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stödlapp (A5) som lämnas in med tenten 

Provtexten får bortföras! 
 
 
1. Av de anställda vid ett företag har 60% en högskoleutbildning och 80% av personalen är fast 

anställda. 90% av de högskoleutbildade är fast anställda. En person väljs slumpmässigt från 
företaget.  
a) Beräkna sannolikheten att personen är högskoleutbildad, men inte fast anställd? 
b) Beräkna sannolikheten att personen saknar högskoleutbildning, men är fast anställd? 
c) Beräkna sannolikheten att personen är fast anställd givet att han/hon saknar 

högskoleutbildning. 
d) En planerad reform gör att arbetstiden förändras för alla som är högskoleutbildade eller fast 

anställda. Hur stor del av företagets personal berörs av reformen? 
 
 
2. L. Bortkiewicz undersökte i slutet av 1800-talet hur många preussiska soldater som dött efter att 

ha blivit sparkade av hästar. Han studerade 10 förband över 20 års tid och fick på detta sätt 
10*20 = 200 observationer på variabeln y = antalet dödsfall per förband och år. Observationerna 
summeras i tabellen nedan. 

  
Antalet dödsfall Frekvens 

y f(y) 
0 109 
1 65 
2 22 
3 3 
4 1 

 
    Beräkna medeltal, median och typvärde för antalet dödsfall samt rita ett lämpligt diagram för att  
    illustrera variabelns fördelning. 
 
 
3. Vid ett slumpmässigt försök kan bl.a. händelser A1, A2 eller A3 inträffa. Sannolikheterna för  
    händelserna är: P(A1) = 5

1 , P(A2) = 4
1  och P(A3) = 3

1 .  
    Låt X ange hur många av de tre händelserna som inträffar.  
    Bestäm E(X) och Var(X) under förutsättningen att händelserna är oförenliga, dvs. att  
    högst en av händelserna kan inträffa. 
 
 
4. En maskin tillverkar elektriska komponenter. Maskinen har en felkvot på 1%, dvs. 1% av de  
    tillverkade komponenetern är oanvändbara. Komponenterna packas i lådor så att varje låda  
    innehåller 50 stycken. Bestäm sannolikheten för följande händelser. 

a) En låda innehåller exakt en oanvändbar komponent. 
b) En låda innehåller ingen oanvändbar komponent. 
c)    En låda innehåller minst en oanvändbar komponent. 

 
 
5. En maskin fyller äppelsaft i förpackningar, varje förpackning borde innehålla en liter saft. 

Mängden  
    äppelsaft är normalfördelad med väntevärde µ och standardavvikelsen σ = 0,04. Genom att 

justera  
    påfyllningsmaskinen kan man erhålla olika värden för µ, men standardavvikelsen är alltid den 

samma. 
    Vilket värde borde väljas för µ för att högst 5 % av förpackningarna ska innehålla för lite saft 

(under  



    1 liter)? 
 
 

Lycka till! 


