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Sammanfattning 

 

Kasta gris är ett spel där spelarna tävlar om att komma först till 100 poäng. Två grisformade tärningar 

kastas och beroende på hur de landar ger de olika poäng, alternativt förlust av poäng. För en spelare 

som har samlade poäng i en kastomgång innebär ytterligare ett kast en chans att erhålla en högre 

poängsumma men också en risk att förlora den redan samlade. I denna uppsats vill vi ta reda på vid 

vilken högsta poängsumma i en kastomgång som spelaren bör välja att fortsätta kasta. Eftersom 

tärningarna är grisformade och alltså inte symmetriska är sannolikheterna olika för de möjliga 

utfallen. Att sannolikheterna därtill är okända omöjliggör att beräkna den sökta poängsumman exakt. 

Vi har genomfört ett eget försök med 10 517 kast uppdelade på tre gristärningspar. Med hjälp av 

insamlad data och metoder inom sannolikhetslära har vi kunnat skatta de okända sannolikheterna 

och därmed den sökta poängsumman. För att få ett mått på osäkerheten i vår skattning av den 

senare har vi använt två metoder inom inferensteorin, Deltametoden och bootstrap. I vårt resultat 

fann vi att 21, med åtminstone 75 procents säkerhet, är den högsta poängsumma för vilken en 

spelare bör fortsätta sin kastomgång. Resultatet ger en spelare möjlighet att maximera sin 

förväntade poäng i en kastomgång men att använda detta som en spelstrategi genom hela spelet är 

dock ingen garanti för vinst.  

 

Nyckelord: kasta gris, spelstrategi, sannolikhet, Deltametoden, bootstrap  
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1 Introduktion 

 

Att spela sällskapsspel är ett sätt att umgås och att roa sig när vardagen är grå och trist och det finns 

tid över. Därtill används flera spel också som pedagogiska verktyg. I alla tider har människor över hela 

världen uppfunnit och spelat spel, och flera av de spel som vi idag har hemma i hyllan har anor från 

antiken (Höglund 2009). Det finns en mängd olika typer av spel. Vissa är rena turspel där det endast 

är slumpen som avgör om en spelare vinner, medan andra bygger på skicklighet. En spelare kan för 

de senare öka sina vinstchanser genom att bli duktig på spelet eller genom att lära sig någon 

fördelaktig strategi. Kasta gris har inslag av båda dessa speltyper. I varje kast är det turen som avgör 

om spelaren får poäng eller poängförlust, men med en spelstrategi är det möjligt för en spelare att 

öka sina chanser att vinna. En spelstrategi skulle kunna innebära att spelaren vet när det är mest 

fördelaktigt att spara sina poäng i en kastomgång för att maximera kastomgångens förväntade 

poängsumma. Det är den spelstrategin som är fokus för denna uppsats.  

  

 

1.1 Bakgrund 

 

Kasta gris är ett sällskapsspel för två eller fler spelare som går ut på att samla poäng genom att kasta 

två grisformade tärningar1. Varje gristärning kan landa i sex olika positioner (sida med prick, sida utan 

prick, rygg, stående, tryne och hals) med okända sannolikheter. De två grisarnas positioner kan 

tillsammans bilda 17 möjliga kombinationer (se Tabell 1). 

Spelet går till så att en spelare kastar de två gristärningarna och observerar hur de landar. Spelaren 

fortsätter att kasta tills hen väljer att avsluta sin kastomgång eller tills reglerna sätter stopp. Ett kast 

kan resultera i något av nedanstående scenarion: 

 Grisarna landar i en kombination som ger poäng. Spelaren kan då välja att kasta ytterligare en 

gång eller att spara sina poäng och låta turen gå vidare till nästa spelare.  

                                                           
1
 De två gristärningarna är tillverkade i gummi och har båda formen av en gående gris. De är 23*15*15 mm 

stora och på deras högra sida finns en svartmålad prick.  
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 Grisarna landar i kombinationen ”fläsklägg”. Spelaren förlorar då alla sina poäng i kastomgången 

och turen går vidare till nästa spelare. 

 Grisarna landar i kombinationen ”bara bacon”. Spelaren förlorar då samtliga sina poäng, även 

sparade från tidigare kastomgångar, och turen går vidare till nästa spelare. 

En kastomgång pågår så länge en och samma spelare kastar grisarna. Poängen som erhålls från vart 

och ett av kasten summeras till dess att spelaren sparar eller förlorar dem. Poäng som sparas adderas 

med poäng från tidigare kastomgångar och målet är att nå 100 poäng och därmed vinna spelet. 

(Tactic. Kasta gris. http://www.tactic.net/site/rules/SWE/02290.pdf [2013-05-22]) 

 

Tabell 1. Möjliga kombinationer för två grisar 

Namn: Beskrivning:           Poäng: 

Sidfläsk Grisarna landar på samma sida 1 

Fläsklägg Grisarna landar på olika sidor Förlorar alla poäng i 
kastomgången 

Svinrygg En gris landar på rygg, den 
andra på sida 

5 

Dubbel svinrygg Båda grisarna landar på rygg 20 

Stående gris En gris landar stående, den 
andra på sida 

5 

Dubbel stående gris Båda grisarna landar stående 20 

Tryne En gris landar på tryne, den 
andra på sida 

10 

Dubbelt tryne Båda grisarna landar på tryne 40 

Grishals En gris landar på hals, den 
andra på sida 

15 

Dubbel grishals Båda grisarna landar på hals 60 

Rygg Stående En gris landar på rygg, den 
andra stående 

10 

Rygg Tryne En gris landar på rygg, den 
andra på tryne 

15 

Rygg Hals En gris landar på rygg, den 
andra på hals 

20 

Stående Tryne En gris landar stående, den 
andra på tryne 

15 

Stående Hals En gris landar stående, den 
andra på hals 

20 

Tryne Hals En gris landar på tryne, den 
andra på hals 

25 

Bara bacon Grisarna landar så att de 
vidrör varandra 

Förlorar alla poäng, även 
sparade 

(Tactic. Kasta gris. http://www.tactic.net/site/rules/SWE/02290.pdf [2013-05-22]) 
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1.2 Tidigare studier 

 

Det finns tidigare studier som behandlar spelstrategier för spelet Gris, ett tärningsspel som liknar 

Kasta gris fast där sannolikheterna för de olika utfallen är kända. Shi (1999) beskriver en spelstrategi 

för detta spel där han menar att en spelare själv väljer en målpoängsumma för en kastomgång 

beroende på hur dristig spelaren vill vara. Denna målpoängsumma bör väljas inom ett intervall som 

författaren beräknat med hjälp av väntevärden. Han menar vidare att en spelare även bör beakta 

aktuell poängställning mellan spelarna och därför är det inte säkert att det är optimalt för en spelare 

att försöka nå sin målpoängsumma i varje kastomgång. Neller & Presser (2004) har med en annan 

infallsvinkel försökt finna den optimala spelstrategin för spelet Gris. Inför varje kast ställer de 

spelarens sannolikhet att vinna om hen väljer att kasta mot spelarens sannolikhet att vinna om hen 

väljer att spara sin poäng. Författarna menar att en spelare alltid bör välja det alternativ med störst 

sannolikhet för vinst. 

I spelet Kasta gris är sannolikheterna för de olika utfallen okända och därmed blir uppgiften att finna 

en strategi för detta spel mer komplex. Få studier har gjorts inom detta område. Gorman (2012) 

fokuserade i sin studie på hur spelet kan användas i pedagogiskt syfte och Kern (2006) tillämpade 

Bayesiansk inferens på spelets okända sannolikheter. Båda författarna presenterar strategier för att 

maximera den förväntade poängsumman i en kastomgång. De har punktskattat poängsumman där 

en spelare bör spara sin poäng i en kastomgång men ingen av dem har kvantifierat osäkerheten i sina 

skattningar. Vi såg en lucka att fylla och i denna uppsats presenteras förutom en punktskattning även 

tre metoder för att skatta osäkerheten för den. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att punkt- och intervallskatta den högsta poängsumma för vilken en 

spelare ska fortsätta kastomgången för att maximera kastomgångens förväntade poängsumma.  

 

 



4 
  

1.4 Avgränsning 

 

Vi väljer att bortse från utfallet ”bara bacon” i våra beräkningar. Studien av Kern (2006) ger stöd för 

vår misstanke om att utfallet endast påverkar den sökta poängsumman i liten utsträckning.  

 

1.5 Definitioner 

 

Nedan följer några väsentliga definitioner. 

 

 

1.5.1 Definition av ett kast 

 

Med två slutna händer skakas ett gristärningspar tre gånger och släpps från en höjd på 20 cm över 

bordet. 

 

 

1.5.2 Definition av ett enkelt utfall 

 

Med ett enkelt utfall menas den position som en enskild gris landar i vid ett kast. I tabell 2 redovisas 

de möjliga enkla utfallen. 

 

Tabell 2. Möjliga utfall för en enskild gris  

Namn: Beskrivning: 

Sida med prick Grisen landar på vänster sida 

Sida utan prick Grisen landar på höger sida 

Rygg Grisen landar på rygg 

Stående Grisen landar stående på de fyra benen 

Tryne Grisen landar balanserandes på trynet och de två frambenen 

Hals Grisen landar balanserandes på trynet, ett öra och ett framben 
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 1.5.3 Definition av ett sammansatt utfall 

 

Med ett sammansatt utfall menas en kombination för ett tänkt grispar baserat på två enkla utfall. De 

möjliga sammansatta utfallen är desamma som kombinationerna som kan fås vid kast med två grisar 

tillsammans, bortsett från ”bara bacon” (se Tabell 1). 

 

 

1.6 Beteckningar 

 

Vi låter   beteckna den högsta poängsumma för vilken en spelare ska fortsätta kastomgången för att 

maximera kastomgångens förväntade poängsumma. 

 

Sannolikheterna för de enkla utfallen betecknas enligt följande: 
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1.7 Disposition 

 

I kapitel 2 redogörs för hur datainsamlingen har genomförts samt vilka antaganden som 

beräkningarna grundar sig på. Vidare beskrivs de två metoderna, Deltametoden och bootstrap, som 

används vid skattning av varianser för funktioner av slumpvariabler. I kapitel 3 presenteras den 

modell som skulle användas för att beräkna den sökta poängsumman om sannolikheterna för de 

enkla utfallen vore kända. Sannolikheterna är dock okända och den högsta poängsumma för vilken 

en spelare bör fortsätta sin kastomgång går därför inte att beräkna exakt. Estimatorer för de enkla 

utfallens sannolikheter samt för   och dess varians presenteras i kapitel 4. Vidare ges i kapitlet en 

beskrivning av hur konfidensintervall bildas, och konfidensgrader anpassas, med hjälp av 

Deltametoden och bootstrap. I kapitel 5 presenteras oberoende- och homogenitetstest för att testa 

modellantagandena. I kapitel 6 redovisas estimaten som erhålls vid tillämpning av estimatorerna på 

insamlad data. Här redovisas även resultaten från oberoende- och homogenitetstesten. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion i kapitel 7. 
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2 Metod 

 

Hade gristärningarna haft kända sannolikheter hade det sanna värdet på   kunnat beräknas exakt. 

Eftersom sannolikheterna inte är kända måste   istället skattas. För att göra det har vi genomfört ett 

försök med 10 517 kast. Med hjälp av resultatet från försöket och grundläggande statistiska metoder 

inom sannolikhetslära och inferensteori skattas de enkla utfallens sannolikheter och  . Då  ̂ är en 

funktion av slumpvariabler kan vi inte vara säkra på vilken fördelning  ̂ har, vilket gör att det inte 

finns någon självklar formel för att beräkna dess varians. Det är dock möjligt att skatta den 

approximativt med hjälp av Deltametoden och bootstrap, vilket vi också gör. 

 

 

2.1 Antaganden 

 

Vi antar att det finns ett oberoende mellan utfallen för två grisar inom ett grispar, dvs. att den ena 

grisens utfall inte påverkar sannolikheten för den andra grisens utfall. Vidare antar vi att alla 

tillverkade gristärningar är identiska med avseende på sannolikheterna för de olika positionerna samt 

att sannolikheterna inte påverkas av vem som kastar. Dessa antaganden används genomgående i 

uppsatsen. 

 

 

2.2 Insamling av data 

 

För försöket var 10 500 kast planerade och delades upp lika på tre grispar. Kasten utfördes på totalt 

sex olika träbord och utfallen dokumenterades i grupper om 50 kast. Varje kast antecknades både 

som en kombination och som två enkla utfall. I de fall då ”bara bacon” noterades dokumenterades 

det utfallet separat. På så vis skulle vi få 21 000 observerade enkla utfall för våra beräkningar och 

samtidigt få en uppfattning om hur vanligt utfallet ”bara bacon” är. ”Bara bacon” noterades 17 
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gånger varför det totala antalet kast uppgick till 10 517. Ett kast där en eller båda grisarna studsade 

mot något föremål eller ner på golvet betraktades som ogiltigt. Detsamma gällde om någon av 

grisarna landade i en position mellan rygg och sida med prick, ett utfall som inte ingår i spelets 

utfallsschema. 

För att kunna testa antagandena om att gristärningarna är identiska och att sannolikheterna för 

utfallen ej påverkas av kastare utfördes senare i insamlingsprocessen ytterligare 2 250 kast. Inför 

dessa kast markerades grisarna och kasten genomfördes på ett och samma träbord. Tre kastare 

kastade 250 kast var med vart och ett av de tre grisparen. Dessa kast dokumenterades endast som 

enkla utfall. 

 

 

2.3 Deltametoden 

 

Deltametoden, som bland annat bygger på Taylorserier, kan användas för att approximera 

fördelningen för en funktion av en slumpvariabel i stora stickprov. En utvidgning av Deltametoden, 

den multivariata Deltametoden som vi utnyttjar senare i uppsatsen, approximerar fördelningen för 

en funktion av flera slumpvariabler i stora stickprov.  

 

Teorem 5.5.28, multivariata Deltametoden (Casella & Berger 2002, s. 245): 

Låt         vara ett slumpmässigt urval med  (   )     och    (       )     . För en given 

funktion   med kontinuerliga första partiella derivator och ett specifikt värde på             för 

vilket    ∑∑   
     

   
 

     

   
    

√ [   ̅     ̅             ]          i fördelning. 

 

En approximativ varians för en funktion av slumpvariabler,     , kan då skrivas på följande sätt: 

Låt             och             där         är slumpvariabler med väntevärden        .  

 

   (    )  ∑ [  
    ]        

 
     ∑   

 
        

                (1) 

där   
    är den partiella derivatan av      med avseende på   . 

 

(Casella & Berger 2002, ss. 240-242) 
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Under förutsättning att    ̂       är en konsistent estimator för           kan vi bilda ett 

approximativt 95%-igt konfidensintervall för      som: 

 

         √   ̂           (2) 

2.4 Bootstrap 

 

Genom att använda icke-parametrisk bootstrap kan variansen skattas med en traditionell 

variansformel. Metoden går till så att   fiktiva urval skapas genom dragning med återläggning från 

ett befintligt urval. Varje nytt urval är av samma storlek som det ursprungliga och för varje nytt urval 

beräknas en ny skattning av en sökt parameter  . De nya skattningarna betecknas  ̂ 
         , och 

medelvärdet av dem är således  ̂ ̅  
 

 
∑  ̂ 

  
   . En skattning av variansen för  ̂ ges av: 

 

      ̂  
 

   
∑   ̂ 

   ̂ ̅   
        

 

(Casella & Berger 2002, ss. 478-479) 

 

Vid ett tillräckligt stort urval ger Centrala gränsvärdessatsen möjligheten att approximera  ̂ ̅ till 

normalfördelningen. Då kan ett approximativt 95%-igt konfidensintervall för   bildas enligt: 

 

   ̂  ̅       √      ̂      (3) 

 

Om fördelningen är okänd och urvalet för litet för att utnyttja Centrala gränsvärdessatsen kan ett 

95%-igt konfidensintervall för    bestämmas med användning av percentiler. De   erhållna 

observationerna på  ̂ 
   sorteras i storleksordning, från minsta till största, och konfidensintervallets 

gränser ges av de två värden som skär av 2,5 procent av observationerna i båda ändarna (Chernick & 

Friis 2003, s. 169). 
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3 Modell 

 

I detta kapitel presenteras den modell som skulle användas för att beräkna den sökta poängsumman 

om sannolikheterna för de enkla utfallen vore kända. Först behöver sannolikhetsfördelningen för 

poängsumman efter ytterligare ett kast bestämmas. För att göra det behövs sannolikheterna för de 

sammansatta utfallen eftersom det är kombinationerna, och inte de enkla utfallen, som ger poäng 

eller förlust av poäng. Därefter kan väntevärdet för antal poäng efter ytterligare ett kast beräknas 

genom att de möjliga poängsummorna multipliceras med sina sannolikheter och adderas. Till sist 

erhålls   genom att lösa ekvationen       , där   är den aktuella poängsumman i en kastomgång 

och   är poängsumman i en kastomgång efter ytterligare ett kast. 

 

 

3.1 Sannolikheterna för de sammansatta utfallen 

 

Eftersom vi antar oberoende mellan utfallen för två grisar inom ett grispar kan multiplikationssatsens 

specialfall för oberoende händelser användas för att härleda uttryck för de sammansatta utfallens 

sannolikheter. Vi använder additionssatsens specialfall för disjunkta händelser samt antagandet om 

att alla grisar är identiska för att göra förenklingen i uttryckens sista led.  

Låt                            i                     . 

 

             (                   )    
    

  

 

              (                   )       
 

 

             (                                       )              

 

                                
  

 

                 (                                       )              
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          (                                       )              

 

                              
  

 

             (                                       )              

 

                                
  

 

                 (                   )        

 

               (                   )        

 

              (                   )        

 

                  (                   )        

 

                 (                   )        

 

               (                   )        

 

 

 

3.2 Sannolikhetsfördelningen över antal poäng efter 

ytterligare ett kast 

 

Låt                                      

                                                        

 

Det finns flera kombinationer som ger samma poäng och därför är de möjliga värdena på   färre än 

antal möjliga kombinationer. Sannolikheten för en poängsumma som kan erhållas på fler än ett sätt 

är därför en summa av sannolikheter för de sammansatta utfall som resulterar i denna poängsumma. 



12 
  

 

Tabell 3. Sannolikhetsfördelningen för poängsumma efter ytterligare ett kast 

         

0       

a+1   
    

  

a+5                         

a+10                   

a+15                         

a+20   
    

              

a+25       

a+40   
  

a+60   
  

 

 

 

3.3 Väntevärdet för antal poäng efter ytterligare ett kast 

 

Väntevärdet för antal poäng i en kastomgång efter ytterligare ett kast beräknas enligt: 

 

     ∑                        
     

 

Vi får: 

 

                     
    

                                  

                                                                   
  

  
                                   

          
   

  (  
    

                
                

                
        

        
                                     )    
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3.4 Spelstrategi vid kända sannolikheter 

 

Så länge väntevärdet för poängsumman efter ytterligare ett kast inte understiger spelarens aktuella 

poängsumma i kastomgången bör hen fortsätta kasta, dvs. då       . Uttrycket för      från 

föregående avsnitt sätts in i denna olikhet, vilket ger: 

 

 (  
    

                
                

                
        

        
                                     )    

    
         

           
                    

                    
                

    
                                                

 

Vi löser ut   ur olikheten, vilket ger: 

 

     
    

                    
                    

                

    
                    

                                     

          (  (  
    

                
                

                
  

              
                                     ))  

 

Parametern  , den högsta poängsumma för vilken en spelare ska fortsätta kasta, är det värde på   

som satisfierar ekvationen       , varför vi erhåller   som: 

 

  
    

    
                              (4) 

 

där: 

 

       
    

                    
                    

               

     
                    

                             

               

 

         
    

                
                

                
       

         
                                      

       

  är således en funktion av de enkla utfallens sannolikheter. 
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3.5  , heltalsdelen av   

 

Den högsta poängsumma för vilken en spelare bör fortsätta sin kastomgång kommer i praktiken alltid 

att vara ett heltal, vilket innebär att det är heltalsdelen av   som är av intresse i en verklig 

spelsituation. Vi låter   beteckna denna heltalsdel. 
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4 Estimation av modellens parametrar 

 

Eftersom sannolikheterna för de enkla utfallen inte är kända behöver modellens parametrar 

estimeras och estimatorerna presenteras i detta kapitel. 

 

 

4.1 Estimation av sannolikheterna för de enkla utfallen 

 

Sannolikhetsskattningarna för de enkla utfallen beräknas enligt följande: 

 

 ̂  
                                

                  
                    (5) 

 

 

4.2  ̂, en punktestimator för   

 

För att punktskatta   ersätts i formel 4 sannolikheterna för de enkla utfallen med sina 

punktskattningar. 

 

 

4.3 Intervallestimatorer för   

 

För att kvantifiera osäkerheten i punktskattningen för   presenteras i detta avsnitt tre sätt att bilda 

konfidensintervall, ett med Deltametoden och två med bootstrap. 
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4.3.1 Estimator baserad på Deltametoden 

 

Eftersom  ̂ är en funktion av slumpvariabler lämpar sig Deltametoden väl för att approximera dess 

varians. 

 

 

4.3.1.1 En approximation av      ̂  

 

Genom tillämpning av formel 1 erhålls följande uttryck för variansen för  ̂: 

 

   ( ̂)  ∑ [
  

   
]
 
     ̂    ∑ [

  

   
] [

  

   
]    ( ̂   ̂ )   

 
     (6) 

                           6 

 

Nedan följer uttryck för de ingående komponenterna i formel 6.  

 

 

Partiella derivator 

 

Uttrycket i formel 4 deriveras med avseende på                  , och nedanstående partiella 

derivator erhålls: 

 

  

   
 

                                                          

[    ] 
 

 

  

   
 

                                                          

[    ] 
 

 

  

   
 

                                                                    

[    ] 
 

 

  

   
 

                                                                    

[    ] 
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[    ] 
 

 

  

   
 

                                                                     

[    ] 
 

 

 

Varianserna för de enkla utfallens skattade sannolikheter 

 

Nedan ges uttrycket för hur varianserna för de enkla utfallens skattade sannolikheter beräknas. 

 

     ̂   
        

 
                 

 

Härledning:  

Kasta gris kan ses som ett multinomialt experiment. Ett sådant experiment kännetecknas av   

stycken identiska och oberoende försök, där varje försök endast kan resultera i ett av   möjliga utfall 

med sannolikheterna        . Dessa sannolikheter är alla större än noll, summerar till ett och är 

konstanta genom hela experimentet.  

Låt     antal försök som resulterar i utfall          . Variabelvektorn             sägs vara 

multinomialfördelad med parametrarna   och            .    har en binomial marginalfördelning 

eftersom varje försök kan resultera i att     , om utfall   inträffar, eller i att     , om utfallet blir 

något annat än  . Detta ger: 

          

                  

(Wackerly, Mendenhall & Scheaffer 2008, ss. 279-281) 

 

Med hjälp av binomialfördelningens variansuttryck kan variansen för  ̂  härledas på följande vis. 

     ̂      (
  

 
)  
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Kovariansen mellan två enkla utfalls sannolikheter 

 

Kovariansen mellan två enkla utfalls sannolikheter ges enligt: 

 

   ( ̂   ̂ )   
    

 
         

 

Härledning:  

Låt    {
                                   
                                                          

 

    {
                                   
                                                           

 

 

Vidare, låt    ∑   
 
                                                

   ∑   
 
                                                 

 

Vi får följande uttryck för  ̂  och  ̂ : 

 

 ̂  
 

 
∑   

 
     

 ̂  
 

 
∑   

 
     

 

                     (pga. oberoende mellan olika kast) 

 

                                            (          pga. att 

minst en av    och    alltid är noll i varje kast) 

 

(Wackerly, Mendenhall & Scheaffer 2008, ss. 281-282) 

 

Enligt Teorem 5.12 (Wackerly, Mendenhall & Scheaffer 2008, s. 271) är kovariansen mellan två 

summor av slumpvariabler,    ∑     
 
    och    ∑     

 
   , lika med 

∑ ∑           
 
   

 
       . Detta tillsammans med kovariansuttrycket för    och    ovan ger att 

   ( ̂   ̂ ) kan härledas enligt: 
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   ( ̂   ̂ )     (
 

 
∑   

 
     

 

 
∑   

 
   )  ∑ ∑

 

            
 
   

 
    ∑

 

            
 
    

∑ ∑
 

                
 

   (     )     
    

 
  

 

 

4.3.1.2    ̂  ̂ , en skattning för      ̂  

 

En skattning av      ̂  erhålls genom att i formel 6 ersätta de ingående komponenterna med deras 

skattningar, vilka fås genom att substituera  ̂  för    i komponenternas uttryck. Denna 

variansskattning är konsistent. 

 

 

4.3.1.3 Intervallskattning 

 

För att skapa ett approximativt 95%-igt konfidensintervall för   sätts dess punkt- och 

variansskattning in i formel 2. 

 ̂      √   ̂  ̂       

 

 

4.3.2 Estimatorer baserade på bootstrap 

 

För att skapa fiktiva urval skrevs ett program i STATA som simulerade 1 000 nya urval om 21 000 

enkla utfall (se bilaga 1). Utfallen i simuleringen baserades på de sannolikhetsskattningar för de enkla 

utfallen som beräknades med data från försöket. Utifrån de 1 000 erhållna  ̂  beräknades 

medelvärdet,  ̂ ̅̅ ̅, och variansen,     ( ̂). Vid bildande av konfidensintervall med bootstrap används 

 ̂ ̅̅ ̅ som en skattning för  . Även om ett urval på 1 000 observationer är tillräckligt stort för att göra 
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normalapproximation, bildas i denna uppsats även konfidensintervall för   med percentilmetoden 

för jämförelses skull. 

 

 

4.3.2.1 Intervallskattning vid normalapproximation 

 

Genom att utnyttja Centrala gränsvärdessatsen bildas ett approximativt 95%-igt konfidensintervall 

för   enligt formel 3.   

 ̂ ̅̅ ̅       √    ( ̂) 

 

 

4.3.2.2 Intervallskattning vid användning av percentiler  

 

Efter att de 1 000 observerade  ̂  sorterats i storleksordning ges gränserna för ett 95%-igt 

konfidensintervall för   av värdena på observation 26 och 975. 

 

 

4.4 Anpassning av konfidensgrad 

 

Som tidigare nämnts är det heltalsdelen av  , dvs.  , som är relevant i en verklig spelsituation.  

Därför är det intressant att bestämma konfidensgraden för att heltalsdelen av  ̂ är det sanna    

 

Låt  ̂ vara vår punktskattning av   och   vara heltalsdelen av  ̂. Vi önskar bestämma den 

konfidensgrad,  , som svarar mot ett intervall för   som sträcker sig från   till    . På så sätt kan vi 

säga att med       procents säkerhet täcker intervallet [       parametern  , där samtliga 

möjliga värden på   inom intervallet resulterar i att    . 
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I denna uppsats beräknas även konfidensgraden,  , för att intervallet [         täcker 

parametern  , där samtliga möjliga värden på   inom intervallet resulterar i att         eller 

   . 

 

 

4.4.1 Konfidensgrad med Deltametoden 

 

Konfidensgraden   kan beräknas på följande sätt: 

Ur ekvationerna nedan som beskriver undre respektive övre konfidensgräns kan    
 och    

 lösas ut, 

där    
 och    

 är tal sådana att    (     
)     och  (     

)    , där         . 

   ̂     
√   ̂( ̂) 

     ̂     
√   ̂( ̂)  

Konfidensgraden erhålls därefter som: 

       , vilket ger att     med       procents säkerhet. 

 

 

Konfidensgraden   kan beräknas på följande sätt: 

Ur ekvationerna nedan som beskriver undre respektive övre konfidensgräns kan    
 och    

 lösas ut, 

där    
 och    

 är tal sådana att    (     
)     och  (     

)    , där         . 

     ̂     
√   ̂( ̂) 

     ̂     
√   ̂( ̂)  

Konfidensgraden erhålls därefter som: 

       , vilket ger att         eller     med       procents säkerhet. 
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4.4.2 Konfidensgrad med bootstrap vid normalapproximation  

 

När normalapproximationen gäller kan konfidensgraden beräknas med hjälp av 

normalfördelningstabell. Tillvägagångssättet är detsamma som för Deltametoden (se avsnitt 4.4.1), 

men i ekvationerna ersätts  ̂ med  ̂ ̅̅ ̅ och    ̂( ̂) med     ( ̂). 

 

 

4.4.3 Konfidensgrad med bootstrap vid användning av percentiler 

 

För att beräkna konfidensgraden för att det sanna heltalsvärdet av   ligger i ett visst intervall 

beräknas andelen observationer som ligger inom intervallet. 
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5 Test av modellantaganden 

 

För att testa de antaganden som används i denna uppsats utförs tre   -test.  För alla de tre testen 

gäller: 

        

Beslutsregel:    förkastas om     
          

  

där     
  ∑

       
 

  

 
   , där    är det observerade värdet och    det förväntade värdet 

för utfall  .  

och         
  är det kritiska värdet,    = antal frihetsgrader 

 

 

5.1 Oberoende mellan utfallen för två grisar inom ett grispar 
 

För att undersöka om vårt antagande om oberoende mellan utfallen för två grisar inom ett grispar är 

korrekt utförs ett oberoendetest med data från de primära 10 500 kasten. Om antagandet är korrekt 

är det giltigt att beräkna de sammansatta utfallens sannolikheter enligt uttrycken i avsnitt 3.1. Varje 

sådan sannolikhet för ett visst utfall multiplicerad med 10 500 får då ses som det förväntade antal 

gånger detta sammansatta utfall bör inträffa i försöket om 10 500 kast. Detta jämförs sedan med 

antal gånger som kombinationen faktiskt observerades i försöket. Underlag för testet ges i bilaga 3. 

Vi ställer upp följande hypoteser: 

 

  : Utfallen för två grisar inom ett grispar är oberoende av varandra 

  : Utfallen för två grisar inom ett grispar är beroende av varandra 

 

För       fås det kritiska värdet: 
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5.2 Homogenitet mellan grisar 

 

Baserat på data från de 2 250 extra kasten utförs ett homogenitetstest för att undersöka huruvida 

sannolikheterna för de olika utfallen skiljer sig åt mellan grisar. Underlag för testet ges i bilaga 3. Vi 

ställer upp följande hypoteser: 

 

  : De enkla utfallens sannolikheter är lika för de sex grisarna 

  : De enkla utfallens sannolikheter är olika för de sex grisarna 

 

För       fås det kritiska värdet: 

        
        

 

 

5.3 Homogenitet mellan kastare 

 

Baserat på data från de 2 250 extra kasten utförs ett homogenitetstest för att undersöka huruvida 

sannolikheterna för de olika utfallen skiljer sig åt mellan kastare. Underlag för testet ges i bilaga 3. Vi 

ställer upp följande hypoteser: 

 

  : De enkla utfallens sannolikheter påverkas ej av vem som kastar 

  : De enkla utfallens sannolikheter påverkas av vem som kastar 

 

För       fås det kritiska värdet: 
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6 Resultat 
 

Data från försöket om 21 000 enkla utfall används för att beräkna nedanstående resultat. 

 

 

6.1 Punktskattningar av de enkla utfallens sannolikheter 

 

Med formel 5 fås följande punktskattningar av sannolikheterna för de enkla utfallen: 

 

 ̂               

 ̂               

 ̂               

 ̂                

 ̂                

 ̂                

 

 

6.2 Punktskattning av   

 

Genom att i formel 4 substituera    med  ̂               , fås följande punktskattning för  : 

 

 ̂                  
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Det ger  ̂    , dvs. den högsta poängsumma för vilken en spelare bör fortsätta kasta i en 

kastomgång är 21.2   

 

 

6.3 Konfidensintervall 

 

I tabell 4 redovisas de approximativt 95%-iga konfidensintervallen för   som erhålls med de tre 

metoderna från avsnitt 4.3. 

 

Tabell 4. Approximativt 95%-iga konfidensintervall för   

Metod Approximativt 95%-igt KI för   

Deltametoden [                 ] 

Bootstrap, normalapproximation [                 ] 

Bootstrap, percentiler [                 ] 

 

 

 

6.4 Konfidensgrader 

 

I tabell 5 redovisas konfidensgraderna för att   ligger i intervallet [       respektive intervallet 

[      . 

 

                                                           
2  ̂ för individuella grispar:  

Grispar 1:  ̂         

Grispar 2:  ̂        

Grispar 3:  ̂        

 ̂ med hänsyn tagen till ”bara bacon”: 

Vid noll sparade poäng från tidigare kastomgångar:  ̂           

Vid 90 sparade poäng från tidigare kastomgångar:  ̂             
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Tabell 5. Konfidensgrader för att   ligger i intervallet [       respektive [      . 

Metod [       [       

Deltametoden 
        

Bootstrap, 
normalapproximation         

Bootstrap, percentiler 
        

 

Detta innebär att med åtminstone 75 procents säkerhet är 21 den högsta poängsumma för vilken en 

spelare ska fortsätta kastomgången för att maximera kastomgångens förväntade poängsumma. Med 

mycket stor säkerhet kan vi säga att den sökta poängsumman är antingen 20, 21 eller 22. 

 

 

6.5 Oberoende- och homogenitetstest 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten av testen för våra modellantaganden. 

 

 

6.5.1 Oberoende mellan utfallen för två grisar inom ett grispar 

 

    
              

Slutsats: På 5 % signifikansnivå kan vi ej förkasta   . 
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6.5.2 Homogenitet mellan grisar 

 

    
        

Slutsats: På 5 % signifikansnivå kan vi förkasta    och därmed dra slutsatsen att sannolikheterna för 

de enkla utfallen skiljer sig mellan de sex grisarna. 

 

 

6.5.3 Homogenitet mellan kastare 

 

    
        

Slutsats: På 5 % signifikansnivå kan vi ej förkasta   . 
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7 Diskussion 

 

Antaganden 

 

Vår intuition sa oss att två gristärningar som kastas tillsammans borde vara oberoende av varandra 

och därmed att den ena gristärningens utfall inte påverkar sannolikheten för den andra 

gristärningens utfall, bortsett från utfallet “bara bacon”. Eftersom vi dokumenterade våra kast som 

både kombinationer och enkla utfall kunde vi senare testa vårt antagande (se avsnitt 5.1 och 6.5.1). 

Att vi inte kunde förkasta nollhypotesen antyder att användandet av de enkla utfallens skattade 

sannolikheter i våra beräkningar var rimligt. 

Vi antog även att alla tillverkade gristärningar har samma sannolikheter för de olika utfallen. 

Homogenitetstestet som redovisas i avsnitt 5.2 och 6.5.2 visar dock att sannolikheterna skiljer sig åt 

för de sex gristärningarna i försöket. Därmed kan vi konstatera att detta antagande var felaktigt. Det 

innebär att två grisar inom ett grispar kan ha olika sannolikheter för de enkla utfallen och det sista 

ledet i formlerna i avsnitt 3.1 skulle behöva modifieras för att ta hänsyn till detta. Då vi insåg att 

antagandet inte var uppfyllt var datainsamlingen redan utförd.  Eftersom vi inte hade markerat 

grisarna hade vi ofullständig data för att kunna tillämpa några modifierade formler och valde därför 

att fortsätta som om antagandet varit uppfyllt. 

 

 

Begränsning 

 

Om vi hade valt att inkludera utfallet ”bara bacon” i våra beräkningar hade vi behövt skatta 100 olika 

 , ett för varje möjlig sparad poängsumma. Vi hade dock en föraning om att utfallet endast har en 

liten påverkan på  . Kern (2006) skattade i sin studie sannolikheten för utfallet till 0,003833, vilket 

styrkte vår misstanke. Eftersom vi ändå dokumenterade förekomsten av ”bara bacon” kunde vi själva 

skatta sannolikheten för utfallet. Därmed kunde vi även skatta   där vi inkluderar utfallet ”bara 

bacon” för att få ett mått på hur stor utfallets påverkan är på strategin. Vi gjorde detta för två möjliga 

startpoängsummor för en kastomgång, noll och 90, och jämförde dessa två värden på  ̂. Med våra 

data erhöll vi de två värdena 21,35569 respektive 20,6786997 och skillnaden är därmed ca 0,68. 
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Sannolikheten att förlora sina poäng genom "bara bacon" är densamma genom hela spelet men ju 

fler poäng man har, desto mer har man att förlora. Därför är det inte förvånande att den högsta 

poängsumma där en spelare ska fortsätta sin kastomgång är något lägre vid höga poäng. Vi anser 

dock att denna skillnad är så pass liten att vår begränsning är berättigad. 

 

 

Insamling av data 

 

För att kunna göra goda skattningar av sannolikheterna för de olika utfallen ville vi ha ett stort urval. 

Storleken på urvalet bestämdes godtyckligt till 10 500 kast exklusive ”bara bacon”. Det vi hade 

bestämt om utförandet av kasten på förhand var att de skulle delas lika på tre grispar, utföras på 

olika träbord och av olika personer men att kasttekniken skulle vara konstant. Det bestämdes även 

att ingen kastbägare skulle användas eftersom det är något som inte ingår i spelet. De yttre 

skillnaderna samt den mänskliga faktorn gjorde att vi fick en naturlig variation i kasten. Vi såg detta 

som en fördel för på så vis skulle våra kast påminna mer om hur kasten skulle se ut i en verklig 

spelsituation där två eller fler kastare samlas runt ett tillgängligt bord och spelar med det par av 

gristärningar som tillhör deras spel.  

Av eget intresse valde vi att, förutom ett övergripande  ̂, också skatta   för vart och ett av de tre 

grisparen. Det visade sig att dessa skattningar skilde sig åt, se fotnot sid. 26. För att undersöka vad 

denna skillnad kunde bero på valde vi att kasta ytterligare 750 kast med varje grispar där nu grisarna 

var märkta. Genom att alla dessa kast utfördes på samma bord samt att kasten för varje grispar 

delades lika på tre kastare kunde vi testa om sannolikheterna för de enkla utfallen påverkas av vilka 

gristärningar som kastas eller vem som kastar dem. Homogenitetstesten i avsnitt 5.2 och 6.5.2 

respektive 5.3 och 6.5.3 indikerar att skillnaden i  ̂ för de olika grisparen troligtvis inte påverkas av 

kastare men antagligen av att grisarna inte har samma sannolikheter för de olika utfallen. Vi kan dock 

inte dra slutsatsen att detta är den enda bidragande orsaken utan det kan även finnas andra 

påverkande faktorer, t.ex. bord, som vi inte haft möjligheten att testa. Man kan tycka att vi redan 

från början skulle ha konstanthållit för grispar, kastare och underlag, dvs. att samma person skulle ha 

kastat alla 10 500 kast med ett grispar på samma bord. Vi hade då inte behövt utföra några 

ytterligare kast men resultatet skulle bara ha gällt för just det paret av gristärningar, kastade på just 

det bordet. Det skulle inte heller funnits möjlighet att upptäcka att det finns skillnader mellan olika 

grispar. 
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Resultat 

 

I vårt resultat har vi kommit fram till att 21 är den högsta poängsumma för vilken en spelare ska 

fortsätta kasta för att maximera kastomgångens förväntade poängsumma. Det innebär att en spelare 

ska spara sin poäng och låta turen gå vidare om hen har 22 poäng eller mer. Med en annan metod 

kom Kern (2006) i sin studie fram till samma resultat med 6 000 kast uppdelat på två par 

gristärningar. Gorman (2012) punktskattade den högsta poängsumman där en spelare bör fortsätta 

kastomgången till 22. Han redovisar dock inte hur datainsamlingen gått till och därmed vet vi inte hur 

många gristärningar som använts eller hur många kast som utförts. Att vårt försök resulterat i ett  ̂ 

som är mycket likt tidigare resultat ger tilltro till vår skattning av  . 

Vi fick snarlika variansskattningar med Deltametoden och med bootstrap vilket tyder på att 

metoderna är robusta. Detta tillsammans med histogrammet i bilaga 2 över de 1 000    som erhölls 

genom våra bootstrap-urval verifierar att normalapproximationen lämpade sig väl. Då vi bildade våra 

konfidensintervall för   valde vi att använda samtliga tre metoder som beskrivs i avsnitten 2.3 och 

2.4 för att kunna jämföra dem. Vi såg då att konfidensintervallen är i stort sett ekvivalenta med 

samtliga tre metoder och likheterna gäller även för de skattade konfidensgraderna. Konfidensgraden 

för att 21 är det sanna värdet på   varierar i mycket liten grad från 0,753 till 0,757. Att våra resultat 

blev så lika visar att alla tre metoderna är likvärdiga vid stora urval. 

 

 

Slutsats 

 

Under våra antaganden och med vår kastteknik gäller att 21, med åtminstone 75 procents säkerhet, 

är den högsta poängsumma för vilken en spelare ska fortsätta kasta för att maximera kastomgångens 

förväntade poängsumma. Antagandet om identiska grisar är dock inte uppfyllt, vilket innebär att   

kan variera beroende på vilka två gristärningar som ingår i ett spel.  

Den intresserade kan, genom att märka två grisar inom ett grispar, skatta de enkla sannolikheterna 

för var och en av grisarna och därefter punkt- och intervallskatta   för just det grisparet. För att göra 

det följs stegen som beskrivs i denna uppsats med bara några tillägg. Uttrycken för de sammansatta 

utfallen i avsnitt 3.1 behöver modifieras, eftersom de två grisarna inte nödvändigtvis har samma 
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sannolikheter för utfallen, och några fler partiella derivator, varianser och kovarianser (se avsnitt 

4.3.1.1) behöver skattas.  

Kasta gris kan vid första anblicken tyckas vara ett mycket simpelt spel och i butik säljs det som ett 

barnspel. Att finna en spelstrategi för Kasta gris är dock en komplex uppgift som inkluderar såväl 

sannolikhetslära som inferensteori. Därför lämpar sig spelet väl som pedagogiskt verktyg på flera 

nivåer.  

 

 

Framtida studier 

 

Vi har i vår uppsats valt att fokusera på hur en spelare kan maximera den förväntade poängsumman i 

varje kastomgång. Neller & Presser (2004) menar att en sådan strategi endast är gynnsam då 

ställningen mellan samtliga spelare är ganska jämn och de sparade poängsummorna ligger på en låg 

nivå. Om däremot en spelare har högre poängsumma än en annan bör hen spela försiktigare och 

spara sin poängsumma tidigare i en kastomgång. Motspelaren med låg poängsumma bör tvärtom 

spela mer vågat och i en kastomgång försöka samla till en högre poängsumma innan hen sparar sin 

poäng.  

...playing to maximize expected score for a single turn is different from playing to win.  

(Neller & Presser 2004, s. 26) 

 

För att finna den optimala spelstrategin för att vinna i Kasta gris skulle man därför behöva göra en 

mer omfattande studie, där man undersöker när en spelare bör välja att spara sina poäng och när 

hen bör fortsätta kasta beroende på spelarnas poängställningar. Det vore även av intresse att pröva 

olika kasttekniker för att avgöra om en viss kastteknik är bättre än andra.  
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Bilaga 1  

Program för STATA 

capture program drop bootstrap 

program bootstrap, rclass 

clear 

args n 

set obs `n' 

gen x=runiform() 

gen x1=x<0.3031904762 

gen x2=(0.3031904762<=x & x<0.6554761905) 

gen x3=(0.6554761905<=x & x<0.8736190476) 

gen x4=(0.8736190476<=x & x<0.9720952381) 

gen x5=(0.9720952381<=x & x<0.9926666667) 

gen x6=x>=0.9926666667 

sum x1 

scalar p1hatt=r(mean) 

sum x2 

scalar p2hatt=r(mean) 

sum x3 

scalar p3hatt=r(mean) 

sum x4 

scalar p4hatt=r(mean) 

sum x5 

scalar p5hatt=r(mean) 

sum x6 

scalar p6hatt=r(mean) 

return scalar  

thetahatt=(p1hatt^2+p2hatt^2+10*p1hatt*p3hatt+10*p2hatt*p3hatt+20*p3hatt^2+10*p1hatt*p4h

att+10*p2hatt*p4hatt+20*p4hatt^2+20*p1hatt*p5hatt+20*p2hatt*p5hatt+40*p5hatt^2+30*p1hatt

*p6hatt+30*p2hatt*p6hatt+60*p6hatt^2+20*p3hatt*p4hatt+30*p3hatt*p5hatt+40*p3hatt*p6hatt+

30*p4hatt*p5hatt+40*p4hatt*p6hatt+50*p5hatt*p6hatt)/(1-p1hatt^2-p2hatt^2-2*p1hatt*p3hatt-

2*p2hatt*p3hatt-p3hatt^2-2*p1hatt*p4hatt-2*p2hatt*p4hatt-p4hatt^2-2*p1hatt*p5hatt-

2*p2hatt*p5hatt-p5hatt^2-2*p1hatt*p6hatt-2*p2hatt*p6hatt-p6hatt^2-2*p3hatt*p4hatt-

2*p3hatt*p5hatt-2*p3hatt*p6hatt-2*p4hatt*p5hatt-2*p4hatt*p6hatt-2*p5hatt*p6hatt) 

end 

  



 
  

Bilaga 2 

Histogram över fördelningen för de 1000    
 

 

Histogram över fördelningen för de 1000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  



 
  

Bilaga 3 

Oberoende- och homogenitetstest 

 

 

Oberoende mellan utfallen för två grisar inom ett grispar 

 

Utfall Förväntat Observerat 

Sidfläsk 2268,31 2245 

Fläsklägg 2243,00 2250 

Svinrygg 3002,74 3041 

Dubbel svinrygg 499,66 469 

Stående gris 1355,52 1341 

Dubbel stående gris 101,82 102 

Tryne 283,17 306 

Dubbelt tryne 4,44 1 

Grishals 100,94 90 

Dubbel grishals 0,56 0 

Rygg Stående 451,12 471 

Rygg Tryne 94,24 91 

Rygg Hals 33,59 40 

Stående Tryne 42,54 29 

Stående Hals 15,17 20 

Tryne Hals 3,17 4 

Summa 10500 10500 
 

  



 
  

Homogenitet mellan grisar 

 

Förväntat Gris 1 Gris 2 Gris 3 Gris 4 Gris 5 Gris 6 Summa 

Sida (prick) 221 221 221 221 221 221 1326 

Sida (utan) 262 262 262 262 262 262 1572 

Rygg 178,67 178,67 178,67 178,67 178,67 178,67 1072 

Stående 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 417 

Tryne 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 88 

Hals 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 25 

Summa 750 750 750 750 750 750 4500 

 

 

Observerat Gris 1 Gris 2 Gris 3 Gris 4 Gris 5 Gris 6 Summa 

Sida (prick) 202 219 253 216 229 207 1326 

Sida (utan) 262 270 260 272 257 251 1572 

Rygg 177 189 144 194 173 195 1072 

Stående 84 62 80 57 67 67 417 

Tryne 19 8 11 7 17 26 88 

Hals 6 2 2 4 7 4 25 

Summa 750 750 750 750 750 750 4500 



 
  

Homogenitet mellan kastare 

 

Förväntat Kastare 1 Kastare 2 Kastare 3 Summa 

Sida (prick) 442 442 442 1326 

Sida (utan) 524 524 524 1572 

Rygg 357,33 357,33 357,33 1072 

Stående 139 139 139 417 

Tryne 29,33 29,33 29,33 88 

Hals 8,33 8,33 8,33 25 

Summa 1500 1500 1500 4500 

 

 

Observerat Kastare 1 Kastare 2 Kastare 3 Summa 

Sida (prick) 407 457 462 1326 

Sida (utan) 515 544 513 1572 

Rygg 374 334 364 1072 

Stående 164 125 128 417 

Tryne 32 29 27 88 

Hals 8 11 6 25 

Summa 1500 1500 1500 4500 

 

 


