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Oppgave 1
Oppgave 1: 
Anslå det du tror er sannsynligheten (sum = 100%) for hvilken karakter du får 

på INF 3120.
Resultat: Gjennomsnitt sannsynlighet

Karakter A:   _______ % 14%
Karakter B:   _______ % 36%
Karakter C:   _______ % 34%
Karakter D:   _______ % 11%
Karakter E:   _______ % 5%
Karakter F:   _______ % 2%

Dere er, ikke uventet, over-optimistiske mhp egne prestasjoner! 

Hvor mye over-optimisme er strategi (høye forventninger gir bedre motivasjon) 
og hvor mye er ”wishful thinking”?

Oppgave 2
Oppgave 2:
Anta at IfIs hjemmesider (kurssider, telefonlister, m.m.) i dag er ute av funksjon 

i ca. 10 dager per år. IfI kan gjøre en svært enkel forbedring som vil koste 
ca. 1 000 kr (Gruppe 1) / 100 000 kr (Gruppe 2) og antas å redusere antall 
nededager per år til ca. 8. 

IfI kan også gjøre en større investering for å redusere antall nededager i året til 
så å si 0. Om IfI bør gjøre det er et spørsmål om kostnad relativt til nytte. 
Sett i lys av hvor viktig IfIs hjemmsider er for studenter og ansatte, hvor mye 
mener du en forbedring fra dagens 10 til så å si 0 nededager er verdt?

Svar: En reduksjon til så å si 0 nededager er verdt ca. _________ kr

Resultat:
Gjennomsnitt Gruppe 1 (1.000 kr): 20 000 kr (median)
Gjennomsnitt Gruppe 2 (100 000 kr): 500 000 kr (median)

Irrelevant informasjon kan ha en enorm påvirkning, bare fordi den er der ...
NB: Kjørte nettopp et helt tilsvarende eksperiment i en større norsk bedrift, med 

samme resultater.
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Oppgave 3
Oppgave 3 - Del I:
Firma X ønsker å scanne papirdokumentene sine og lagre dem som data-filer

tilgjengelig for alle ansatte. De vil gjerne ha en fast pris på denne scanning + 
lagrings-jobben og ber deg om å komme med tilbud på jobben. Hvert dokument 
skal scannes og lagres som en egen fil med navn ihht til en standard som Firma X 
har laget. Firma X har gjort en enkel test på hvor raskt man kan gjøre scanningen
og fant ut at de klarte å scanne og lagre ca. 10 dokumenter av gjennomsnittlig 
størrelse i timen. Den som får jobben vil kunne bruke firma X sin skanner og 
datautstyr.

Gruppe 1: Lav til høy usikkerhet, høyt antall dokumenter (oh):
Gruppe 2: Høy til lav usikkerhet, høyt antall dokumenter (xh).
Gruppe 3: Lav til høy usikkerhet, lavt antall dokumenter (ol).
Gruppe 4: Høy til lav usikkerhet, lavt antall dokumenter (xl).

Resultat: Gr1 (oh) Gr2 (xh) Gr3 (ol) Gr4 (xl)
LOW unc: 202000 284000 30100 46500
HIGH unc. 235000 333000 31600 67300

De som starter med høy usikkerhet (Gr 2 og 4) ender opp med mye høyere tilbud. 
Årsak: Vi vet ikke helt, men finner det samme i alle eksperimenter og i reelle 

budrunder. Forslag til årsak?

Oppgave 4
Oppgave 4
Et team av systemutviklere hadde gjennomført en risikoanalyse og funnet ut at 

det var::
10% sannsynlig at valgt teknologi ville føre til store problemer
20% sannsynlig at nøkkelpersonell, vanskelig å erstatte, ville slutte eller bli syke 

i lengre perioder i løpet av prosjektet
20% sannsynlig at underleverandører ikke ville være i stand til å levere med 

nødvendig kvalitet til avtalt tid
10% sannsynlig at det ville være alvorlige feil i minst en av komponentene de 

skulle bruke og at dette ville føre til store leveranseproblemer
Hvor sannsynlig er det at MINST EN av disse hendelsene vil skje?
Sannsynlighet: _______ %

”Riktig svar”: 1- 0.9*0.8*0.8*0.9 = 0.4816 (antatt at hendelsene er uavhengige). 

Kun to hadde dette svaret! Mange synes å anta at sannsynligheter kan adderes, 
dvs at sannsynligheten var 60%. Indikerer dårlig kunnskap om elementær 
sannsynlighetsberegning.
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Oppgave 5: Optimismetest
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Histogram of OptAv

Negative verdier indikerer pessimisme, positive indikerer optimisme.
Ingen korrelasjon mellom generell optimisme og tilbud. En svak
korrelasjon (r=0,25) mellom generell optimisme og karakterforventinger!

Det er forskjell på generell optimisme og over-optimistiske estimater!
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Optimisme (OptAv) vs Karakterforventinger

VektetKar = (6*Sanns_A + 5*Sanns_B + .... 1*Sanns_F)/100

Max-verdi er 6 (sikker på å få en A)
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