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1. Vid ett universitet skall en ny fakultetsmedlem rekryteras. Behörighetskraven för tjänsten är 
doktorsexamen och minst 10 års undervisningserfarenhet. Några fakultetsmedlemmar är oroliga över 
att kravet på minst 10 års undervisning fäller bort en stor del potentiella sökande och exkluderar 
speciellt mer kvinnliga än manliga sökande.  
Nu vill man på universitet få en uppfattning om sannolikheten för att någon med lämplig 
doktorsexamen inte beaktas p.g.a. för kort undervisningserfarenhet.  
Uppgifter från en motsvarande tjänstetillsättning utan krav på undervisningserfarenhet gav följande 
information: 70,7 % av sökande var män, 29,3 % kvinnor. 61,4 % av männen hade undervisat mindre 
än 10 år, medan motsvarande siffra för de kvinnliga sökandena var 82,5%.  
a) Om vi kan anta att samma proportioner skulle gälla för den aktuella tjänsten, hur stor andel av de 
potentiella sökande faller bort p.g.a. bristande undervisningserfarenhet? 
b) Hur stor del av de potentiella sökande som faller bort p.g.a. bristande undervisningserfarenhet är 
kvinnor? Stöder detta fakultetsmedlemmarnas antagande? 

 
 
2. Ett transportföretags personalstatistik visar att den dagliga frånvaroprocenten bland företagets 
chaufförer är 6 %. Företaget anställer 6 nya chaufförer. Vi kan anta att frånvarosannolikheten för dessa 
nyanställda är samma som för de övriga chaufförerna. Dessutom kan vi anta att deras frånvaron är 
sinsemellan oberoende. 
a) Vad är sannolikheten att de nyanställda chaufförerna alla är på arbetet en given dag? 
b) Vad är sannolikheten att minst 1 av de nyanställda chaufförerna är frånvarande en given dag? 
 
 
3. En studerande skall skicka ut 50 brev med en inbjudan till ett seminarium på Hanken. I varje kuvert 
skall också en broschyr om Hanken sättas med.  
Efter att ha limmat fast alla kuvert märker han att två Hankenbroschyrer ligger kvar på bordet och att 
två brev därmed saknar broschyr. Han börjar riva upp kuverten en efter en. 
a) Vad är sannolikheten att de två första breven han öppnar är de som saknar broschyr? 
b) Vad är sannolikheten att de kuvert som saknar broschyr är de två sista han öppnar? 
 
 
4. En maskin som skär ut korkar för vinflaskor fungerar så att korkarnas diameter blir approximativt 
normalfördelade med medelvärdet 3 cm och standardavvikelsen 0,1 cm. För att en kork varken skall 
läcka eller vara för stor för att rymmas i flaskan, måste diametern vara mellan 2,9 och 3,1 cm. 
a) Hur stor del av korkarna kommer att kasseras? 
b) Det visar sig att 40 % av korkarna kasseras p.g.a. att de är för smala (d<2,9); en större andel än 
förväntat. Orsaken kan vara att maskinens inställning ändrats så att korkarnas medeldiameter de 
facto är mindre än 3 (standardavvikelsen oförändrad). Vad är korkarnas medeldiametern om 40 % blir 
för smala? 
 
 
 5. a) San Luis Obispo Telegram-Tribune rapporterade att baseball-spelarnas genomsnittslön för 
säsongen 1992 var ungefär 1 miljon $, medan endast 267 av de 772 spelarna nådde upp till denna 
lönenivå. Vad berättar dessa uppgifter om medianlönen i förhållande till medellönen samt om formen 
på ett histogram över lönerna. 

  
Lycka till! 

Burnout-nivå Effektpoäng Frekvens 
Låg 
Moderat 
Hög 

11-21 
22-43 
44-65 

554 
342 
41 

b) I en artikel i Public Personnel Management, 
1988, behandlades olika aspekter på stress och 
burnout hos lärare. Graden av burnout 
definierades för 937 lärare utgående från 
psykologiska effektpoäng enligt tabellen här 
bredvid. Rita ett histogram över 
poängfördelningen. Märk ut i histogrammet 
ungefär var medeltalet och medianen placerar sig.
 


