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1. Sannolikheten för att en kund som kommer till en viss kiosk i centrala Borås en typisk 
fredagskväll mellan 22.00 och 23.00 skall köpa cigaretter är ungefär 20%. 
Erfarenhetsmässsigt kommer cigarettkunderna vid denna tid också att köpa en 
kvällstidning med den betingade sannolikheten 30%.  Denna andel är lite högre än 
genomsnittet kvällstidningsköpare 18% bland samtliga kunder i samma tidsperioder.  
a. Vad är betingade sannolikheten att en slumpvald kund (i denna tidsperiod) som 

inte köper cigaretter handlar en kvällstidning?                                                    (2p) 
b. Vad är betingade sannolikheten för att en kund (i denna tidsperiod) som köper en 

kvällstidning också handlar cigaretter?                                                                (2p) 
 

2. Logaritmen av en positiv stokastisk variabel X är normalfördelad med 
väntevärdesparameter µ och standardavvikelseparamaeter !. Bestäm båda 
parametrarna µ och ! (med god approximation) från vetskapen att sannolikheten 
P(X<1)=0.7 och sannolikheten  P(X>2)=0.01 .                                                         (3p) 
     

3. I en Poissonprocess med okänd intensitet c pulser/tidsenhet observeras antalet 
”pulser” X i ett tidsintervall av längden 15. Då är ĉ =X/15 både maximum likelihood-
skattning och en momentskattning av intensitetsparametern c.                                                        

a. Är ĉ väntevärdesriktig (unbiassed)? Motivera svaret!                                   (1p)  
b. Vilket standardfel (standard error) har ĉ?                                                      (2p)      
c. Ange en lämplig observerad skattning av sannolikheten att du i ett visst 

tidsintervall, som är disjunkt från det observerade intervallet och som har 
längden 4 tidsenheter, inte observerar någon ”puls” alls om du observerat att 
x=7 ?                                                                                                              (2p)      

      
4. I ett normalfördelningsstickprov med 8 observationer har någon beräknat 

stickprovsmedelvärdet och stickprovsstandardavvikelsen till 2.45 och 0.16. 
a. Du ombeds att förvandla informationen till ett uppåt begränsat 

konfidensintervall för det bakomliggande väntevärdet µ för de enskilda 
observationerna med konfidensgraden 95%. Vad blir resultatet?                 (2p) 

b. Du ombeds istället att pröva nollhypotesen H0: väntevärdet=3.5 med 
signifikansnivån 1% mot den alternativa hypotesen H1: väntevärdet ≠ 3.5 . 
Vad blir då din slutsats?                  (2p)   

VÄND! 



     !!! 

5. En tvådimensionell stokastisk variabel  (X,Y) är likformigt fördelad på en triangel 
med de tre hörnen i origo, i punkten (0,1) och i punkten (1,0). D.v.s. (X,Y) har pdf  
f(x,y)= en konstant c för punkter (x,y) inne i triangeln och                                          
f(x,y)=0 om (x,y) ligger utanför triangeln. 
a. Bestäm konstanten c .                                                                                         (1p) 
b. Bestäm  väntevärdet E[X] och Variansen Var[X].                                            (2p) 
c.   Bestäm den endimensionella fördelningsfunktionen för X.                               (1p)  
d.   Bestäm den endimensionella sannolikhetstätheten för X.                                  (1p)                                        
 

6. Vikten på kex i en viss produktionsprocess antas variera lite grann på ett 
slumpmässigt sätt och oberoende för de individuella kexen. Väntevärdet av ett enskilt 
kex´s vikt antas vara 10.3 gram och standardavvikelsen 0,81 gram. Vad är 
(approximativt) sannolikheten för att 30 slumvalda kex väger minst 300 gram.     (3p)             
 

7. I en enkel linjär regression med svarsvariabler y och inställningsvariabler x blev 
summan av de n=11 beroende y-variablerna 15,3 och medelvärdet av x-variablerna 
var 0.32. Skattningen av riktningskoeffecieten för regressionslinjen β blev 0.28.  

a. Beräkna en observerad punktskattning av regressionslinjens intercept α.        (1p)  
b. Antag att felvarianserna i den linjära regressionsmodellen för Y-variablerna  i 

regressionsmodellen är känd och lika med 9, att residualerna (=felen) är oberoende 
och normalfördelade, och att den (på vanligt enstickprovs-vis) beräknade  
”stickprovsvariansen”  för de deterministiska  x-variablerna är 8.3. Vilken 
fördelning har då den teoretiska punktskattningen av β?                                  (2p) 

c. Använd resultatet i c (och förutsättningarna i c) för att beräkna ett observerat  
konfidensintervall för riktningskoefficienten β med konfidensgraden 99%.    (1p) 
 

8. Du skall observera 7 oberoende stokastiska variabler X1,… .., X7  med samma 
sannolikhetstäthet som beror på en okänd positiv parameter ! och har formen 

                         p(x;!) = ! exp(- 2!!|x| ) , x∈R . 

a. Härled Maximum Likelihood-skattningen av !.                                      (2p) 
b. Ange den observerade punktskattningen baserad på observation av 

stickprovet:  1.2 , 1.8 , -3.3 , 5.2 , 4.9 , -2.0 , 0.6 .                                    (1p) 
c. Är skattingen i a-delen väntevärdesriktig?                                               (1p)   
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