
Forsknings- och undersökningsmetodik  Skrivtid:  4 h 
Tentamen 12.2.2005      Hjälpmedel: Kalkylator 
           Formel- och 
Provtexten får bortföras.        Tabellsamling 
_______________________________________________________________________________ 
Del 1 
Varje fråga är värd max. 6 poäng. För godkänd tentamen krävs minst 15 poäng (inkl. bonus). Deltenten är i 
kraft t.o.m. 30.4.2005.  
 
 
1. Förklara kort (också grafiskt) vad som menas med en  
 a) väntevärdesriktig,  b) effektiv och  c) konsistent estimator.  
 
 
2. Ett stickprov omfattande 10 unga vuxna män (20-30 år gamla) togs slumpmässigt. Var och en av dessa 

frågades hur många minuter per dag de ser sportprogram på TV. Deras svar var: 
 
  15 48 65 74 66 37 45 68 64 55 
 
 Estimera med ett 95 %:s konfidensintervall den genomsnittliga tid unga vuxna män ser sportprogram på TV per 

dag. Tolka innebörden av det erhållna intervallet. 
 
 
3. I en undersökning gällande andelen positivt inställda (π) till ett ombygge av Malms flygfält till bostadsområde, 

frågas 300 slumpmässigt valda personer om deras åsikt. Vi betecknar den erhållna andelen positivt inställda i 
stickprovet med p. 

 För att testa  H0: π=0,5  räknades teststatistikan 
ps

0-pz π
=  ut, och värdet -1,75 erhölls. 

 Hur stort är probvärdet (en- eller tvåsidigt beroende på mothypotesen) om mothypotesen är: 
 a) H1: π < 0,5 b) H1: π ≠ 0,5  c) H1: π > 0,5 
 Kan H0 förkastas i något av fallen om testet utförs på 5 %:s signifikansnivå?  
 Vilken slutsats kan man dra om andelen positivt inställda? 
 
 
4. Försäkringsbolag tar flera faktorer i beaktande då de fastställer avgifterna för sina försäkringar. Vid 

bilförsäkringar påverkar t.ex. förarens ålder, civilstånd och körda kilometer olycksfalls-benägenheten.  
 För att undersöka könets eventuella effekt på bilolyckor tas ett slumpmässigt stickprov av både kvinnliga och 

manliga förare, vilka tillfrågas hur mycket de kör per år (1000 km/år). Följande resultat erhölls: 
Group Statistics

100 16,5048 4,62581 ,46258
100 15,5790 4,66968 ,46697
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 Tyder resultatet på att män kör mera än kvinnor? Testa med lämpligt test. Vad är din slutsats? 
 
 
 
 
5. En forskare vill estimera medelåldern på en skidort i Lappland under sportlovsveckan i februari. Det finns ingen 

förteckning över alla de personer som finns på orten under den aktuella veckan. 
 



 Vilket/vilka av följande tillvägagångssätt är i denna situation möjliga, för att erhålla ett slumpmässigt urval? 
Svara för vart och ett av alternativen JA eller NEJ, samt motivera de nekande svaren kort. 

 
 a) Obundet slumpmässigt urval 
 b) Självurval  
 c) Stratifierat slumpmässigt urval 
 d) Klusterurval 
 e) Systematiskt slumpmässigt urval 
 
 
 
 

Lycka till! 


