
Fördelningar
Föreläsning 2, FMS070



Repetition och sådant som inte kom 
med.



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Mål med delavsnittet
- Satsen om total sannolikhet är ett viktat medelvärde.
- Bayes’ sats är ett sätt att uppdatera sannolikheter när ny information 

tillkommer.
- Multiplikationssatsen av sannolikheter: P(Det som sker i två steg) =P(Steg 

1)*P(Steg 2|Steg 1).



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Lagen om total sannolikhet



D: Maskinstopp
P(A)=0.2; P(D|A)=0.06

P(B)=0.3; P(D|B)=0.07

P(C)=0.5;P(D|C)=0.08

En slumpmässigt vald enhet produceras med sannolikheter 0.2, 0.3 och 0.5 av maskin A, B resp. 
C. Defektsannolikheten för resp maskin är 0.06, 0.07 resp. 0.08. Vad är den totala 
defektsannolikheten?

P(D)=P(D|A)*P(A)+P(D|B)*P(B)+P(D|C)*P(C)=0.06*0.2+0.07*0.3+0.08*0.5=0.073



Rökning
P(Sve)=0.15; P(Rö|Sve)=9.8 %

P(Port)=0.16; P(Rö|Port)=16.8 %

P(Bulg)=0.11;P(Rö|Bulg)=28.2 %

P(Pol)=0.58;P(Rö|Pol)=22.7 %

Vid en konferens närvarar personer från fyra länder med sannolikheter enligt ovan. De röker med 
en sannolikhet som motsvarar andelen rökare i deras hemländer. (Källa FoF) Sannolikheten att en 
slumpmässigt vald deltagare röker är:

P(Rö)=P(Rö|Sve)P(Sve)+P(Rö|Port)P(Port)+P(Rö|Bulg)P(Bulg)+P(Rö|Pol)P(Pol)=
0.098*0.15+0.168*0.16+0.282*0.11+0.227*0.58=0.2043=20.4  %
Notera: Siffran hamnar väldigt nära Polens, eftersom polackerna dominerar. Viktat medelvärde!



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Bayes’ sats

P(B|A) = P(A⋂B)/P(A)

P(A⋂B) = P(A)*P(B|A)

P(A|B) = P(A⋂B)/P(B)=

P(A)*P(B|A)/P(B)



P(A|D): slh att en trasig enhet 
kom från maskin A

P(A|D) = P(D|A)P(A)/P(D)=

0.06*0.2/0.073 = 0.164

P(B|D) = P(D|B)P(B)/P(D)=

0.07*0.3/0.073=0.288

P(C|D) = P(D|C)P(C)/P(D)=

0.08’*0.5/0.073=0.548

Om vi vet att D inträffat, så uppdateras sannolikheten 
för A med en faktorn P(A|D)/P(A), dvs. hur mer eller 
mindre sannolik D gör A.



Rökning



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Multiplikationssatsen
P(B|A) = P(A⋂B)/P(A) ger

P(A⋂B)=P(B|A)*P(A)

A: Du drar ett ess första gången du 
drar.

B: Du drar ett ess andra gången du 
drar.

A⋂B är händelsen att du drar två ess 
vid dragning av två kort

P(A⋂B)=P(A)*P(B|A)= 1/13*3/51=0.452



Överlevnadsberäkningar

P(A
2
)=P(A

2
⋂A

1
)=P(A

2
|A

1
)P(A

1
)

Om man känner sannolikheten att 
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), så får man sannolikheten att 

leva tills man är två. Ett 

Sannolikheten att dö ett år givet att 

man levde i dess början kallas dödsrat.

Man kan få dödsrater ur mortality.org.





Sannolikheten att en nyfödd flicka dör före två års ålder



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Mål med delavsnittet
- Satsen om total sannolikhet är ett viktat medelvärde.
- Bayes’ sats är ett sätt att uppdatera sannolikheter när ny information 

tillkommer.
- Multiplikationssatsen av sannolikheter: P(Det som sker i två steg) =P(Steg 

1)*P(Steg 2|Steg 1).



Slumpvariabler (”stokastiska variabler”) - 
en diskret början



Mål med delavsnittet
- Att se lite på oberoende händelser och använda detta för att introducera 

begreppet slumpvariabel.
- Väntevärde är ett viktat medelvärde av utfallen: E(X)=
- Variansen V(X) är medelkvadratavvikelsen från medelvärdet: 2

- Roten ur V(X) är ett bra spridningsmått D(X)=V(X)½= .
- V(X)=E(X2)-[E(X)]2 - en användbar formel.
- Att förstå vad fördelningsfunktion är och att lära sig använda den för att 

beräkna sannolikheter för tabellerade standardfördelningar.
-



Tre maskiner fungerar med slh ⅓, ¼ och ½ (ober.) 
Vad är sannolikheten att minst två fungerar?

P(A) = ⅓; A: Första maskinen fungerar

P(B) = ¼ ; B: Första maskinen fungerar

P(C) =½ ; C: Första maskinen fungerar

Den sökta sannolikheten är

P(A*∩B∩C)+P(A∩B*∩C)+

P(A∩B∩C*)+P(A∩B∩C)=

⅔ * ¼ * ½ +⅓*¾ *½ +⅓*¼ *½ +⅓*¼ 
*½=(2+3+1+1)/24=7/24 = 0,292



Låt X vara antal maskiner som fungerar
P(X=0) =⅔ *¾ *½ =¼ = 25 %

P(X=1)= ⅓ *¾ *½+⅔*¼*½ +⅔*¾ 
*½=11/24 = 45.8 %

P(X=2)=...=6/24 = 25 %

P(X=3)=⅓*¼*½ =1/24 = 4.2 %

P(maskin 1 fungerar) = ⅓;P(maskin 2 fungerar) = ¼ ;

P(maskin 3 fungerar) =½ ;

Sannolikhetsfunktion för X
p(0)=0.25; p(1)=0.458; p(2)=0.292;p(3)=0.042.



X har en fördelning
Väntevärdet av X är

E(X) = p(0)*0+p(1)*1+p(2)*2+p(3)*3=

0.250*0+0.458*1+0.25*2+0.042*3=1.084

Väntevärdet (”expectation”) är den teoretiska 
motsvarigheten till medelvärdet: det man kan 
förvänta sig att få.

Enkelt exempel: Om Z är tärningskast är 
E(Z)=3.5, ty 1*⅙+2*⅙+...+6*⅙=21/6=3.5.



X har en fördelning
Variansen av X är det förväntade värdet av 
kvadraten på avståndet från 

V(X) = p(0)*(0- )2+p(1)*(1- )2+p(2)*(2-
)2+p(3)(3- )2=

0.250*(0-1.084)^2+0.458*(1-1.084)^2+0.25*(2-1.
084)^2+0.042*(3-1.084)^2 =0.662

Man brukar skriva 2= V(X)

= D(X)=V(X)½ kallas standardavvikelsen och är 
ett mått på spridningen. =0.814.



Ur formelsamlingen
E(X2)=0.250*0^2+0.458*1^2+0.25*2^2+0.042*3^
2 =1.836

V(X)=E(X2)-[E(X)]2=1.836-1.0842=0.660



FördelningsfunktionFördelningsfunktionen är sannolikheten att X är 
högst det aktuella värdet.

F(x) = P(X≤x)



Hur man räknar med fördelningsfunktioner
P(a<X≤b)=P(X≤b)-P(X≤a)=F(b)-F(a), om a<b.

P(X>a)=1-P(X≤a)

Dessa regler kan visserligen användas med 
fördelningsfunktionen ovan, men det är framför 
allt när man har tabellerade standardfunktioner 
som de är användbara.



Exempel
P(1≤X<3)=P(0<X≤2)=F(2)-F(0)=0.96-0.25=0.71

I detta fall illustreras bara principen. Det hade 
gått lika bra att lägga ihop p(0)+p(1)=0.708.



Ur övningsboken (vanlig fördelning för att beskriva 
t.ex. radioaktivt sönderfall och antal bakterier) Strängt taget är detta för en tänkt individ som 
lever alla sina år 2016. 



Lösning genom råräknande i Matlab



Lösning av c) ”old style”
P(X>2)=1-P(X≤2) = 1-0.238 = 0.762

P(X≥3)=P(X>2) = 1-0.238 = 0.762

P(1≤X≤2) = F(2)-F(0)=0.238-0.018=0.220

P(X=7)=P(X≤7)-P(X≤6)=F(7)-F(6)=0.949-0.889=
0.060

Modern R-lösning: 

> dpois(7,4)

[1] 0.05954036



Mål med delavsnittet
- Att se lite på oberoende händelser och använda detta för att introducera begreppet 

slumpvariabel.
- Väntevärde är ett viktat medelvärde av utfallen: E(X)=
- Variansen V(X) är medelkvadratavvikelsen från medelvärdet: 2

- Roten ur V(X) är ett bra spridningsmått D(X)=V(X)½= .
- V(X)=E(X2)-[E(X)]2 - en användbar formel.
- Att förstå vad fördelningsfunktion är och att lära sig använda den för att beräkna sannolikheter 

för tabellerade standardfördelningar.
-



Kontinuerliga fördelningar



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Mål med delavsnittet
- Att se hur man hanterar det kontinuerliga fallet, då inget enskilt utfall har 

sannolikhet.
- För kontinuerliga fördelningar kvittar ”<” och ”≤” lika. (De gör de inte för 

diskreta)
- Kontinuerliga fördelningar har en täthetsfunktion istället för en 

sannolikhetsfunktion. 
-



Snurra och mät  när pilen stannat!
Vad kan vi säga om fördelningen för 

?

Informellt: ”alla vinklar mellan 0 och 
360 grader är lika sannolika”.

Problem: Ingen vinkel har någon 
sannolikhet alls.

Lösning: Varje intervall ( 0, 1) har 
sannolikhet i proportion till sin längd.



Integralformulering U(0,360)
Detta kan formuleras som att

Kontinuerliga fördelningar har ingen 
sannolikhetsfunktion, men precis som diskreta en 
fördelningsfunktion. Funktionen f(x) kallas för 
täthetsfunktion (“density function”).



En täthetsfunktion kan se ut hur som helst
- Ickenegativ
- P(X≥x)=P(X>x)=1-P(X≤x)=1-F(x)



Exempel: exponentialfördelningen
Antag att f(x)=exp(-x), då x>0 och f(x)=0 annars.

V(X)=1. (Enkelt bevis finns i boken.)



Användbara indentiteter - utan bevis
E(aX+b)=xE(X)+b

V(aX+b)=a2V(X)

D(aX+b)=|a|D(X)

V(X)=E(X2)-[E(X)]2

Exp(a)-fördelningen definieras som a*X, där 
X~exp(1)

Ur detta följer vad som står i boken:

Om Y~exp(a), så gäller

E(Y)=a

V(Y)=a2.



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Mål med delavsnittet
- Att se hur man hanterar det kontinuerliga fallet, då inget enskilt utfall har 

sannolikhet.
- För kontinuerliga fördelningar kvittar ”<” och ”≤” lika. (De gör de inte för 

diskreta)
- Kontinuerliga fördelningar har en täthetsfunktion istället för en 

sannolikhetsfunktion. 
-



Normalfördelningen



Mål med delavsnittet
- Den standardiserade normalfördelningen är vad vi kan räkna på i tabeller.
- Kunna identifiera  och  i en normalfördelning.
- Att få kläm på hur man beräknar sannolikheter av typen P(a<X<b) och 

P(X<c) när N( , 2) (Obs: ibland skrivs N( , ))
- Kvantiler finns för alla fördelningar men tas här särskilt upp för 

normalfördelningen. Lösningen till P(X>x)= .
- Se kopplingen mellan kvantiler och de ordnade värdena och hur detta kan 

användas för ett grafiskt test av normalitet.



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Normalfördelning; Adolphe Quetelet (1796-1874)



Sådant vi ofta tror är normalfördelat
- Mätfel.
- Intelligens (skalan är konstruerad så att den ska vara normalfördelad)
- BMI
- Molekylers hastigheter i tre olika riktningar i en gas.



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Normalfördelningen
- En kontinuerlig fördelning.
- Normalfördelningen är nästan aldrig helt sann. Till exempel kan den i princip 

anta alla värden från -oändligheten till oändligheten, vilket ju inte stämmer för 
längd av rekryter, eller för särskilt mycket annat. Extrema utfall på andra hållet 
(100 m långa rekryter) är i princip också möjliga, men så extremt osannolika 
att det blir ointressant.

- När extrema värden verkligen finns, får man använda något annat än 
normalfördelningen. Typexempel: inkomstfördelning, storlek av städer, hur 
många gånger ord i ett lexikon används och antal avkommor för hannar.



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

”Extremistan and Mediocristan” (N.N. Taleb)



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Den standardiserade normalfördelningen

1.96, eller egentligen 
1.959964… är ett extremt 
användbart tal i 
statistiken.



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Det finns en tabell i slutet av boken (s.359)
Antag att X~N(0,1).

a) P(X<-2)=[symmetri]=P(X>2)=

1-P(X≤2)=1- (2)=1-0.97725=

0.02275



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Det finns en tabell i slutet av boken (s.359)
Antag att X~N(0,1). Bestäm

b) P(-1.67<X<0.31)=

(0.31)- (-0.167)=

(0.31)-(1- (0.167))=

0.6217+0.9525-1=0.5742

> pnorm(0.31)-pnorm(-1.67)

[1] 0.5742598



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Det finns en tabell i slutet av boken (s.359)
P(X> )= ;1-P(X< )=1- ; ( )=1-

Den skrives .

För normalfördelningen fås alltså 0.05 
en genom att lösa ( )=0.95. Se i 
tabellen: 1.645 (linjär interpolation)



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

N( , )
Den standardiserade 
normalfördelningen förekommer sällan.

 

E(X)=
D(X)=



Tätheten används dock nästan aldrig
Istället är följande identitet fundamental.  är 
som tidigare den standardiserade 
normalfördelningens fördelningsfunktion.

 



λ(n-i-+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Exempel ur övningsboken; =135; =10.



Exempel ur övningsboken; X~N(135,102)

a) P(X>150)=1-P(X<150)=1- ((150-135)/10)=1-
(1.5)=1-0.9332=0.0668

b) Vi ska alltså bestämma x så att P(X<x)50=0.01.

Precis som i a) har vi P(X<x)= ((x-135)/10).

Sannolikheten för ingen översvämning på 50 år är

P(X<x)50= ((x-135)/10)50=0.99; ((x-135)/10)=0.991/50= 
0.999799; (x-135)/10=3.5;x=170



Empirisk fördelningsfunktion
Antag att vi har data x1,...,xn som vi tror kommer från en kontinuerlig fördelning 
med fördelningsfunktionen F(x). Exempel: 
74,47,79,66,48,90,94,73,52,38,43,85,96,64,62

Sortera: x(1),...,x(n). I exemplet blir det: 38 43 47 48 52 62 64 66 73 74 79 85 90 
94 96. Låt oss använda denna lilla approximativa olikhet.

F(x(i))≈(i-0.5)/n.



38 43 47 48 52 62 64 66 73 74 79 85 90 94 

Eftersom i är det i:te ordnade 
värdet, ligger i-1 värden under x(i)  
och n-i över. Ett värde, x(i), ligger 
precis på. Vi räknar därför den som 
en halv och uppskattar F(x(i)) med 
(i-0.5)/n.

För en normalfördelning gäller F(x(i))=Φ((x(i)-
μ)/σ) ≈(i-0.5)/n

1-Φ((x(i)-μ)/σ) ≈1-(i-0.5)/n=(n-i+0.5)/n

(x(i)-μ)/σ) ≈λ(n-i+0.5)/n

λ(n-i+0.5)/n≈1/σ*x(i)-μ/σ

Om x(i) avsätts på x-axeln och på y-axeln λ
(n-i+0.5)/nska resultatet likna en rät linje - under 
förutsättning om normalfördelning.



Ett sätt att kontrollera normalitet 
I detta fall hittar vi ingen viktig avvikelse från 
normalitet.

Notera att jag skrivit sannolikheterna och inte 
kvantilvärdena på vänster axel.



Ett sätt att kontrollera normalitet 
Här har vi tydligt ickenormala data.

I R finns inget lättillgängligt sätt att göra en 
normalfördelningsplot. Man gör en så kallad 
qqplot mot normalfördelningen istället. Tanken 
är densamma, men man sätter de ordnade 
värdena på y-axeln istället och normalkvartiler 
på x-axeln

x(i) ≈μ+σ*λ(n-i+0.5)/n



Ett annat sätt att kontrollera normalitet (qqnorm) 
Här har vi tydligt ickenormala data.

I R finns inget lättillgängligt sätt att göra en 
normalfördelningsplot. Man gör en så kallad 
qqplot mot normalfördelningen istället. Tanken 
är densamma, men man sätter de ordnade 
värdena på y-axeln istället och normalkvartiler 
på x-axeln

x(i) ≈μ+σ*λ(n-i+0.5)/n



qqnorm

Detta är fallen med ej normalfördelade data. Om 
normalfördelningsplotten ger lutning framåt för 
många utliggar, så ger QQ-ploten en böj uppåt.



Matlab



Mål med delavsnittet
- Den standardiserade normalfördelningen är vad vi kan räkna på i tabeller.
- Kunna identifiera  och  i en normalfördelning.
- Att få kläm på hur man beräknar sannolikheter av typen P(a<X<b) och 

P(X<c) när N( , 2) (Obs: ibland skrivs N( , ))
- Kvantiler finns för alla fördelningar men tas här särskilt upp för 

normalfördelningen. Lösningen till P(X>x)= .
- Se kopplingen mellan kvantiler och de ordnade värdena och hur detta kan 

användas för ett grafiskt test av normalitet.


