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Forsknings- och undersökningsmetodik   Skrivtid: 4h 
Tentamen 26.11.2005      Hjälpmedel: Kalkylator 
Del 1           Formelsamling 
           Tabellsamling 
 
Provtexten får bortföras. 

 
Varje fråga är värd max. 6 poäng. 
 
 

1. a) Enligt statistikcentralen röstade år 1917 69.2 % av de röstberättigade i Finland vid 
riksdagsvalet. Vid riksdagsvalet år 2003 var andelen 69.6 %. Är det korrekt att påstå att 
valdeltagandet år 2003 varit högre än vid valet 1917? Motivera kort ditt svar. 

 
b) Samlingspartiet ville veta andelen av de röstberättigade i Finland som tänker rösta på 
Sauli Niinistö vid kommande presidentval. Oy Optimal Gallup Ab (OG) gavs till uppgift att 
utföra undersökningen.  
OG genomförde undersökningen via telefonintervjuer under en period på två veckor. 
Tjugotusen hemtelefonnummer (mobila anslutningar uteslöts) valdes slumpmässigt, varefter 
intervjuarna kontaktade dessa under vardagar klockan 9.00-12.00. Då 1800 svar hade 
erhållits ansåg OG att stickprovet är tillräckligt omfattande för en tillförlitlig punktestimat. 
Vilka typer av fel kan ha uppstått vid stickprovsundersökningen? Förklara och motivera kort 
(uppdela svaret i punkter)! 

 
2. I en undersökning som utfördes 1975 studerades finländarnas konsumtionsvanor, bl.a. hur 

mycket pengar som användes för inköp av kläder. Ett 95% konfidensintervall beräknades 
för medeltalet. Antag att en motsvarande undersökning skulle utföras idag. Hur skulle de 
olika förändringarna nedan (a, b och c) påverka konfidensintervallets bredd jämfört med 
resultatet från år 1975. Blir intervallet smalare eller bredare? Motivera dina svar noggrant. 

a) Medeltalet är oförändrat men standardavvikelsen har minskat. 
b) Standardavvikelsen och medeltalet är oförändrade men istället används ett 99% 

konfidensintervall. 
c) Standardavvikelsen och medeltal är oförändrade men stickprovsstorleken fördubblas. 
 

3. För att estimera valdeltagandet vid kommande riksdagsval (2007) intervjuades 1050 
slumpmässigt valda röstberättigade varav 714 ämnade rösta vid kommande val. Beräkna ett 
92 % konfidensintervall för det förväntade valdeltagandet år 2007. Tolka intervallets 
innebörd! 

 
4. Vägverket beslöt införa hastighetsbegränsningar vid tio slumpmässigt valda korsningar för 

att testa effekten av en viss säkerhetsåtgärd. Topphastigheten vid dessa korsningsområden 
sänktes från tidigare 80 km/h till 60 km/h. Nedan presenteras antalet korsningsolyckor vid 
de berörda korsningarna ett år före och efter åtgärden. Kan vägverket påstå att antalet 
olyckor minskat signifikant efter att topphastigheten sänktes? Skriv ut noll- och mothypotes 
och testa på 1 %:s signifikansnivå. 

A B C D E F G H I J
Hastighet 80 km/h 5 7 6 4 8 9 8 10 7 6
Hastighet 60 km/h 3 7 7 2 4 6 8 3 4 4

Antalet korsningsolyckor
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5. Ett företag önskar lansera en ny babymat på marknaden. Företaget hade tillverkat två 
babyrätter, A och B, varav den ena skall lanseras.  
För att undersöka om det finns signifikanta skillnader i produkterna gällande smak 
genomfördes en undersökning. I undersökningen deltog 70 slumpmässigt valda ”hungriga” 
bebisar (3-6 månader gamla), varav 38 stycken åt babymat A och 32 stycken babymat B. 
Eftersom babyn inte kan tala, beräknades hur många minuter det tar för en baby att äta en 
portion. Man antog att maten smakar gott om babyn äter maten raskt.  
 
En analys av materialet finns i SPSS-utskriften i bilagan nedan. Besvara följande frågor 
utgående från texten ovan och utskriften. 

 
a) Ange noll- och mothypotes. 
b) Ange teststatistikans värde. 
c) Ange testets p-värde samt beslutet gällande nollhypotesen. Välj lämplig 

signifikansnivå. 
 

Om syftet med undersökningen varit att testa om babymat A är godare än B: 
 

d) Ange noll- och mothypotes 
e) Vad är ditt beslut angående nollhypotesen i d-fallet? Använd signifikansnivå 1 %. 

 
 

 
Bilaga 
 
T-Test 

Group Statistics

38 6.50 1.538 .249
32 7.28 1.301 .230

Babymat
a
b

Minuter
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

1.175 .282 -2.270 68 .026 -.781 .344 -1.468 -.094

-2.303 67.997 .024 -.781 .339 -1.458 -.104

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Minuter
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

 
 

 


