
Forsknings- och undersökningsmetodik    Skrivtid:  4h 
Tentamen 14.8.2004       Hjälpmedel: Kalkylator 
           Formel- & 
           tabellsamling 
Provtexten får bortföras. 
_________________________________________________________________________________
___ 
Besvara 5 frågor! Varje fråga är värd max. 6 poäng. För godkänd tentamen krävs minst 2 poäng 
i vetenskapsteoridelen och totalt minst 15 poäng!  
Besvara vetenskapsteori- och statistikfrågorna på OLIKA tentpapper! 
 
 
VETENSKAPSTEORI: Besvara en av frågorna 1-2 (på skrivpapper 1) 
 
1. Varför är käll- och litteraturhänvisningar viktiga då man skriver en forskningsrapport?  
 
2. Vad menas med verifiering och falsifiering? Vilka problem stöter man på då man strävar att 

verifiera respektive falsifiera?  
 
 
STATISTIK: Lös uppgifterna 3-6 (på skrivpapper 2) 
 
3. I boken Essentials of Marketing Research (1993) presenterades attitydpoäng före och efter en 
reklamvisning för 10 respondenter. Följande poäng erhölls: 
 
Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Före 50 25 30 50 60 80 45 30 65 70 
Efter 53 27 38 55 61 85 45 31 72 78 
Testa om man på basen av resultatet kan säga att reklamen har en positiv inverkan på attityden till 
produkten i fråga. Attitydpoängen kan antas vara normalfördelade. Välj lämplig signifikansnivå för ditt 
test. 
 
4. I en artikel i Journal of Marketing Reasearch (Nov. 1996) studerade Gupta i hur hög grad 
köpbeteendet hos en "skannerpanel" (scanner panel) motsvarar de verkliga märkespreferenserna. En 
skannerpanel är ett stickprov av hushåll vars uppköp noteras då deras magnetiska identifikationskort 
företes vid kassan. I tabellen nedan finns samlat alla köp av jordnötssmör (peanut butter) uppdelat 
enligt märke, gjorda av en panel bestående av 2500 hushåll i Sioux Falls, South Dakota. Data 
insamlades under 102 veckor under vilka totalt 19 115 köp av jordnötssmör registrerades. I tabellen 
finns också angivet de olika märkenas marknadsandelar.  
 

Märke, storlek Antal köp gjorda av panelen Marknadsandel 
Jif, 18 oz. 
Jif, 28 oz. 
Jif, 40 oz. 
Peter Pan, 10 oz. 
Skippy, 18 oz. 
Skippy, 28 oz.  
Skippy, 40 oz. 

3165 
1892 
726 

4079 
6206 
1627 
1420 

20,1% 
10,1% 
5,42% 

16,01% 
28,56% 
12,33% 
7,48% 

Totalt 19115 100% 
Utför ett anpassningstest för att avgöra om panelen är representativ för marknaden som helhet 
(α=0,05). Ställ upp hypoteserna, bestäm de förväntade antal köp under H0 samt tolka resultatet då 

( )∑ =− 22,880/2 een . 
 
 
5. För att undersöka försäljares framgång inom sitt försäljningsdistrikt, samlades följande data in: 
y= årlig försäljning inom distriktet (i 100 st) 



x1= antal månader försäljaren varit anställd vid företaget 
x2= marknadspotential (årlig försäljning av företagets samt konkurrenternas produkter) inom distriktet 
(i 100 st) 
x3= årlig reklambudget inom distriktet (i $) 
x4= vägt medeltal av företagets marknadsandel inom distriktet under de 4 senaste åren (i %) 
x5= förändringen i företagets marknadsandel inom distriktet under de 4 senaste åren (i %-enheter). 
Totalt ingick 25 slumpmässigt valda försäljares distrikt i undersökningen. 
Årlig försäljning (y) relaterades till de övriga variablerna (x1 – x5) med en linjär regressionsmodell och 
följande resultat erhölls: 

 
ANOVAb

37862659 5 7572531,780 40,911 ,000a

3516890 19 185099,475
41379549 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X3, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

-1113,788 419,887 -2,653 ,016
3,612 1,182 ,239 3,057 ,006

,042 ,007 ,504 6,253 ,000
,129 ,037 ,264 3,479 ,003

256,956 39,136 ,481 6,566 ,000
324,533 157,283 ,153 2,063 ,053

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

a) Ett av antagandena i regressionsanalys är att ε∼N(0, σ2). Förklara vad antagandet anger. 
b) I SPSS-utskriften har bl.a. erhållits värdet b1= 3,612. Vad anger det? Tolka. 
c) I utskriften finns också probvärdet pv3= 0,003. Vad anger det? Tolka. 
d) Förklara vad R Square =0,915 anger. 
 
 
6. Ange för vart och ett av påståendena nedan om det är sant eller falskt. Om påståendet är falskt 
skall du omskriva det så att det stämmer. 
 
a) En fördel med icke-parametriska test är att de är oberoende av populationens fördelning (till skillnad 
från de parametriska testen). 
b) Icke-parametriska test har ofta mera teststyrka än motsvarande parametriska test (H0 förkastas 
"lättare"). 
 
c) Mann-Whitneys U-test kan utföras på en variabel på ordinalnivå för att testa om det finns skillnad 
mellan två oberoende grupper. 
 
d) Kruskal-Walli's test är ett lämpligt substitut för ANOVA då variabeln är på ordinal datanivå. 

Model Summary

,957a ,915 ,893 430,23189
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X3, X2a. 

Descriptive Statistics

3374,5676 1313,06811 25
87,642 86,7969 25

38858,049600000 15714,5409962391 25
4357,3872 2689,10018 25

7,5648 2,45979 25
,0956 ,62105 25

Y
X1
X2
X3
X4
X5

Mean Std. Deviation N



 
e) För att mäta styrkan i ett samband mellan två variabler på ordinal datanivå kan produkt-
momentkorrelationskoefficient rxy användas. 
 
f) I ett χ2-anpassningstest är frihetsgraderna två st. färre än antalet kategorier (k-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycka till! 


