
  VÄND! 

Ekonomisk matematik och statistik (EMS) Skrivtid: 3h 
Statistik 25.10.2006  Hjälpmedel: kalkylator, MAOL:s 

tabellsamling, handskriven namnförsedd 
Provtexten får bortföras! stödlapp (A5) som lämnas in med tenten 
 
1. I en undersökning om hur ofta företag anlitar tillfällig arbetskraft visade det sig att 21 % av alla 

små företag någon gång använt sig av denna typ av extra arbetskraft. Motsvarande siffror för 
medelstora företag var 65 % och för stora företag 95 %. Av de undersökta företagen var 40 % 
små, 35 % medelstora och 25 % stora. 

 a) Hur stor andel av företagen hade någon gång använt sig av denna typ av extra arbetskraft? 

 b) Hur stor andel av de företag som någon gång använt sig av denna typ av extra arbetskraft 
var små företag? 

 
 
2. En frisörsalong har fört statistik över sina kunder och noterat hur många olika tjänster en kund 

köper under sitt frisörsbesök (tvättning, klippning, färgning, permanent, föning). Resultatet är 
sammanställt i nedanstående tabell: 

 
Antal frisörstjänster/besök     1          2          3         4          5 
Andel av besöken   0,2      0,25      0,4       0,1     0,05 

 
 a) Vad är väntevärdet för antal frisörstjänster per besök?  

b) Vad är sannolikheten att en slumpmässigt vald kund köper minst 3 frisörstjänster under sitt 
besök? 
c) Vad är sannolikheten att två slumpmässigt valda kunder oberoende av varandra vardera 
köper minst 3 frisörstjänster under sitt besök? 

 
 
3. En mindre elektronikaffär säljer i genomsnitt 1 tavel-TV per vecka. Efterfrågan kan antas vara 

Poissonfördelad. 
 I början av månaden har affären 3 st. tavel-TV i lager och nästa leverans får de om 4 veckor. 

Vad är sannolikheten att deras lager räcker fram till nästa leverans? 
 
 
4. En person skall hinna med ett tåg som startar kl.10.00. För att komma till tåget måste personen 

först ta bussen in till centrum, promenera från busshållplatsen till tågstationen samt köpa biljett 
till tåget innan han kan stiga på tåget. 

 a) Bussfärden tar i medeltal 20 minuter med en standardavvikelse = 5 minuter. Om bussen 
startar kl.9.10 vad är sannolikheten att personen är framme i centrum och stiger av bussen 
senast kl.9.30, antaget att resetiden är normalfördelad. 

 b) Resetiden med buss är enligt a-fallet N(20; 52). Att gå från bussen till tågstationen tar i 
medeltal 5 minuter med standardavvikelsen 2 minuter, och biljettköpet (inkl. kötid) tar i medeltal 
10 minuter med standardavvikelsen 5 minuter. Tiderna är normalfördelade och oberoende. 

 Vad är sannolikheten att personen hinner i tid till tåget om han tar bussen som startar kl.9.10? 
 
 
5. I en artikel i Hbl 25.3.2006 ingick ett diagram, där man med stickproppar visade den andel av 

omsättningen elbolagen Vattenfall och Fortum satsat på forskning och utveckling åren 2001-
2004. Diagrammet finns på nästa sida (vänd). 

 a) Vad är missvisande i det grafiska sätt som andelarna presenterats på? 

 b) Presentera grafiskt andelarna av omsättningen som elbolagen satsat på forskning och 
utveckling åren 2001-2004 på ett statistiskt korrekt sätt. 

 

År 2001    2002    2003    2004 
Vattenfall 0,9%    0,5%    0,4%    0,5% 
Fortum 0,5%    0,3%    0,3%    0,22% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram för uppgift 5 (Källa: Hbl 25.3.2006) 
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