
Repetisjon av prediksjonsintervall og av konfi-
densintervall for varians
• Anta at vi trekker et tilfeldig utvalg X1, X2, . . . , Xn fra en normalpo-

pulasjon (N (µ, σ2)). Basert på observasjoner x1, x2, . . . , xn kan vi da
lage to forskjellige typer intervaller:

– Konfidensintervall: Et intervall for en parameter, µ eller σ2, der
vi har 100(1− α)% tillit til at parameteren ligger.

– Prediksjonsintervall: Et intervall for en ny observasjon, der vi
har omtrent 100(1 − α)% sannsynlighet for at observasjonen vil
ligge.

• Hvis man gjentatte ganger trekker observasjoner X1, X2, . . . , Xn, lager
prediksjonsintervallet basert på disse observasjonene og så trekker en
ny observasjon Xn+1 vil den nye observasjonen være inneholdt i pre-
diksjonsintervallet 100(1− α)% av gangene.

• MERK:

– Konfidensintervallet inneholder usikkerhet som skyldes at para-
meterene ikke er kjente. Bredden på konfidensintervallet går mot
0 når n øker.

– Prediksjonsintervallet inneholder både usikkerheten fra at parame-
terene ikke er kjente OG naturlig variasjon i nye observasjoner.
Bredden av prediksjonsintervallet går IKKE mot 0 når n øker.

• Hvis x̄ er empirisk middelverdi for et tilfeldig utvalg av størrelse n fra
en normalfordeling med ukjent forventningsverdi µ og kjent varians σ2

er et 100(1− α)% prediksjonsintervall for en fremtidig observasjon XO

gitt ved

x̄± zα/2σ
√

1 +
1

n
.

• Hvis variansen σ2 ikke er kjent og s2 er empirisk varians er et 100(1−
α)% prediksjonsintervall for en framtidig observasjon XO gitt ved
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• Hvis s2 er empirisk varians basert på et tilfeldig utvalg av størrelse n
fra en normalpopulasjon N (µ, σ2) er et 100(1−α)% konfidensintervall
for variansen σ2 gitt ved
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