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Händelser och sannolikheter – P(A)
L̊at A vara en händelse. Sannolikheten för A skrivs d̊a P(A).

Händelser kan vara nästan vad som helst! Några exempel:

1. Sl̊a en sexa med en tärning.
2. F̊a minst ett par när man drar fem kort ur en kortlek.
3. Man överlever en omg̊ang rysk roulette.
4. En digital signal tas emot p̊a rätt sätt.
5. En gruvborr lyckas borra minst 110 m.
6. Under januari månad sker inga driftstopp i en viss fabrik.
7. En st̊albalk h̊aller för en viss belastning.
8. Det blir billigare att köpa ett dyrt kretskort direkt.
9. 75 parkeringsplatser räcker till 100 hush̊alls bilar.

10. Det regnar mer än 350 mm i Brisbane i december.
11. Danmark invaderar Sk̊ane nästa år.

1-3 kan vi räkna p̊a med förh̊allandevis enkel matematik.

För att studera 4-10 behöver vi införa slumpvariabler.

11 ligger utanför kursens ram.
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Varför sannolikheter?
I många situationer vill man veta hur stor sannolikheten – eller
risken – för en viss händelse är.

Men sannolikheter är ocks̊a användbara för att beskriva
hur (o)säkra vi är p̊a n̊agot.

Exempel: Hur l̊angt är det till Malmö?

Statistiska metoder grundade i sannolikhetsteori l̊ater oss göra
uttalanden där vi verkligen kan säga att vi är 95 % säkra!
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Tärningsslag
A. Vad är sannolikheten att sl̊a en sexa med en vanlig balanserad
sexsidig tärning?

  

B. Sannolikheten att inte sl̊a en sexa?

C. Sannolikheten att sl̊a minst fem?

D. Sannolikheten att sl̊a jämnt?

E. Sannolikheten att sl̊a antingen minst fem eller jämnt?
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Frekvenskvoter

Vad menar vi med att sannolikheten att sl̊a en sexa är 1
6?

L̊at A beteckna händelsen ”sl̊a en sexa med tärningen”. Vi utför
försöket ”kasta en tärning” n g̊anger och räknar antalet g̊anger f
som A inträffar.

f
n kallas den relativa frekvensen för A.

I Se datorsimulering!

Vi tänker p̊a sannolikheten P(A) som:

P(A) = relativ frekvens för A efter oändligt många försök.
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Den klassiska sannolikhetsdefinitionen

Antag att ett försök har m möjliga utfall, som alla är lika sannolika.

Antag vidare att av dessa utfall s̊a är g gynsamma p̊a s̊a sätt att
de innebär att A inträffar.

Den klassiska sannolikhetsdefinitionen:

Då är P(A) = g
m .

Vi använde den klassiska sannolikhetsdefinitionen när vi räknade ut
de olika sannolikheterna för tärningskastet nyss!

Den klassiska sannolikhetsdefinitionen är mycket användbar för
enklare problem, men g̊ar tyvärr ofta inte att använda för mer
komplicerade tillämpningar.

I Se exempel p̊a tavlan!
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Mängder och händelser
För att f̊a fram användbara formler för sannolikheter s̊a behöver vi
införa lite notation, hämtad fr̊an mängdläran.

L̊at A och B vara tv̊a händelser.

I A ∪ B = unionen av A och B =A och/eller B.
I A ∩ B = snittet av A och B = A och B = de delar av A och

B som är gemensamma.
I A∗ = komplementet till A = allt utom A.
I Om A och B inte kan inträffa samtidigt s̊a säger vi att

händelserna är oförenliga. Matematiskt skriver vi A ∩ B = ∅
där ∅ utläses som tomma mängden, vilket betyder att
händelserna A och B inte har n̊agra gemensamma
best̊andsdelar.

I En händelse som alltid inträffar kallas säker och en händelse
som aldrig inträffar kallas omöjlig.

Vi tittar p̊a ett exempel och illustrerar uttrycken med Venndiagram
p̊a tavlan.
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Egenskaper hos sannolikheter

Vi är nu nästan redo att konstruera räkneregler för sannolikheter.
Men först måste vi bestämma n̊agra grundläggande regler för hur
sannolikheter fungerar.

I Se tavlan!

De här grundläggande reglerna brukar kallas för Kolmogorovs
axiom.

Utifr̊an de tre axiomen kan vi härleda nyttiga räkneregler för
sannolikheter:

I P(A ∪ B) = P(A) + P(B)− P(A ∩ B).

I P(A∗) = 1− P(A).

I P(A∗ ∩ B∗) = 1− P(A ∪ B)

I Se exempel p̊a tavlan!
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Betingade sannolikheter
En produkt tillverkas vid tv̊a olika fabriker. Utifr̊an vissa
kvalitetskrav s̊a klassas de tillverkade produkterna som ”dugliga”
eller ”defekta”. Under en dag tillverkar fabrikerna produkter enligt
följande tabell:

Duglig Defekt Totalt
Fabrik 1 150 5 155
Fabrik 2 200 10 210

Totalt 350 15 365

Antag att man väljer en produkt p̊a måf̊a bland de 365 tillverkade
produkterna.

(a) Vad är sannolikheten att man väljer en produkt fr̊an fabrik 1?

(b) Om man väljer en produkt fr̊an fabrik 1, vad är d̊a
sannolikheten att man väljer en defekt produkt?

(c) Vad är sannolikheten att man väljer en defekt produkt fr̊an
fabrik 1?
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Betingade sannolikheter
Den betingade sannolikheten P(A|B) definieras som

P(A|B) =
P(A ∩ B)

P(B)
.

P(A|B) utläses ”sannolikheten för (händelsen) A givet (händelsen)
B”.

I v̊art exempel var A=”välja defekt produkt” och B=”välja
produkt fr̊an fabrik 1”.

Vi kan skriva om formeln ovan som

P(A ∩ B) = P(B) · P(A|B).

För tre händelser A, B och C f̊ar man p̊a samma sätt

P(A ∩ B ∩ C ) = P(C ) · P(B|C ) · P(A|B ∩ C ).

I Se exempel p̊a tavlan!
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Oberoende händelser
I många fall p̊averkar inte information om en händelse A
sannolikheten för en händelse B.

Antag att vi har slagit en vanlig tärning. Sannolikheten är 1/6 att
vi slog en sexa.

Om vi f̊ar veta att vi slog minst fyra s̊a är sannolikheten att vi slog
en sexa 1/3 istället för 1/6.

Men om vi istället f̊ar veta att det regnar i Peru s̊a är
sannolikheten fortfarande 1/6 att vi slog en sexa.

Händelserna ”det regnar i Peru” och ”vi har slagit en sexa” är
oberoende.

Matematiskt säger vi att händelserna A och B är oberoende om

P(A|B) = P(A).

För oberoende händelser gäller det att P(A ∩ B) = P(A) · P(B).

I Se exempel p̊a tavlan!
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Regler för sannolikheter

Sammanfattningsvis har vi att om A och B är händelser s̊a gäller
det att

I 0 ≤ P(A) ≤ 1.

I Om det finns m möjliga utfall som alla är lika sannolika och
om g av dessa innebär att A inträffar s̊a är P(A) = g/m.

I P(A∗) = 1− P(A).

I P(A ∪ B) = P(A) + P(B)− P(A ∩ B).

I P(A∗ ∩ B∗) = 1− P(A ∪ B).

I P(A|B) = P(A∩B)
P(B) .

I P(A ∩ B) = P(B) · P(A|B).

I Om A och B är oberoende s̊a är P(A ∩ B) = P(A) · P(B).
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Slumpvariabler

För att räkna ut mer komplicerade sannolikheter s̊a måste man
nästan alltid använda sig av slumpvariabler.

I L̊at X vara antalet driftstopp p̊a ett pappersbruk under en
dag. Då är X en (diskret) slumpvariabel.

I L̊at Y vara antalet meter som en gruvborr lyckas borra. Då är
Y en (kontinuerlig) slumpvariabel.

Vi kommer att studera slumpvariabler p̊a datorövningen och under
de kommande föreläsningarna.
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