten er 0.005 for å havne mer enn 3.355 estimerte standardavvik
nedenfor µ = 10 kg

• sannsynligheten er 0.001 for å havne mer enn 4.501 estimerte standardavvik
nedenfor µ = 10 kg

• sannsynligheten er 0.0005 for å havne mer enn 5.041 estimerte standardavvik
nedenfor µ = 10 kg

(3) Vi har jo at

µ− µ̂

σ̂
=

10− 7.06

1.48
= 2.41

s̊a den observerte verdien er 2.41 estimerte standardavvik under antatt µ. Dette be-
tyr at vi kan forkaste hypotesen µ = 10 kg med 10% signifikans, med 5% signifikans,
og med 2.5% signifikans, men ikke med 1% signifikans.

3.4. Mer hypotesetest: Sammenligning av to grupper. N̊a skal vi sammenligne to
normalfordelte variable x og y. Dette er nesten det samme som i sted; vi må bare jukke
litt med µ og σ for at det skal g̊a i orden. Ideen er å studere differansen x− y, for å finne
ut om x og y er forskjelige.

Vi tar et eksempel med to lofottorskstammer x og y. Vi antar at de er normalfordelte
med identiske standardavvik σ. Ni og ti torsk av de to stammene ble veid, og resultatet
ble
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x 8.4 kg 5.7 kg 7.0 kg 6.4 kg 9.3 kg 8.1 kg 8.6 kg 9.1 kg 8.0 kg

og

y 8.1 kg 4.7 kg 6.3 kg 6.9 kg 5.6 kg 8.0 kg 6.7 kg 7.5 kg 10.8 kg 5.9 kg

S̊a er spørsmålet: Er disse tallene forenlige med at torskestammene har samme gjennom-
snittsvekt? Vi setter igang en hypotesetest.

Som hypotese setter vi opp at µx − µy = 0, alts̊a at torskestammene er identisk normal-
fordelte variable.

S̊a beregner vi µ̂x og µ̂y. De blir

µ̂x =
8.4 + 5.7 + 7.0 + 6.4 + 9.3 + 8.1 + 8.6 + 9.1 + 8.0

9
= 7.84.

og

µ̂y =
8.1 + 4.7 + 6.4 + 6.9 + 5.6 + 8.0 + 6.7 + 7.5 + 10.8 + 5.9

10
= 7.19

Herfra må vi dele analysen opp i to biter, kjent og ukjent standardavvik.

Kjent σ. Hvis vi antar kjent standardavvik σ = 1.5 kg, kan vi bruke normalfordelin-
gen. Dette er fordi at siden b̊ade x og y er normalfordelte variable, er ogs̊a µ̂x og µ̂y
normalfordelte variable med forventning µx og µy. N̊a er vi interessert i variabelen

µ̂x − µ̂y,

og vi kan beregne

E(µ̂x − µ̂y) = E(µ̂x)− E(µ̂y) = µx − µy = 0.

Standardavvikene til variabelen µ̂x− µ̂y kan beregnes ved formlene for standardavvik (kap.
1.7), og vi f̊ar

σ(µ̂x − µ̂y) =
√
σ2(µ̂x) + σ2(µ̂y) =

√
σ2√
9
+

σ2√
10

= σ

√
1√
9
+

1√
10
,

der vi har brukt at det er samme kjente standardavvik σ p̊a de to stammene.

N̊a er det bare å sette inn σ = 1.5, og da f̊ar vi
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σ(µ̂x − µ̂y) = 1.5 ·

√
1√
9
+

1√
10

= 1.2.

Javel. Dette betyr at µ̂x − µ̂y er normalfordelt med forventning 0 og standardavvik 1.2.
V̊art forsøk har jo gitt

µ̂x − µ̂y = 7.84− 7.19 = 0.65,

som er 0.65
1.2 = 0.55 standardavvik.

Men hvis µ̂x − µ̂y er normalfordelt som nevnt over, kan vi finne i tabellen at

P (−0.55σ < µ̂x − µ̂y < 0.55σ) = 0.4172.

Dette betyr at

P (µ̂x − µ̂y < −0.55σ
⋃

0.55σ < µ̂x − µ̂y) = 0.5828.

S̊a det er alts̊a hele 58.3% sannsynlighet for å f̊a en målt forskjell p̊a 0.65 kg eller mer p̊a
de to gruppene dersom de har samme gjennomsnittsvekt, og da er det ikke belegg for å
forkaste denne hypotesen.

Ukjent σ. Hvis σ er ukjent, må vi estimere den. Da er det s̊a enkelt som at vi må bruke
følgende formel:

σ̂ =

√∑n1
n=1(xi − µ̂y)2 +

∑n2
n=1(yi − µ̂y)2

n1 + n2 − 2
=

√∑9
n=1(xi − 7.84)2 +

∑10
n=1(yi − 7.19)2

9 + 10− 2
= 1.495

Og s̊a må vi bruke t-fordelingen med denne σ̂. Vi har fremdeles at

µ̂x − µ̂y = 7.84− 7.19 = 0.65,

som n̊a er 0.65
1.495 = 0.435 estimerte standardavvik. T-fordelingen med signifikans 10% gir

oss at (sl̊a opp p̊a 9+10-2=17)

P (−1.333σ < µ̂x − µ̂y < 1.333σ) = 1− 0.1 · 2 = 0.80.
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N̊a er en målt forskjell p̊a 0.435σ langt innenfor dette intervallet, og vi ser at ogs̊a her er
det ingen belegg for å forkaste hypotesen.
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Det greske alfabetet

små bokstaver uttales
α alpha
β beta
γ gamma
δ delta
ε epsilon
ζ zeta
η eta
θ theta
ι iota
κ kappa
λ lambda
µ my
ν ny
ξ xi
o omikron
π pi
ρ rho
σ sigma
τ tau (ikke hansa)
υ ypsilon
ϕ phi
χ ski
ψ psi
ω omega

store bokstaver
Γ gamma
∆ delta
Θ theta
Λ lambda
Ξ xi
Π pi, uttalles som regel ’produkt’
Σ sigma, uttales som regel ’sum’
Υ ypsilon
Φ phi
Ψ psi
Ω omega
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