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Provtexten får bortföras! 
 
 
 
 
1. I en undersökning om direktörers lojalitet till företaget visade det sig att 60 % var lojala och skulle 

stanna kvar i företaget också om de fick ett bättre anbud från annat håll. 52,5 % av direktörerna 
som deltog i undersökningen hade jobbat i företaget minst 10 år. Av de som jobbat minst 10 år i 
företaget var 71,4 % lojala. 
a) Hur stor del av direktörerna är både lojala och har jobbat i företaget minst 10 år? 
b) Hur stor del av direktörerna är inte lojal men jobbat i företaget minst 10 år? 
c) Hur stor del av direktörerna har jobbat i företaget minst 10 år givet att han/hon är lojal? 

 
 
2. En bensinstation erbjuder gratis kaffepåtår åt sina kunder. För att mäta hur mycket erbjudandet 

utnyttjas har man på stationen under en tid studerat antalet kaffepåfyllningar som görs efter den 
första betalda koppen och fått följande fördelning: 

 
Påtår (antal koppar/kund)   0        1        2        3  
Andel av kunderna 0,3     0,4     0,2     0,1 

 
 Beräkna väntevärde och standardavvikelse för antal kaffepåfyllningar (antal koppar utöver den 

betalda). 
 Under ett dygn säljer bensinstationen i genomsnitt 457 koppar kaffe. Vad är väntevärdet för den 

totala kaffeåtgången i antal koppar per dygn (betalda + påfyllningar)? 
 
 
3. Professor GA har en databas med 15 olika tentfrågor om sannolikhetsfördelningar. Fyra av 

dessa frågor baserar sig på hypergeometrisk fördelning. Vad är sannolikheten att minst två av 
dessa hypergeometriska frågor ingår i en femfrågors tentamen om sannolikhetsfördelningar? 

 
 
4. Enligt färsk statistik sker det i medeltal 3,1 bilstölder varje minut i USA. Antag att antalet 

bilstölder följer en Poissonfördelning. 
 a) Vad är sannolikheten att det inte inträffar en enda bilstöld under en minut? 
 b) Vad är sannolikheten att det inträffar minst 3 bilstölder under en minut? 
 
 
5. Två normalfördelade variabler, X1~N(µ1, σ1

2) och X2~N(µ2, σ2
2), har delvis överlappande 

fördelningar. Båda variablerna kan bl. a. anta värdet 10. 
 
 a) Antag att fördelningarnas varianser är lika stora, σ1

2=σ2
2. Vilkendera fördelningen har större 

väntevärde om P(X1>10) = 0,3 och P(X2>10) = 0,2? Motivera (gärna grafiskt)! 
 
 b) Antag att fördelningarna har samma väntevärde, µ1=µ2. Vilkendera fördelningen har större 

varians om P(X1>10) = 0,3 och P(X2>10) = 0,35? Motivera (gärna grafiskt)! 
 
 
 
 

Lycka till! 


