
Repetition
Plus lite av det om faktorförsök som inte hanns med 

förra gången





Funkar som 22, men formelsamlingen kan hjälpa



Bra schema men ordningen stämmer inte

Den observante noterar att kolonn AB fås genom att multiplicera kolonn A med kolonn B, AC 
genom att multiplicera kolonn A med kolonn C osv till att ABC fås genom att multiplicera 
kolonn A, B och C. ABC-samspelet är effekten på AB-samspelet av att gå från låg till hög 
nivå med C. (Eller, ekvivalent, effekten på BC-samspelet av att gå från A- till A+.)



Förvissa dig om att ordningen är densamma

A*=(-125+124-120+121-127+126-124+122)/8=-0.3750
(AB)*=(125-124-120+121+127-126-124+122)/8=0.125
(AC)*=(125-124+120-121-127+126-124+122)/8=-0.3750
(ABC)*=(-125+124+120-121+127-126-124+122)/8=-0.375

Med ”Intressanta effekter” 
avses att 



Skattning av medelfelet

k = 3 och n= 3 ger att 
medelfelet är 

Skattningen av σ2 har 
gjorts med 2 frihetsgrader 
på var och en av de 8 
faktorkombinationerna. 
Alltså 16 frihetsgrader 
totalt.

t0.025(16)=2.12 (2.1199 
med Matlab)

Ieffekt = effekt*±0.2164*2.199= effekt±0.2164*2.199=effekt±0.4758.

Inga signifikanta effekter, eftersom alla effektskattningar är mindre till 
beloppet än 0.4758.



En liten not om parametrisering
Skriv detta på matrisform!



En liten not om parametrisering

Man kontrollerar lätt att
Därför kan man multiplicera med X på båda 
sidor och få:



En liten not om parametrisering
X där den matris som får genom att ersätta - 
med -1 och + med ett schemat.



En liten not om parametrisering

Detta är betydelsen av följande lite kryptiska formulering ur formelsamlingen:

Detta betyder också att man kan få μ alla huvudeffekter och alla interaktionstermer ur en 
regressionsmodell, som man kan skatta med regress. Denna metod har stora fördelar när 
man har många faktorer. Men det är, som sagt, en fråga för mer avancerade kurser.



Repetition



”Vanliga” uppgifter: 1-5 och teoriuppgifter &(a)-(e )



De fem senaste tentorna 3/1-17 t.o.m. 31/8-18
Områden:

1. Grundläggande sannolikhetskalkyl

2. Väntevärde, varians och normalfördelning

3. Konfidensintervall och signifikanstest

4. Binomial- poisson- och exponentialfördelning

5. Linjär regression

6. Faktorförsök 



1. Grundläggande sannolikhetskalkyl
- Händelser
- Disjunkta händelser, unioner och snitt
- Oberoende
- Satsen om total sannolikhet
- Bayes’ sats

1-5-fråga: 1 av 5, teorifråga (nr 6): 3 av 5



Betingad sannolikhet

Den ljusrosa arean är 
A∩B. ”A och B”.

För att få hoppa höjd måste man kunna hoppa längre än fem meter, vilket eleverna i Bollplankets 
idrottsskola gör med sannolikhet 0.3. Bland dem som hoppar längre än fem meter är sannolikheten att 
hoppa högre än två meter 0.15. A: ”Hoppa längre än fem meter”, B: “Hoppa högre än två.”
P(B∩A)=P(A)*P(B|A)=0.3*0.15=0.045.

A: Kasta tärning med resultat 5 eller 6
B: Kasta tärning med jämnt resultat:



Oberoende
Om sannolikheten för A betingat B är lika med 
sannolikheten för A, så sägs A och B vara 
oberoende. (Ex: Sannolikheten att slå en sexa 
givet att man redan slagit en.)

Definition

Händelserna A och B sägs vara oberoende om

(*) Tas som den formella definitionen av 
oberoende.



Tentauppgift 15/8-17

(i) P(A∩B)=P(A)P(B)???

”Både A och B” är just A∩B. Frågan 
är alltså om 0.3=0.7*0.5, och det är 
det ju inte. Svar: A och B är inte 
oberoende.

P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)=0.7+0.5-0.3=0.9.

(Kolla i figuren att detta stämmer. P(A)+P(B) 
räknar P(A∩B) två gånger. Därför måste man 
dra av P(A∩B). (X)



Tentauppgift 3/1-17

Enda skillnaden är att man ska använda att P(A∩B)=P(A)P(B)=0.20.

För (ii) kan man använda P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B), men det går också 
att använda att om A och B är oberoende, så är också Ac och Bc det:

P(A∪B) = 1-P((A∪B)c) =1-P(Ac∩ Bc)=1-P(Ac)*P(Bc)=1-0.5*0.6=0.7

(X)



Teoriuppgift 10/4-18

Ai: Potatis nummer i misslyckas.

P(A1∩A2∩….∩A100)=

P(A1)*P(A2)*….*P(A100)=0.1100=10-100.

(Hon kan alltså räkna med att få potatis. X)



Satsen om total sannolikhet
Antag att A1,...,An är en partition av utfallsrummet, 
dvs. är ömsesidigt uteslutande och tillsammans fyller 
hela utfallsrummet. Då är

Notera specialfallet A1=A och A2=Ac.



Bayes’ sats vänder på betingningarna
Vi vet ofta sannolikheter som 

”sannolikheten att testa positivt om man har/inte 
har sjukdomen”

men vill ha 

”sannolikheten att ha sjukdomen om man testat 
positivt/negativt”

Bayes’ tar oss från det ena till det andra.



 Tentauppgift 10/4-18 



Lösning
- Problemet ritas upp. Det behöver inte bara 

skalenligt.
- Aktuella händelser:

- B: Bilen är röd
- A1: Volvo
- A2: Volkswagen
- A3: Toyota
- A4: Övriga

- Givna sannolikheter:
- P(B|A1)=0.2;P(A1)=0.3
- P(B|A2)=0.1;P(A1)=0.2
- P(B|A3)=0.4;P(A1)=0.1
- P(B|A4)=0.125;P(A1)=0.4



Lösning
a) Satsen om total sannolikhet ger:

Det är alltså sjutton procents sannolikhet att en slumpmässigt vald bil är röd.

b) Bayes’ 
sats:

Rätt svar är alltså Volvo

(X)



2. Väntevärde, varians och 
normalfördelning

- Integral- och summaformler
- Räkneregler för linjärkombinationer, särskilt summor och medelvärden
- Gauss' approximationsformler
- Normalfördelningen
- Centrala gränsvärdessatsen

1-5-fråga: 2 av 5, teorifråga (nr 6): 5 av 5



Definitioner
Väntevärde, diskret fördelning:

Varians:

Väntevärde, kontinuerlig fördelning

Varians:



Uppgift från tentamen 10/4-18 

E(X)=0.1*5+0.2*6+0.25*7+0.25*8+0.1*9=6.35
E(X2)=
0.1*5^2+0.2*6^2+0.25*7^2+0.25*8^2+0.1*9^2 
=46.05
V(X)=46.05-6.35^2=5.73
Skulle det frågas efter standardavvikelse, får 
man dra roten ur:
D(X)=(5.73)1/2=2.39

(X)



Tentauppgift 24/10-17 

(X)



Additionsformler Om X och Y är oberoende och 
normalfördelade, så är också alla 
resulterande variabler i formlerna till höger 
normalfördelade.



Tentauppgift 24/10-17

E(Z)=4*E(X)-5*E(Y)+2=-3

V(Z)=16*22+25*32=289

Svar: Z~N(-3,289)                    ( Z~N(-3,172))

(X)



Tentauppgift 31/8-18

(ii) I det första fallet multiplicerar alla avvikelser med n. 
I det andra tar en hel del av avvikelserna ut varandra.



Att räkna med normalfördelningen (från formels.)



Tentauppgifter 15/8-17



Tentauppgift 17/8-17

(X)



CGS

Ekvivalent formulering, som inte står i formelsamingen:



Tentauppgift 3/1-17

pX(0)=0.25; pX(1)=0.5; pX(2)=0.14285; pX(3)=0.25-1/7=0.10714

E(Xi)=1*0.5+2*0.14285+3*0.10714=1.10712

E(Xi
2)=1*0.5+2^2*0.14285+3^2*0.10714=2.03566

V(Xi)=2.03566-1.10712^2=0.80994

Svar på (a): Väntevärde: 1.03, varians: 0.81.



Tentauppgift 3/1-17, fortsättning

Svar på (b): Man bör ha minst 126 snapsar.



Gauss’ approximationsformler



Uppgift på tentamen 3/1-17

3/1-17

Använd formelsamlingen för att se att E(X)=2 och V(X)=1/3



Exakt beräkning av väntevärdet

(Ganska nära 21/2=1.41, som fås approximativt.)

(X)



Uppgift på tentamen 10/4-18

10/4-18

Väntevärdet är busenkelt. Bara ersätt värdena med sina väntevärden. 



Variansen kommer ur Taylorutveckling kring 
medelvärdet

(X)



Tentauppgift 15/8-17



Lösning
Låt Xi vara vikten av fisk nummer i. Vi antar att  X1, X2 , X3,... är ömsesidigt oberoende.



Låt

Svaret på (a) och (b) är alltså 

Enligt CGS är S80 väldigt nära normalfördelning. Med S4 är det bara säkert om Xi-variablerna är 
normalfördelade. 

Med väldigt god approximation har vi:

(X)



3. Konfidensintervall och signifikanstest

- Stickprov i par och konfidensintervall för en 
parameter

- Två stickprov/stickprov i par
- Hypotesprövning
- Styrkeberäkningar

1-5-fråga: 5 av 5, teorifråga (nr 6): 4 av 5



Konfidensintervall
- En slumpvariabel X har väntevärde och 

varians E(X)=μ V(X)=σ2.
- Om vi har oberoende slumpvariabler 

X1,...,Xn, alla med E(Xi)=μ och V(Xi)=σ2, så 
har vi 

Detta kan enkelt skrivas om till att det är 
sannolikhet 1-α att

Om variablerna är normalfördelade är det 
sannolikhet 1-α att

Antag stickprov av oberoende 
observationer

Då ges ett 1-α-konfidensintervall av



Tentauppgift 24/10-17 

Bredden på konfidensintervallet är ju 

2*z0.025
.3.5/n1/2=2.1.96.3.5/n1/2<2

2.1.96.3.5/n1/2=13.72/n1/2<2 ger att

n>(13.72/2)^2=47.05

Alltså minst 48 mätningar. (X)



När σ är okänd, ersätts den med s
Man kan också ha ensidiga konfindenintervall, 

Kompensationen för att vi skattar s är att 
t-kvantilen, inte normalkvantilen, används. 
För stora n är skillnaden minimal, för små 
har den betydelse.

Dessa ger en övre respektive undre 
gräns för vad μ kan vara.

Ofta gör man konfidensintervall för 
skillnaden mellan två mätningar på samma 
enhet eller individ. På så sätt tar man hand 
om den stora variation som kan vara 
mellan individer. Detta kallas stickprov i 
par.



Uppgift på tentamen 10/4-18

Svaret på (a)-uppgiften är att vi kan utesluta  
hypotesen H0: μ<76.92, eftersom det ensidiga 
konfidensintervaller liggger. (Mer om hyp-p strax.)
(b) hör till styrkekavsnittet.

(b) väntar vi med till 
styrkeberäkningarna

(X)



Två stickprov
- Vi har oberoende slumpvariabler X1,...,Xm, 

Y1,...,Yn, alla med E(Xi)=μ1 V(Xi)=σ2 och 
alla med E(Yi)=μ2 V(Yi)=σ2. (Olika μ men 
samma σ!)

Detta kan skrivas om till att det är sannolikhet 1-
α att

Om variablerna är normalfördelade är det 
sannolikhet 1-α att

Antag två oberoende stickprov:

Då ges ett 1-α-konfidensintervall för μ2-μ1 av



När σ är okänd, ersätts den med s
Man kan också ha ensidiga konfidensintervall, 

Kompensationen för att vi skattar s är att 
t-kvantilen, inte normalkvantilen, används. 
För stora n är skillnaden minimal, för små 
har den betydelse.

Dessa ger en övre respektive undre 
gräns för vad μ2-μ1 kan vara.

När man designar experiment är det ofta 
viktigt att tänka på om man istället för två 
oberoende stickprov kan ta stickprov i par. 
På det viset kan man få betydligt 
känsligare test.



Hypotesprövning
Om man vill undersöka om θ är ett visst värde 
θ0, kan man göra ett konfidensintervall av grad 
1-α och förkasta hypotesen 

H0: θ=θ0

om konfidensintervallet inte täcker θ0.

Sannolikheten att förkasta H0 om den ändå är 
sann är α. α väljs som ett litet tal - ofta, men inte 
alltid, är α=0.05.

När man sätter upp ett hypotestest har man 
också en mothypotes H1, det man tror är sant 
om H0 inte är sann.

- Om H1: θ≠θ0, väljs ett tvåsidigt 
konfidensintervall

- Om H1: θ>θ0, väljs ett nedåt begränsat, 
ensidigt konfidensintervall.

- Om H1: θ<θ0, väljs ett uppåt begränsat, 
ensidigt konfidensintervall.



Hyptesprövning
Anmärkning: I många böcker presenterar man hypotestester i 
termer av T-storheten:

 

med lite olika variationer beroende på om man har känd/okänd standardavvikelse 
och om det är ett eller flera stickprov. T-storheten jämförs sedan med normal- eller 
t-kvantiler.

Detta sätt blir helt ekvivalent med det här beskrivna.



Tentauppgift 15/8-17

Lösning: Om var och ger ”false positive” med sannolikhet 5 %, är det förväntade antalet ”false 
positives” bland 50:

50*0.05=2.5.



Tentauppgift 31/8-18

- Man testar H0: θ=θ0 mot H1: θ>θ0 på nivån α genom att göra ett nedåt begränsat 
konfidensintervall för θ med nivå 1-α och se om det täcker θ0 .

- Man testar H0: θ=θ0 mot H1: θ<θ0 på nivån α genom att göra ett uppåt begränsat 
konfidensintervall för θ med nivå 1-α och se om det täcker θ0 .



Tentauppgift 24/10-17

24/10-17



Lösning

Testa på nivån 0.05:

För att göra konfidensintervallet behöver vi en skattning av det gemensamma σ.



Lösning

Konfidensintervallet beräknas till
(-∞,-5.94),
vilket alltså inte täcker värdet noll.

Hypotesen H0, som egentligen betyder att 
meteroritnedslagen inte haft effekt, kan förkastas, och 
det finns evidens för meteoritnedslaget hade effekt på 
invånarnas sinnesnärvaro.

(X)



Tentauppgift 31/8-18

>> 
66.08-70.67+tinv(0.95,188)*sqrt((11.32*99+11.52*89)/188)*sqrt(1/100+1/90)
-3.7786

% Vi kan alltså på nivån 5 % förkasta hypotesen om ingen skillnad, ty ett 95 % uppåt begränsat 
konfidensintervall är (-∞,- 3.78) - täcker inte nollan.

(X)



Tentauppgift 15/8-17

Modell:
x1,...x9 (övre raden: förra sommaren )är observationer av (N(μ1,σ

2)) och
y1,...y7 (undre raden: årets sommar är observationer av (N(μ2,σ

2)). 

Alla observationer är oberoende.



Tentauppgift 15/8-17 (Miniräknarvänlig lösning)
Sx = 59+68+64+70+66+77+72+69+62 %607

Sy = 53+56+55+51+62+58+58 %393

Sxkv = 
59^2+68^2+64^2+70^2+66^2+77^2+72^2+69^2
+62^2 %41175 

Sykv = 
53^2+56^2+55^2+51^2+62^2+58^2+58^2 
%22143

Sxx = Sxkv-Sx^2/9 %236.2222

Syy = Sykv-Sy^2/7 %78.8571

s = sqrt((Sxx+Syy)/14)%4.7440

TQ = tinv(0.95,14)%1.7613 (Tabell går 
också)

DIFF = Sx/9-Sy/7 %11.3016

DIFF - TQ*s*sqrt(1/9+1/7) %7.0907

Ett nedåt begränsat 95 % 
konfidensintervall för Δ=μ1-μ2 är 
alltså (7.09,∞). Hypotesen 
H0: Δ=0 
Kan alltså förkastas.

(X)



Frihetsgrader och medelfel
Ur formelsamlingen:

I det allmännare fallet har vi k stickprov av oberoende observationer:

s2 är skattad med f = n1+....+nk-k 
frihetsgrader.



Frihetsgrader och medelfel
Ur formelsamlingen:

Om vi exempelvis har k=3 och vill skatta 
θ=μ2-μ1 så är skattaren 

Man behöver alltså kunna räkna ut ett 
medelfel för att skapa ett 
konfidensintervall, men annars är det 
skäligen enkelt.

Notera man alltid använder samma s 
och samma antal frihetsgrader oavsett 
vilken skattare man har. Det är 
medelfelet som ändras.



Tentauppgift 10/4-18

10/4-18



Lösning (a)

Variansen skattas med 4+1=5 
frihetsgrader. (Det sista ledet är 
egentligen inte nödvändigt.)



Lösning (b)
E* är alltså normalfördelad med 
väntevärdet 836.26(T1-T0) och 
variansen 489 531.6σ2.



Lösning (c) hitta medelfelet!

Eftersom σ är skattad med 5 frihetsgrader, ges ett 95 % konfidensintervall för E av  

Räknar man ut det blir det: (47 675,48 176)

(X)



Tentauppgift 3/1-17



Lösning (a)
Här har man använt formeln när man gör konfidensintervall för ett medelvärde. 
Med naturliga beteckningar:

Medelvärdena är naturligtvis bara 
mittpunkterna 20.35 och 21.45,



Lösning (b)
Gör ett nedåt begränsat konfidensintervall för att testa

H0: μy=20.7 mot H1: μy>20.7

Detta görs genom att göra ett ensidigt, nedåt begränsat, konfidensintervall.

20.7 ligger inte i detta intervall, så H0 kan förkastas på nivån 5 %. (Notera att det 
inte hade gått med ett tvåsidigt test.)



Lösning (c)
Här får vi anta gemensam standardavvikelse och skattar:

(X)



Styrka 
Styrkefunktionen π(θ) är en funktion av det sanna parametervärdet och definieras 
som sannolikheten att förkasta nollhypotesen om θ är det sanna parametervärdet. 
I ett test av 

H0: θ=θ0  

är π(θ0)=α, dvs. sannolikheten att förkasta H0 om den är sann är liten (som sig 
bör.) När mothypotesen är sann bör π(θ) vara så stor som.

Låt oss se direkt på tentauppgifterna! 



Tentauppgift 31/8-18



Lösning

- Minimum av styrkefunktionen är vid μ=4. 
Alltså är testet av H0:μ=4. 

- Sannolikheten att förkasta är stor både till 
vänster och höger om μ=4. Alltså är 
mothypotesen H0:μ≠4.

- Vid μ=4 är styrkefunktionen 0.1, alltså har 
testet den (lite ovanliga) signifikansnivån 
0.1.



Uppgift på tentamen 10/4-18
(b) Vi förkastar H0: μ=76.92 om ett 
ensidigt konfidensintervall

inte täcker värdet 76.92, vilket 
är detsamma som 



Lösning, fortsättning

Argumentet till den standardiserade 
normalfördelningen ska vara minst 0.68.

Svar: Det behövs minst 26 personer för att uppnå önskad styrka. 

Om rätt värde är 
71.43, gäller:



Tentauppgift 3/1-17

95 % CI: (0.62,∞)

Stickprov i par!!!



Lösning (c)

H0: μx=μy förkastas i ett test mot H1: μx<μy om

Om μy-μx=25, gäller 

Och alltså:



Lösning, fortsättning

Svar: Åtta eller fler behövs för att uppnå önskad styrka.
(X)



Tentauppgift 15/8-17 När variansen ökar, blir testet 
svagare, dvs sannolikheten 
att förkasta  H0 när det 
alternativa hypotesen är sann 
(H1: μ<1)



Lösning (väldigt grovt)

Däremot kommer den att vara detsamma när μ=1.



Tentauppgift 24/10-17

(i) Eftersom vi inte ens strävar efter stor styrka när μ=-10, är styrkan extremt liten 
där: h(-10)<h(-4)=0.05<h(10)

(ii) Mindre variation ger ett starkare test. Alltså ökar styrkan då.


