
Forsknings- och undersökningsmetodik Skrivtid:  4h 
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          Formel- & tabellsamling 
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, 8 och 10. 

Ange på tentpappret vilken del du tenterar!  
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Hur stort stickprov borde tas för att ett 95 %:s konfidensintervall för den relativa andelen π skall 

vara högst 0,1 brett (d.v.s. ±0,05), 
 a) då vi från förut vet att stickprovsandelen p är högst 0,3? 
 b) då vi från förut vet att stickprovsandelen p är minst 0,8? 
 a) då vi inte har någon aning vilket värde p har? 
 
2. a) Ange i vilket/vilka av fallen nedan en felaktig slutsats dragits p.b.a. hypotestestet: 

(i) Vi förkastar inte H0 och H0 är sann. 
(ii) Vi förkastar H0 och H0 är sann. 
(iii) Vi förkastar inte H0 och H0 är falsk. 
(iv) Vi förkastar H0 och H0 är falsk. 

 b) Med signifikansnivån α anges sannolikheten för en viss typ av fel. Vilket?  
 c) När vi utför ett hypotestest, varför kräver vi inte ett extremt litet värde på α, utan "nöjer" oss med 

t.ex. α=5%? 
 
3. Räntan för två typer av billån jämfördes (48-månaders lån med fast ränta respektive variabel ränta). 

Två oberoende stickprov togs: 
 

 48-månaders lån med fast ränta, 8 st: 
 10,29 % 9,75 % 9,50 % 9,99 % 9,75 % 9,99 % 11,40 % 10,00 % 
 48-månaders lån med variabel ränta, 5 st: 
 9,59 % 8,75 % 8,99 % 8,50 % 9,00 % 
 

 Testa om räntorna skiljer sig mellan de två lånetyperna. Du kan anta att räntorna är approximativt 
normalfördelade. Använd lämplig signifikansnivå. 

 
4. I en artikel i Journal of Advertising jämförde Weinberger och Spotts användningen av humor i TV-

reklamer i USA och UK. I ett slumpmässigt stickprov om 400 TV-reklamer i UK användes humor i 
142 av dem. Motsvarande siffror för USA var 122 av 500. 

 a) Testa om det finns en skillnad i andelen TV-reklamer som använder humor i USA och UK. 
 b) Testa om skillnaden i andelen TV-reklamer som använde humor är mer än 0,04 (d.v.s. 4 

procentenheter) mellan UK och USA. 
 
5.  En varuhuskedja skall öppna ett nytt varuhus i en ny stad. För att kunna bedöma köpkraften i 

staden vill ledningen med ett stickprov estimera invånarnas inkomstnivå. Staden består av tre 
huvudsakliga regioner som skiljer sig ganska mycket från varandra gällande inkomstnivån. Av 
denna orsak beslutar sig ledningen för ett stratifierat slumpmässigt urval uppdelat enligt region. 

 Staden har 80 000 invånare uppdelat enligt följande: 40 000 i region 1, 10 000 i region 2 och  
 30 000 i region 3.  
 a) Hur skall ett stickprov av storleken 500 uppdelas på regionerna om proportionell allokering 

används. 
 b) Eftersom inkomsterna varierar mera i en del regioner än i andra kan det vara motiverat att 

använda Neyman-allokering. Hur skall stickprovet n=500 fördelas på regionerna om inkomsternas 
standardavvikelser per region är s1= 9 000, s2= 12 000, s3= 10 000? 



 
6. När är det motiverat att använda icke-parametriska test? Nämn tre fördelar och tre nackdelar med 

icke-parametriska test jämfört med parametriska test. 
 
7. I boken Business Research Methods (5:e uppl.) diskuterade D.R.Cooper och C.W Emory en studie 

av sambandet mellan rökning och olyckor på jobbet. Från ett företags register om inträffade 
olycksfall på arbetsplatser utvaldes slumpmässigt 34 stycken och personerna intervjuades om 
deras rökvanor. På motsvarande sätt valdes slumpmässigt 32 bland företagets övriga arbetstagare 
som inte varit inblandade i något olycksfall på arbetsplatsen, och deras rökvanor utreddes. 
Följande resultat erhölls: 

 
  Arbetsolycksfall:  
Rökare: Ja Nej Totalt 

Storrökare 
Moderat rökare 

Ickerökare 

12 
9 

13 

4 
6 

22 

16 
15 
35 

Totalt 34 32 66 
 
 Testa om det finns ett beroende mellan rökning och olyckor på arbetsplatsen. Använd α = 5 %. 

Tolka resultatet. 
 
8. Ett bageriföretag levererar sina bageriprodukter till många stora supermarkets. Företaget vill nu 

undersöka effekten av hyllutrymmet på månadsförsäljningen. Två faktorer undersöks − hyllhöjden 
samt hyllbredden. Hyllhöjden indelas i B=bottenhylla, M=medelhög hylla och T=topphylla. 
Hyllbredden indelas i N=normal (regular) och B=bred (wide). I stickprovet valdes slumpmässigt 3 
supermarkets per hyllkombination (BN, BB, MN, MB, TN, TB). En tvåfaktor-variansanalys utfördes 
på resultatet och följande utskrift erhölls: 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: monthly_demand

55,9000 2,25167 3
55,7000 3,20000 3
55,8000 2,47710 6
75,5000 2,55147 3
78,9000 2,98161 3
77,2000 3,10290 6
51,0000 1,35277 3
52,0000 2,05183 3
51,5000 1,64803 6
60,8000 11,37563 9
62,2000 12,85603 9
61,5000 11,79801 18
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a) Testa om den månatliga efterfrågan på bageriprodukterna påverkas av på vilken höjd i hyllan 

produkten läggs fram, och tolka resultatet. Använd lämplig signifikansnivå. 
b) Testa om den månatliga efterfrågan på bageriprodukten påverkas av hyllbredden, och tolka 

resultatet. Använd lämplig signifikansnivå. 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: monthly_demand 

2273,880   
8,820   

83,580  
2366,280  

Source 
display_height 
display_widht 
Error 
Corrected Total 

 Sum 
of Squares df Mean squares



 
9. Maten på två liknande restauranger skall utvärderas. Utvärderingarna görs på en fyragradig 

kvalitativ skala: utmärkt, god, tillfredsställande, underkänd. 
 10 personer utvärderar maten på båda restaurangen. 5 av utvärderarna är män, 5 är kvinnor. 
 a) För att testat om det finns en skillnad mellan maten på restaurang 1 och 2 har Wilcoxons test 

använts. Följande resultat erhölls: 

Ranks

7a 4,00 28,00
0b ,00 ,00
3c

10

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

mat_R2 - mat_R1
N Mean Rank Sum of Ranks

mat_R2 < mat_R1a. 

mat_R2 > mat_R1b. 

mat_R2 = mat_R1c. 
 

 Varför är det motiverat att använda Wilcoxons test i detta fall? Vilken slutsats kan dras från testet? 
 
 b) För att testat om det finns en skillnad i bedömningen av maten på restaurang 1 mellan könen har 

Mann-Whitneys U- test använts. Följande resultat erhölls: 

Ranks

5 6,60 33,00
5 4,40 22,00

10

kön
kvinna
man
Total

mat_R1
N Mean Rank Sum of Ranks

 
Test Statisticsb

7,000
22,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W

mat_R1

Grouping Variable: könb. 
 

 Varför är det motiverat att använda U-test i detta fall? Vilken slutsats kan dras från testet? 
 
 
10. Behovet av arbetskraft på sjukhusen i U.S. Navy är beroende av bl.a. x1= antal sängdagar per 

månad (en sängdag betyder att en sjukhussäng är upptagen en dag), x2= genomsnittlig tid en 
patient är intagen (i dagar) och x3= antal tagna röntgenbilder per månad. Den beroende variabel y 
mäter sjukhusets behov av arbetstimmar per månad. Sambandet estimerades med 
regressionsanalys och följande resultat erhölls: 

 

Descriptive Statistics

4643,1469 5562,53301 16
17036,31 21445,590 16

4280,4006 4995,32109 16
5,8244 1,60930 16

LaborHours
Xray
BedDays
Length

Mean Std. Deviation N

 



Correlations

1,000 ,943 ,989 ,560
,943 1,000 ,905 ,424
,989 ,905 1,000 ,661
,560 ,424 ,661 1,000

. ,000 ,000 ,012
,000 . ,000 ,051
,000 ,000 . ,003
,012 ,051 ,003 .

16 16 16 16
16 16 16 16
16 16 16 16
16 16 16 16

LaborHours
Xray
BedDays
Length
LaborHours
Xray
BedDays
Length
LaborHours
Xray
BedDays
Length

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

LaborHours Xray BedDays Length

 
Model Summaryb

,998a ,996 ,995 387,15977
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Length, Xray, BedDaysa. 

Dependent Variable: LaborHoursb. 
 

ANOVAb

4,6E+008 3 154109296,5 1028,131 ,000a

1798712 12 149892,685
4,6E+008 15

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Length, Xray, BedDaysa. 

Dependent Variable: LaborHoursb. 
 

Coefficientsa

1946,802 504,182 3,861 ,002
,039 ,013 ,149 2,958 ,012

1,039 ,068 ,933 15,386 ,000
-413,758 98,598 -,120 -4,196 ,001

(Constant)
Xray
BedDays
Length

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LaborHoursa. 
 

a) Skriv ut den erhållna regressionsekvationen. Hur hög är modellens förklaringsgrad? 
b) Tolka de erhållna regressionskoefficienterna b1, b2 och b3. 
c) Testa regressionskoefficienternas enskilda signifikanser. 
d) Korrelationskoefficienten mellan arbetstimmar (LabourHours) och genomsnittlig intagningstid 

(Lenght) är positiv medan regressionskoefficienten är negativ. Vad kan detta bero på? 


