
Forsknings- och undersökningsmetodik  Skrivtid:  4 h 
Tentamen 13.11.2004      Hjälpmedel: Kalkylator 
           Formel- och 
           Tabellsamling 
 
Varje fråga är värd max. 6 poäng. För godkänd tentamen krävs minst 15 poäng!  
Provtexten får bortföras. 
__________________________________________________________________________
_____ 
Del 1 
 
1. Ange för vart och ett av påståendena nedan om det är sant eller falskt. Om påståendet är  
    falskt ska du omskriva det så att det stämmer. 
 
 a) Två olika stickprov från samma population kommer alltid att resultera i exakt samma  

    konfidensintervall. 
 b Då konfidensgraden är minst 0,9 kan man garantera att konfidensintervallet 
innehåller  
     den sökta parametern. 
 c) Ett konfidensintervall med konfidensgraden 1- α bestäms så, att intervallet i α 
gånger  
     av fallen innehåller den sökta parametern. 

d) Då man beräknar ett konfidensintervall för ett medeltal påverkar 
stickprovsmedeltalet  

    inte intervallets bredd. 
e) Då man beräknar ett konfidensintervall för en andel påverkar stickprovsandelen inte  
    intervallets bredd. 
f) Genom att välja ett större stickprov får man i allmänhet ett smalare 

konfidensintervall. 
 
 
2. Enligt en artikel i Business Daily (September, 2000) är medellängden för en arbetsvecka 
39,2  
    timmar. För att testa detta påstående mäter du arbetsveckans längd för 112 slumpmässigt  
    utvalda arbetstagare. För personerna i stickprovet är medeltalet 38,5 timmar och  
    standardavvikelsen 4,8 timmar. Använd dessa data för att testa påståendet i artikeln på  
    signifikansnivån 0,05. Ange dessutom testets p-värde. Vad är din slutsats? 
 
 
3. I en undersökning tillfrågas 1545 gifta män och 1691 gifta kvinnor om de anser att  
    hushållsarbetet fördelas på ett rättvist sätt i deras familj. Undersökningen visar att 67,5% 
av  
    männen men endast 60,8% av kvinnorna tyckte att fördelningen var rättvis. Kan vi 
utgående  
    från detta påstå att en större andel av männen, jämfört med kvinnorna, anser att hushålls- 
    arbetet fördelas rättvist? Testa detta påstående på signifikansnivån 0,01. 
 
 
4. IATA (= International Air Transport Association) gör bl.a. undersökningar angående  
    servicenivån vid olika flygfält. 50 resenärer har fått betygsätta Miamis flygplats medan 50  
    andra resenärer har gett betyg åt flygplatsen i Los Angeles. Skalan går från 1 till 10, där 10 
är  
    högsta möjliga betyg.  En analys av materialet finns i SPSS-utskriften på nästa sida.  



    Besvara följande frågor utgående från utskriften. 
 
 a) Ange medelbetyget för respektive flygfält. 
 b) Avsikten är att testa om flygplatsen i Los Angeles får högre vitsord än i Miami.  
     Skriv ut noll- och mothypotes.    (fortsätter på nästa sida!) 

c) Ange teststatistikans värde. 
d) Hur många frihetsgrader har testet? 
e) Ange testets p-värde. 
f) Vilket beslut tas om testet görs på signifikansnivå 0,05. 

  
T-Test 

Group Statistics

50 6.3400 2.16286 .30587
50 6.7200 2.37367 .33569

PLATS
Miami
Los Angeles

BETYG
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.078 .781 -.837 98 .405 -.3800 .45414 -1.28123 .52123

-.837 97.164 .405 -.3800 .45414 -1.28133 .52133

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

BETYG
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
5. En databas innehåller uppgifter om totalt 300 radhuslägenheter som sålts under den 
senaste  
    månaden. En fastighetsförmedlare vill beräkna medelpriset för dessa, men har endast  
    möjlighet att välja ut ett stickprov bestående av 30 lägenheter. 
 
 a) Förmedlaren överväger att ta ett stratifierat slumpmässigt urval genom att utnyttja 
     antalet sovrum i respektive lägenhet. Vilka är fördelarna med ett stratifierat stickprov 
i  
     denna situation? I tabellen nedan anges fördelningen över kategorierna (antal 
sovrum)  
     för hela databasen. Utnyttja dessa för att ange hur många observationer som borde  
     väljas från respektive kategori, om man använder sig av proportionell allokering.  

  
Antal sovrum Frekvens 

2 92 
3 120 
4 72 
5 16 

Totalt 300 
 
b) Antag att lägenheterna i databasen är ordnade enligt storlek (m2). Nämn någon 

fördel  
    med att ta ett systematiskt slumpmässigt urval, dvs. välja ut var 10:de observation  
    startande från en slumpmässigt vald lägenhet. 
    Ge också exempel på en situation då ett systematiskt urval är mindre lämpligt. 
c) Är det i detta fall ändamålsenligt att ta ett klusterurval baserat på antalet sovrum?  
    Motivera? 



 
 

Lycka till! 


