
Forsknings- och undersökningsmetodik  Skrivtid:  4h 
Tentamen 26.5.2005      Hjälpmedel: Kalkylator 
           Formelsamling 
           Tabellsamling 
Provtexten får bortföras. 
__________________________________________________________________________
_______ 
Varje fråga är värd max. 6 poäng.  
 
 
1. Hur kan man bestämma minimistorleken för ett stickprov vid estimering? Vilka faktorer 

inverkar och hur?  Ge svaret kort och uppdelat i punkter. Komplettera svaret med ett 
exempel. 

 
2. En klädaffär beräknar varje månad hur mycket de förlorat på grund av snatteri och stölder. 

Affären skulle vilja minska sina förluster och överväger därför två alternativ. Det första 
alternativet är att anställa en vakt, det andra är att installera en övervakningskamera. För 
att få ett pålitligt beslutsunderlag anställs en vakt under 6 månader och under den därpå 
följande 6-månadersperioden finns en kamera installerad i affären. Eftersom det är billigare 
att ha en övervakningskamera än en vakt beslutar affärsföreståndaren att välja 
kameraalternativet om han inte får klara signaler att en vakt är bättre. Förlusterna i 
euro/månad anges i tabellen nedan. Utför en lämplig statistisk analys och ange utgående 
från denna vilket beslut du tycker att affärsföreståndaren ska ta. Du kan anta att förlusterna 
per månad ungefär följer en normalfördelning. 

 
 Förluster, enhet euro 
Vakt 215 284 319 287 477 254 
Kamera 486 303 270 386 411 435 

 
 
3. En tillverkare av kopparlampor för utomhusbruk har fått ta emot otaliga klagomål p.g.a. att 

lamporna angripits av rost. Orsaken till rostangreppen verkar vara den ojämna kvaliteten 
hos det lack som används för att ytbehandla lamporna. Tillverkaren besluter att byta till en 
ny typ av lack - på marknaden finns fem typer att välja mellan. För att avgöra vilken som 
fungera bäst lackar han 25 lampor med varje lacktyp, sätter ut de 125 lamporna och 
noterar antalet dagar tills man kan upptäcka de första tecknen på rost. Utgående från detta 
datamaterial utförs en variansanalys, se utskrifterna nedan. Skriv ut variansanalysens noll- 
och mothypotes samt avgör utgående från variansanalysen om man kan påstå att 
lacktyperna har olika långt skydd mot rost. Vad är din rekommendation? 

 
Oneway 

Descriptives

Dagar

25 164.5600 34.12365 6.82473 150.4745 178.6455 81.00 242.00
25 185.6400 41.47176 8.29435 168.5213 202.7587 107.00 266.00
25 154.7600 33.37075 6.67415 140.9852 168.5348 106.00 238.00
25 182.6000 40.71650 8.14330 165.7931 199.4069 99.00 249.00
25 178.8800 29.01339 5.80268 166.9039 190.8561 128.00 240.00

125 173.2880 37.37254 3.34270 166.6719 179.9041 81.00 266.00

Lack 1
Lack 2
Lack 3
Lack 4
Lack 5
Total

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

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 



 
 
 
4. För att förklara sambandet mellan storleken på en livförsäkring ($10000) och den 

försäkrades årsinkomst ($1000), antal barn samt ålder, estimerades en regressionsmodell 
utgående från data för 15 försäkringstagare. Följande resultat erhölls: 

 
Tabell 1: 

 

Descriptive Statistics

42,33 17,915 15
40,93 12,032 15

2,33 1,234 15
41,13 10,967 15

insurance
income
children
age

Mean Std. Deviation N

 
 
Tabell 2: 

 

Correlations

1,000 ,673 ,657 ,549
,673 1,000 ,771 ,781
,657 ,771 1,000 ,704
,549 ,781 ,704 1,000

. ,003 ,004 ,017
,003 . ,000 ,000
,004 ,000 . ,002
,017 ,000 ,002 .

15 15 15 15
15 15 15 15
15 15 15 15
15 15 15 15

insurance
income
children
age
insurance
income
children
age
insurance
income
children
age

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

insurance income children age

 
 
Tabell 3: 

 

Model Summary

,707a ,500 ,364 14,284
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), age, children, incomea. 
 

 
Tabell 4: 

 

ANOVAb

2248,831 3 749,610 3,674 ,047a

2244,503 11 204,046
4493,333 14

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), age, children, incomea. 

Dependent Variable: insuranceb. 

ANOVA

Dagar 

17250.512 4 4312.628   
155941.1 120 1299.509
173191.6 124 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.



 
 
Tabell 5: 

 

Coefficientsa

6,450 16,331 ,395 ,700
,641 ,587 ,430 1,092 ,298

5,033 5,022 ,347 1,002 ,338
-,051 ,577 -,031 -,088 ,932

(Constant)
income
children
age

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: insurancea. 
 

 
Svara kort och koncist på följande deluppgifter: 
a) Tolka resultatet utgående från tabell 2 (Correlations)? 
b) Tolka resultatet utgående från tabell 3 (Model Summary)? 
c) Tolka resultatet utgående från tabell 4 (ANOVA)? 
d) Tolka resultatet utgående från tabell 5 (Coefficients)? 
e) Vad är din helhetsbedömning av resultatet. 
 
 
5. I en undersökning om tidningars prenumerantegenskaper ingick bl.a. följande uppgifter för 

48 vecko- eller månadstidningar: 
• Damtidning = (1) om minst 50 % av prenumeranterna är kvinnor, (0) annars 
• Prenumeranternas medianålder = (1) under 20, (2) 20-30, (3) över 30 år 
• Prenumeranternas medianinkomst = klassindelad i 5 klasser 
• Högskoleutbildning = (1) om minst 50 % av prenumeranterna har högskoleutbildning,  
 (0) annars 
• Antal andra tidningar som läses av prenumeranterna i medeltal = (1) under 1, (2) 1-2,  
 (3) mer än 2 

 
 Ange med motivering för var och en av frågorna nedan vilket statistiskt test som är lämpligt 

att använda, och skriv ut hypoteser för respektive test. 
 a) Finns det en signifikant skillnad i medianinkomst mellan damtidningar och övriga? 
 b) Finns det samband mellan damtidning och högskoleutbildning? 
 c) Finns det skillnad mellan åldersklasserna gällande antal andra tidningar som läses? 
 d) Finns det ett positivt samband mellan medianinkomst och antal andra tidningar som 

läses? 
 
 

Lycka till! 


