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Nedanst̊aende är svar, med viss diskussion och antydningar till hur uppgifterna kan lösas. Det är inte

nödvändigtvis fullständiga lösningar.

1. (a) och (b) kan väljas exempelvis som {1, 2, 2} respektive {1, 1, 2}. För (c) och (d) gäller att
stickprovsstandardavvikelsen alltid är större än populationsstandardavvikelsen (om inte mängden
best̊ar av tal som alla har samma värde, d̊a blir b̊ada noll), detta d̊a nämnaren för stickprovsformeln
alltid är mindre än nämnaren för populationsformeln. För (d) g̊ar det allts̊a bra med vilken mängd
som helst (med minst tv̊a olika värden) och för (c) finns det inte n̊agon s̊adan mängd.

2. L̊at p = 0, 40, sannolikheten att ett enskilt trafikljus visar grönt. Oberoende händelser och samma
sannolikhet för varje händelse ger att slumpvariabeln X som ”antalet gröna gubber” är binomi-
alfördelad, här X ∼ bin(9, p).

(a) Pr(X = 9) = p9 ≈ 2, 6 · 10−4

(b) Pr(X ≥ 7) =
∑9

k=7

(

9

k

)

pk(1 − p)9−k ≈ 0, 025

(c) Pr(tv̊a sista visar grönt|första sju visar grönt) = Pr(tv̊a sista visar grönt) = p2 = 0, 16 ef-
tersom trafikljusen är oberoende.

3. L̊at X vara slumpvariabeln som beskriver vikten hos ett armeringsjärn (och minns att sannolikheter
även är andelar). Givet i uppgiften är X ∼ N(µ = 2, 0;σ = 0, 2).

(a) Pr(|X − µ| > 0, 25) = Pr(X > 2, 0 + 0, 25) + Pr(X < 2, 0 − 0, 25) = Pr(Z > (2, 0 + 0, 25 −
2, 0)/0, 2) + Pr(Z < (2, 0− 0, 25− 2, 0)/0, 2) = Pr(Z > 1, 25) + Pr(Z < −1, 25) ≈ 21%.

(b) Pr(|X − µ| < 0, 1%µ) = Pr((2, 0− 0, 001 · 2, 0)/0, 2 < Z < (2, 0 + 0, 001 · 2, 0)/0, 2) ≈ 0, 80%.

4. Stickprovets storlek är n = 3045 (antalet tillfr̊agade är irrelevant s̊alänge bortfallet inte är sys-
tematiskt) medan populationens storlek är ovidkommande (s̊alänge den är substantiellt större än
stickprovet). Stickprovsandelarna att använda är: pL = 0, 027, pS = 0, 290 och pSD = 0, 212.

Konfidensintervall: Eftersom det är förändring som efterfr̊agas behövs dubbelsidiga konfidensinter-
vall. För andel ges s̊adana av p±z1−α/2

√

p(1− p)/n. Detta är giltigt eftersom np(1−p) > 5 för alla p,
dvs för pL, pS och pSD. För α = 5% f̊as z1−α/2 = 1, 96. Instoppade värden ger 0, 021 ≤ πL ≤ 0, 033,
0, 274 ≤ πS ≤ 0, 306 samt 0, 197 ≤ πSD ≤ 0, 227. Jämfört med valresutatet ser vi att det är L och
SD som har statistiskt säkerställda förändringar p̊a konfidensniv̊an 95%.

Hypotesprövning: Vi ska pröva om n̊agon förändring föreligger, varför vi väljer nollhypotesen som
”ingen förändring” och alternativhypotesen (den vi försöker visa) som ”förändring”. Testvaria-
beln är z = (p − π0)/

√

π0(1− π0)/n, där π0 är valresultatet. Kritiska omr̊adet ligger till vänster
om zα/2 och till höger om z1−α/2, vilket med α = 0, 05 ger att nollhypotesen (ingen förändring)
förkastas om z < −1.96 eller z > 1, 96. Med valresultatet som nollhypotes, dvs π0;L = 0, 055, π0;S =
0, 283 och π0;SD = 0, 175 f̊as zL = −6, 78, zS = 0, 88 och zSD = 5, 37. Slutsatsen här blir densamma
som i (a), L och SD har statistiskt säkerställda förändringar.
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Notera: Här gav konfidensintervall och hypotesprövning samma resultat. Vid test av andelar behöver
det emellertid inte alltid vara s̊a, vilket ytterligare understrykar att de resultat man f̊ar av en
statistisk analys alltid måste behandlas varsamt.

5. L̊at π0 = Pr(tärningskastet blir en 6:a) = 1/6.

(a) Nollhypotes H0: Katarina fuskar inte, dvs π = π0 (eller π ≤ π0 om man vill att alla möjliga
värden ska täckas). Mothypotesen, det vi försöker visa, är Ha: π > π0.

(b) För π = 1/6 = 0, 1666 . . . ser vi ur grafen att styrkan är ca 0, 1, och eftersom styrkan är sanno-
likheten att f̊a ett utfall s̊a att nollhypotesen förkastas är det ocks̊a den sökta sannolikheten.

(c) Direkt ur grafen ser vi värdet p̊a styrkan som ca 0, 45.

(d) Godtagandefel är komplementet till styrkan, dvs sannolikheten att f̊a ett utfall s̊a att en falsk
nollhypotes inte förkastas (vi säger inte att nollhypotesen godtas (eller accepteras), trots att
ordet ”godtagandefel” används, jämför sidan 164 i Wahlin). Här blir det 1− 0, 45 = 0, 55.

(e) I de flesta sammanhang gäller att förkastelsefel anses värre än godtagandefel, det är mer
allvarligt att fälla en oskyldig än att fria en skyldig. Här godtas b̊ada st̊andpunkterna, beror
p̊a hur viktig din relation med Katarina är, men det ska vara motiverat.

(f) Nollhypotesen kan inte förkastas med det resultatet, vilket enbart säger oss att nollhypotesen
inte kan förkastas (nästan cirkulärt resonemang). Ingen slutsats kan allts̊a dras ur testet den
här g̊angen.

6. (a) Falskt. Däremot uppfyller korrelationskoefficienten alltid −1 ≤ r ≤ 1.

(b) Sant. Följer direkt fr̊an −1 ≤ r ≤ 1.

(c) Sant. Se sambanden för respektive intervall p̊a sidorna 269 och 270 i Wahlin, och notera att
under roten för prediktionsintervall finns en term ”+1” som alltid ger större felmarginal för
prediktionsintervall än för konfidensintervall för genomsnittsniv̊a.

(d) Falskt. Enkelsidiga intervall är oändligt stora.

(e) Falskt. Parametern b1 är riktningskoefficienten och inte korrelationskoefficienten

(f) Falskt. Parametern b1 är riktningskoefficienten och inte korrelationskoefficienten
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