
Forsknings- och undersökningsmetodik   Skrivtid:  4 h 
Tentamen 11.3.2006       Hjälpmedel: Kalkylator, 
          Formel- och tabellsamling 
          som lämnas in med 
tenten 
Provtexten får bortföras. 
______________________________________________________________________ 
DEL 2 
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. I en undersökning som utfördes av en professor vid University of Columbia (beskrivet i 

Report on Business, augusti 1991), noterades antal gånger per minut professorer från tre 
olika institutioner sa "ö" eller "ä" under sina föreläsningar som utfyllnad mellan ord. 

 Data från 100 minuter föreläsningar per institution användes som underlag för att testa om 
mängden utfyllnadsljud skiljer sig mellan professorerna från de olika institutionerna. 
Resultatet i tabell 1.1 och 1.2 erhölls.  

Descriptives

number_of_times

100 5,8100 2,21431
100 5,3000 2,01259
100 5,3300 1,97487
300 5,4800 2,07840

english
mathematics
political sciense
Total

N Mean Std. Deviation

ANOVA

number_of_times

16,380
1402,500
1418,880

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares

 
 Tabell 1.1       Tabell 1.2 
 
a) Är antagandena för variansanalys uppfyllda (motivera)? 
b) Utför testet och tolka resultatet. 
 
 
2. I samband med uppsägningar, t.ex. vid företagsköp eller saneringar, erbjuds arbetstagaren 

ett avgångsvederlag (severance pay) för ett visst antal månader beroende på olika faktorer 
som t.ex. personens lön och tjänsteår.  

 Bill Smith, en 36 år gammal arbetstagare på Western Company, blev uppsagd tillsammans 
med 19 andra arbetstagare i samband med att företaget blev uppköpt. Han hade jobbat 10 
år på Western Company och förtjänade $32 000 i året. Vid uppsägningen erbjöds han 5 
veckors avgångsvederlag. Bill var missnöjd och ansåg att den nya arbetsgivaren hade 
erbjudit bättre villkor åt sina egna anställda i samband med en saneringsprocess ett år 
tidigare. 

 
 Ett slumpmässigt stickprov om 50 av dem som blivit uppsagda av den nya arbetsgivaren 

vid saneringen ett år tidigare togs. För var och en noterades y=hur många veckors lön som 
ingick i avgångsvederlaget, x1=personens ålder, x2=hur många år personen varit anställd i 
företaget samt x3=personens årslön (i $1000). 

 En modell estimerades för att beskriva sambandet mellan avgångsvederlag och 
bakgrundsfakta. Resultatet finns i tabell 2.1-2.4 på följande sida. 

 
 
 
 



Descriptive Statistics

10,2600 3,40953 50
39,9400 7,02883 50
11,5600 4,93286 50
35,1000 5,44078 50

weeks_sp
age
years
pay

Mean Std. Deviation N

 
 Tabell 2.1 

Model Summary

,838a ,702 ,683 1,92105
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), pay, age, yearsa. 
 

 Tabell 2.2 

ANOVAb

399,860 3 133,287 36,117 ,000a

169,760 46 3,690
569,620 49

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), pay, age, yearsa. 

Dependent Variable: weeks_spb. 
 

 Tabell 2.3 

Coefficientsa

6,061 2,604 2,328 ,024
-,008 ,066 -,016 -,118 ,907
,603 ,097 ,873 6,250 ,000

-,070 ,052 -,112 -1,341 ,186

(Constant)
age
years
pay

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: weeks_spa. 
 

 Tabell 2.4 
 
 
a) Hur hög är modellens förklaringsgrad? 
b) Testa modellens signifikans! 
c) Testa de enskilda sambandens signifikans i modellen! 
d) Gör en punktskattning av hur många veckors avgångsvederlag Bill skulle vara berättigad 

till enligt modellen? 
e) Ett 95 %:s prediktionsintervall för avgångsvederlag för en arbetstagare med Bills bakgrund 

fås som punktskattningen i d-fallet ±3,931. Stöder detta intervall Bills misstankar om 
diskriminering? Kommentera. 



 
 
3. För att avgöra om en tärning är balanserad eller falsk, kastades tärningen 600 gånger. 
 Resultatet finns i tabell 3.1. Kan man på 5 %:s signifikansnivå påstå att tärningen är falsk? 

Ange hypoteser, testvärde, p-värde och slutsats. 

 

face

114 100,0 14,0
92 100,0 -8,0
84 100,0 -16,0

101 100,0 1,0
107 100,0 7,0
102 100,0 2,0
600

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Total

Observed N Expected N Residual

 
  Tabell 3.1 
 
 
4. Veckoavkastningen för två aktier har observerats under en 13-veckors period. Resultatet 

finns i tabell 4.1. 
 
 
Pearson's och Spearman's korrelationskoefficienter 
uträknades mellan serierna: 
 rxy= 0,324 och rs= 0,225 
 
a) Finns det en signifikant positiv korrelation mellan 
aktierna, antagande att avkastningarna är 
normalfördelade? Ange hypoteser, test & slutsats. 
 
b) Finns det en signifikant positiv korrelation mellan 
aktierna, antagande att avkastningarna inte är 
normalfördelade? Ange hypoteser, test & slutsats. 
 
 
 Tabell 4.1 
 

5. Staden Stratfords ekonomiska välmåga är starkt beroende av Shakespear-festivalen som 
ordnas där varje sommar. Tusentalt personer besöker Stratford för att se en eller flera 
Shakespearföreställningar och spenderar pengar på hotell, restauranger och i 
souvenirbutiker. Minsta tecken på ett minskat intresse för festivalen måste därför åtgärdas 
genast. 

 
 De som besökte festivalen i fjol somras kunde vid utgången fylla i en enkät, där de ombads 

bl.a. att ta ställning till hur sannolikt det är att de återvänder nästa år. Svarsalternativen var: 
1= mycket osannolikt, 2= ganska osannolikt, 3= ganska sannolikt, 4= mycket sannolikt.  

 På blanketten kunde de också uppge sina adressuppgifter för att få nästa års 
festivalprogram hemskickat åt sig. 

            FORTS. -> -> 
 
 
 

Case Summaries

-7,00 6,00
-4,00 6,00
-7,00 -4,00
-3,00 9,00
2,00 3,00

-10,00 -3,00
-10,00 7,00

5,00 -3,00
1,00 4,00

-4,00 7,00
2,00 9,00
6,00 5,00

-13,00 -7,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

stock_1 stock_2



 Tillsammans med festivalprogrammet skickades sedan en ny förfrågan, där samma 
personer på nytt ombads att ta ställning till hur sannolikt det är att de återvänder detta år, 
efter att ha bekantat sig med årets program. Då svaren returnerats, kan dessa jämföras 
med motsvarande svar från föregående sommar.  

 
a) Vilket test skulle du föreslå att används för att undersöka om intresset för festivalen 

minskat (programutbudet lockar inte)? Motivera! 
 
b) Genom att jämföra 100 besökares intresse för festivalen efter att ha läst programmet för 

nästa sommar med deras intresse direkt efter festivalen erhölls resultatet i tabell 5.1. 

Ranks

46a 41,07 1889,00
31b 35,94 1114,00
23c

100

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

After reading the program
- Right after the festival

N Mean Rank Sum of Ranks

After reading the program < Right after the festivala. 

After reading the program > Right after the festivalb. 

After reading the program = Right after the festivalc. 
 

 Tabell 5.1 
 
 Använd det test du föreslagit i a-fallet för att testa om en signifikant minskning i intresse för 

nästa sommars festival kan observeras. Välj lämplig signifikansnivå för ditt test. 
 
 
 
 

Lycka till! 
 

 
 
*********************************************************************** 
 
 
 
OBS! 
Formel- och tabellsamlingen (namnförsedd) skall lämnas in tillsammans med tenten.  
Efter att tenterna är bedömda kan formelsamlingarna avhämtas från statistikinstitutionen, 6:e 
våningen mot Runebergsgatan. Formelsamlingen kan också fås tillbaka i samband med 
feedbackdiskussionerna för övningsarbetet i början av april. 


