
Forsknings- och undersökningsmetodik  Skrivtid:  4 h 
Tentamen 18.2.2006      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. 22.4.2006.  
 
 
1. Ett större evenemang skall ordnas i staden och det behövs en uppskattning av antalet personer 
som kommer att delta i evenemanget. Om mer än 20 % av invånarna i staden med omnejd deltar i 
evenemanget måste tilläggsbussar sättas in. 
För att kunna estimera andelen deltagare togs ett slumpmässigt stickprov bland invånarna i staden 
med omnejd, n=150. Av de tillfrågade uppgav 26 % att de kommer att delta i evenemanget. Beslutet 
om det skall sättas in extra bussar tas utgående från ett hypotestest på stickprovsresultatet, α= 5 %. 
 
a) Hur skulle hypoteserna se ut i detta test (välj rätt alternativ): 
 (1)H0: π = 0,2  (2) H0: π =0,26  (3) H0: π = 0,2  (4) H0: π = 0,2 

     H1: π ≠ 0,2        H1: π < 0,26       H1: π > 0,2        H1: π = 0,26 
b) Utför testet. Vilket är beslutet (tilläggsbussar eller inte)? 
c) Vad innebär det om H0 kan förkastas på 5 %:s signifikansnivå? Välj alternativ: 
 (1) Det är 95%:s sannolikhet att det sätts in extra bussar i onödan. 
 (2) Det är 5%:s sannolikhet att det de facto skulle ha behövts extra bussar. 
 (3) Det är 5%:s sannolikhet att det sätts in extra bussar i onödan. 
 
 
2. Enligt SEFE:s färska löneundersökning är ekonomers medellön 4644 euro/mån (Pressmeddelande 

25.1.2006). Detta är ett aritmetiskt medeltal av de löner som över 5850 av SEFE:s medlemmar 
uppgett i en enkät för år 2005.  

 Använd resultatet för att estimera medellönen för ekonomer år 2005 med ett 95 %:s 
konfidensintervall (du kan använda n=5850). Tolka innebörden av det erhållna intervallet. 

 
 
3. I förra FUM-tenten 28.1.2006 ingick det en uppgift (uppg.4) där t-test för oberoende grupper 

använts och en uppgift (uppg.3) där t-test för matchade par använts. Båda uppgifterna var i övrigt 
lika med SPSS-utskrifter över de gjorda testen, som skulle tolkas. 18 tentander svarade på båda 
uppgifterna. Deras poäng för vardera uppgiften finns i tabell 1 i bilagan på nästa sida.  

 Kan man påstå att poängen skiljer sig signifikant mellan uppgifterna (att FUM-tentander behärskar 
bättre någondera testtypen)? Tolka SPSS-utskriften i tabell 2. Ditt svar skall innehålla hypoteser, 
motivering till val av testmetod, medeltal, testvärde och p-värde för test av skillnad i poäng, samt 
slutsats och tolkning av resultatet. 

 
 
4. Under presidentvalskampanjens andra omgång gjorde Finlands Gallup två undersökningar om 

kandidaterna Niinistös och Halonens popularitet. I undersökningen som gjordes 16-17.1 var 
Niinistös understöd 47 % (n=1000), medan det i undersökningen en vecka senare 24-25.1 var 49 
% (n=1300). Testa om man kan dra slutsatsen att Niinistös understöd hade ökat under veckan 
mellan undersökningarna. Välj lämplig signifikansnivå för ditt test. 

 
 
5. Svara kort och konkret på följande frågor  
 a) Varför skall en estimator vara konsistent? 
 b) Mätfel kan bl.a. uppstå om mätverktyget inte är reliabelt. Vad menas med detta? 
 c) Varför är ett självurval inte ett slumpmässigt urval? 
 d) Nämn tre motiv till stickprovsundersökning i stället för totalundersökning. Förklara kort varför. 
Bilaga 



 
Tabell 1 

Case Summariesa

6,0 5,5
1,0 4,0
6,0 4,0
5,0 5,5
4,0 6,0
6,0 5,0
5,0 5,5
2,0 1,0
5,0 4,0
5,5 5,5
4,5 4,0
3,0 1,0
3,0 3,0
5,5 5,5
1,5 5,5
4,0 1,0

,0 2,0
5,0 4,5
18 18
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NTotal

uppgift 3:
matchade_par

uppgift 4:
ober. grupper

a. 
 

 
Tabell 2 
 

Paired Samples Statistics

4,000 18 1,8471 ,4354
4,028 18 1,7276 ,4072

matchade_par
oberoende_grupper

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

18 ,502 ,034
matchade_par &
oberoende_grupper

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-,0278 1,7862 ,4210 -,9160 ,8605 -,066 17 ,948
matchade_par -
oberoende_grupper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
 
 

Lycka till! 


