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Provtexten får bortföras. 
__________________________________________________________________________
_______ 
DEL 1, DEL 2 eller HELA KURSEN: Besvara 5 frågor! Varje fråga är värd max. 6 poäng.  
 
Om du tenterar: 

• enbart del 1: Besvara frågorna 1-5. 
• enbart del 2: Besvara frågorna 6-10. 
• hela kursen (1+2): Besvara frågorna 1, 3, 6, 7 och 10. 

Ange på tentpappret vilken del du tenterar!  
__________________________________________________________________________
________ 
 
Läs först beskrivningen av datamaterialet nedan innan du läser uppgiftstexterna. 
 

Tenten är baserad på en undersökning om huruvida bankerna i Kanada diskriminerar 
kvinnliga företagsägare (A.L.Riding and C.S.Swif,:" Giving Credit Where It's Due: Women Business 
Owners and Canadian Financial Institutions," Carleton University Working Paper Series WPS 89-07, 
1989).  
 
Följande variabler ingår i datamaterialet: 
SEX = ägarens kön: 0) kvinna, 1) man 
AGE = företagets ålder 
BUSINESS = typ av bolag: 1) proprietorship (privatföretag), 2) partnership 
(partnerskap),  
3) corporation (aktiebolag) 
LOAN = om den senaste låneansökan godkänts: 1) ja, 0) nej) 
RATE = marginalräntan i % (då lån beviljats) 
SALES = företagets årliga bruttoförsäljning ($1000) 
SALESCLASS = företagets årliga bruttoförsäljning ($1000), klassindelad: 1) under 500,  
2) 500-1000, 3) 1000-1500, 4) 1500-2000, 5) över 2000  
 
Olika test och analyser har körts på materialet (med SPSS) och alla utskrifter finns i 
bilaga.  
Svara på frågorna i uppgifterna nedan utgående från resultaten i bilagan. 

 
 
1. I den ovanbeskrivna undersökningen var målpopulationen manliga och kvinnliga 

företagsägare i Kanada som finansierar delar av sin verksamhet med banklån. Stickprovet 
bestod av 1165 företagsägare, som den senaste månaden ansökt om lån i en bank i 
Kanada. 

 Varför undersöker man vanligen stickprov istället för hela populationer? Beskriv de 
viktigaste/vanligaste orsakerna. 

 
2. Finns det könsdiskriminering vid beviljande av lån?  
 952 av 1050 män hade beviljats lån medan motsvarande siffra för kvinnorna var 101 av 

115 (se fördelningen i tabell 2 i bilagan). Testa om det finns en skillnad i andelen beviljade 
lån mellan manliga respektive kvinnliga företagsägare.  



 Ditt svar skall innehålla hypoteser, motivering till val av testmetod, uträkning av testvärde 
och probvärde samt slutsats och tolkning av resultatet. 

 
3. Estimera med ett 99%:s konfidensintervall den genomsnittliga marginalräntan som beviljas 

på företagslån. Medeltal och standardavvikelse för marginalräntan finns i tabell 3. 
 Hur stort stickprov borde vi ha för att intervallets bredd skall vara högst 0,08? 
  
4. Finns det könsdiskriminering vid bestämning av marginalränta?  
 I tabell 4.1-2 har skillnaden i genomsnittlig marginalränta mellan män och kvinnor testats. 
 Tolka utskriften. Ditt svar skall innehålla hypoteser, motivering till val av testmetod, vilka 

antaganden som kan göras gällande varianserna (baserat på varianstestet), testvärde och 
probvärde för test av skillnad i medelränta, samt slutsats och tolkning av resultatet. 

 
5. Förklara kort varför en estimator skall vara  
 a) väntevärdesriktig b) effektiv c) konsistent 
 
6. Finns det samband mellan kön och typ av bolag?  
 Testa om kön och bolag är oberoende. I tabell 6 finns en korstabell över frekvenserna 

(observerade och förväntade). 
 Ditt svar skall innehålla hypoteser, motivering till val av testmetod, uträkning av testvärde 

och probvärde, samt slutsats och tolkning av resultatet. 
 
7. Är den beviljade marginalräntan beroende av typ av bolag? 
 Testa om den genomsnittliga marginalräntan skiljer sig mellan de tre olika bolagstyperna. 

Använd uppgifterna i tabell 7.1-2. 
 Ditt svar skall innehålla hypoteser, motivering till val av testmetod, antaganden, uträkning 

av testvärde och probvärde, samt slutsats och tolkning av resultatet. 
 
8. Har företag med kvinnliga ägare lägre försäljning än företag med manliga ägare? 
 Testa om den klassindelade försäljningen SALESCLASS är signifikant lägre i 

kvinnoföretag. Använd uppgifterna i tabell 8.1-2. 
 Ditt svar skall innehålla hypoteser, motivering till val av testmetod, testvärde och probvärde 

(när kan man använda z?), samt slutsats och tolkning av resultatet. 
 
9. Ger bankerna lägre marginalränta åt äldre företag? Ger bankerna lägre marginalränta åt 

företag med högre bruttoförsäljning? 
 Testa om signifikanta, negativa samband existerar mellan variablerna. Använd resultatet i 

tabell 9.1-2.  Ditt svar skall innehålla hypoteser, motivering till val av analysmetod, 
testvärde och probvärde, samt slutsats och tolkning av resultatet. 

 
10. Diskriminerar bankerna kvinnliga företagsägare genom högre marginalränta? Hur inverkar 

företagets försäljning på marginalräntan? Finns det samband mellan kön och försäljning? 
 Dessa frågor undersöks med en multipel regressionsanalys. Resultatet finns i tabell 10.1-

5. 
a) Hur hög är modellens förklaringsgrad? 
b) Hur starkt är sambandet (korrelationen) mellan marginalränta och försäljning? Är 

korrelationen signifikant? 
c) Testa hela modellens signifikans. Slutsats? 
d) Skriv ut den erhållna regressionsekvationen. Hur stor är skillnaden i marginalränta enligt 

modellen mellan manliga och kvinnliga företagsägare? Är skillnaden signifikant? 
e) Vad är din konklusion om könsdiskriminering vid beslut om marginalränta? Motivera ditt 

svar med den information som du fått från regressionsanalysen. 



BILAGA 
 
Tabell 2 

loan * sex Crosstabulation

952 101 1053
1050 115 1165

Count
Count

yesloan
Total

man woman
sex

Total

 
 
Tabell 3 

One-Sample Statistics

1053 1,3034 ,66904rate
N Mean Std. Deviation

 
 
Tabell 4.1 

Group Statistics

952 1,2777 ,66756 ,02164
101 1,5454 ,63672 ,06336

sex
man
woman

rate
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 
Tabell 4.2 

Independent Samples Test

,726 ,394 -3,850 1051

-4,000 124,506

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

rate
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df

t-test for Equality of
Means

 
 
Tabell 6 

sex * business Crosstabulation

31 10 60 101
18,5 8,2 74,2 101,0
162 76 714 952

174,5 77,8 699,8 952,0
193 86 774 1053

193,0 86,0 774,0 1053,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

woman

man

sex

Total

proprietorship partnership corporation
business

Total

 
 
 



 
Tabell 7.1 

Descriptives

rate

193 1,4166 ,64147 ,04617 1,3256 1,5077 ,00 2,89
86 1,2114 ,68305 ,07365 1,0649 1,3578 ,00 2,58

774 1,2853 ,67171 ,02414 1,2379 1,3327 ,00 3,29
1053 1,3034 ,66904 ,02062 1,2629 1,3438 ,00 3,29

proprietorship
partnership
corporation
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 
Tabell 7.2 

ANOVA

rate

3,455 2 1,728
467,434 1050 ,445
470,889 1052

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square

 
 
 
 
Tabell 8.1 

Ranks

952 565,99 538819,00
101 159,52 16112,00

1053

sex
man
woman
Total

salesclass
N Mean Rank Sum of Ranks

 
 
Tabell 8.2 

Test Statisticsa

10961,000
16112,000

-13,728
,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

salesclass

Grouping Variable: sexa. 
 



Tabell 9.1 
Correlations

1 -,191
1053 1053
-,191 1
1053 1053

Pearson Correlation
N
Pearson Correlation
N

rate

age

rate age

 
Tabell 9.2 

Correlations

1,000 -,253
1053 1053
-,253 1,000
1053 1053

Correlation Coefficient
N
Correlation Coefficient
N

rate

salesclass

Spearman's rho
rate salesclass

 
 
 
Tabell 10.1 

0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00

sales

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

ra
te

R Sq Linear = 0,073

sex
man
woman

 
 

Tabell 10.2 
Correlations

1,000 -,118 -,270
-,118 1,000 ,470
-,270 ,470 1,000

. ,000 ,000
,000 . ,000
,000 ,000 .

1053 1053 1053
1053 1053 1053
1053 1053 1053

rate
sex
sales
rate
sex
sales
rate
sex
sales

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

rate sex sales

 



 
Tabell 10.3 

Model Summary

,270a ,073 ,071 ,64477
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), sales, sexa. 
 

 
Tabell 10.4 

ANOVAb

34,368 2 17,184 41,335 ,000a

436,521 1050 ,416
470,889 1052

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), sales, sexa. 

Dependent Variable: rateb. 
 

 
Tabell 10.5 

Coefficientsa

1,802 ,071 25,232 ,000
,026 ,076 ,012 ,344 ,731
,000 ,000 -,275 -8,181 ,000

(Constant)
sex
sales

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ratea. 
 


