
Statistisk analys 
Tentamen {öppen bok) 19.3.2016 
Del 2 eller hela kursen 

Provtexten får bortföras 

LÄS FÖRST DETTA: 

Skrivtid: 4 h 
Hjälpmedel: Kalkylator 
Bok eller föreläsningsunderlag 
Formel- och tabellsamling 
Test-sammandra_g_ 

> Om du tenterar endast DEL 2 =>Besvara uppgifterna 1-4.
Om du tenterar HELA KURSEN = > besvara uppgifterna 1,2, 5 och6.

> Besvara var och en av de fyra uppgifterna på en egen sida = > totalt max 4
sidor! Strukturera dina svar så att de var och en ryms på en sida.

>-Alla svar skall innehålla motiveringar, uträkningar eller uppställningar. 
Ange tydligt ditt slutliga svar genom att strecka under det. 

>Tenten ger max 40 poäng. Om du tenterar hela kurser multipliceras dina poäng
med 2.

> För att bli godkänd i kursen krävs sammanlagt minst 50 poäng
= tentpoäng (tot.) + övningspoäng.

>- Deltenten är enskilt i kraft t.o.m. 26.4.2016. 

1. (10p)
Ett företag som säljer varor på nätet har i en databas bl.a. följande information om kunderna
från det senaste året:

Kön - kvinna/ man 

Ålder - under 30 år/ 30 - 50 år/ över 50 år 

Köpfrekvens - antal köp under året 

Beställningsstorlek - genomsnittligt antal produkter per beställning 

Returprocent - andelen returnerade produkter av alla beställda produkter (%) 

a) Nedan anges fem frågeställningar. Ange för var och en av dem ett test som lämpar sig för
att besvara frågeställningen. Motivera ditt val av test genom att ange variablernas datanivåer.

(1) Är ålderfördelningen jämn?

(2) Har män eller kvinnor högre köpfrekvens?

(3) Finns det ett samband mellan köpfrekvens och beställningsstorlek?

(4) Finns det samband mellan ålder och köpfrekvens?

(5) Skiljer sig returprocenten mellan åldersklasserna?

b) Skriv ut hypoteserna för frågeställning 1 ovan. Vad är slutsatsen om vi får ett p-värde som
.. 

?ar 0,0375. 



2. (1op)
Priset på vin beror väldigt långt på vinprovarnas relativt abstrakta subjektiva begrepp om hur
vinets kvalitet bedöms. För vinmarknaden skulle det vara intressant om
kvalitetsuppfattningen kunde relateras till de kemiska egenskaperna hos vin så att certifiering,
kvalitetsbedömning och granskningsprocesser skulle bli mer kontrollerade.

På ett datamaterial bestående av 4898 portugisiska vita viner kördes en regressionsanalys för 
att skapa en modell för bedömning av vinets kvalitet utgående från vinets kemiska egenskaper 
(sulfater, klorider, fast syra, restsocker, svaveldioxid, citronsyra, densitet och pH). Vinets 
kvalitet bedöms på en skala från o ( = av sämsta kvalitet) till 10 ( =av högsta kvalitet). De 
kemiska egenskaperna är alla kontinuerliga kvantitativa variabler. 

Resultatet nedan erhölls: 
Model Summa,y' 

Adjusted R Std. Errer of 

Medel R R Square Square the Estimate 

1 
,486' 

,237 ,235 ,774 

a. Predictors: (Constant), sulphates, chlorides, fixed acidity,
residual sugar, citric acid, free sulfur dioxide, pH, density

b. DependentVariable: quality

ANOVA' 

Sum of 

Medel Squares dl Mean Square 

1 Regression 908,961 8 113,620 

Residual 2932,029 4889 ,600 

Total 3840,990 4897 

a. DependentVariable: quality

F Sig. 

189,455 ,ooo' 

b. Predictors: (Constant), sulphates, chlorides, fixed acidity, residual sugar, citric acid, free
sulfur dioxide, pH, density"

Coefficientsa 

Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 

Mode I B Std. Errer Beta t 

1 (Constant) 277,961 8,272 33,604 

fixed acidity , 1 61 ,017 ,154 9,423 

citric acid ,321 ,097 ,044 3,312 

residual sugar ,122 ,005 ,699 25,635 

chlorides -1, 170 ,560 -,029 -2,087

free sulfur dioxide ,004 ,001 ,077 5,819 

density -279,986 8,520 -,946 -32,863

pH 1,173 ,090 ,200 13,098 

sulphates ,833 ,100 ,107 8,337

a. DependentVariable: quality

a) Rapportera och tolka determinationskoefficienten.
b) Rapportera och tolka F-testet. Använda= 0,05.

Collinearity Statistics 

Sig. Tolerance VIF 

,000 

,000 ,586 1,706 

,001 ,889 1,125 

,000 ,210 4,761 

,037 ,817 1,223 

,000 ,882 1,134 

,000 ,189 5,302 

,000 ,670 1,494 

,000 ,942 1,062 

c) Rapportera och tolka variablernas signifikans? Använda= 0,05. Vilken kemisk
egenskap är viktigast för kvaliteten (mest signifikant)?

d) Vilka kemiska egenskaper höjer vinets kvalitet, vilka sänker?
e) Finns det belägg för multikollinearitet i modellen? Motivera kort.



3. (1op)
År 2008 gjordes en undersökning bland Hankeiter om deras användning av biblioteket. Ett av
påståendena i enkäten var Bibliotekets huvudsyfte bör vara att tillhandahålla kursböcker.
Påståendet besvarades på en Likertskala från 1= stämmer inte alls tills= stämmer helt.

129 studerande besvarade enkäten, av vilka 73 studerade på kandidatnivå och 56 på 
magisternivå. Medeltalen för studerande på kandidatnivå var 3,27 och på magisternivå 2,71. 
Skillnaden i åsikt mellan kandidat- och magisternivå testades med ANOV A. De erhållna 
kvadratsummorna ses i tabellen nedan. 

ANOVA 

Huvudsyllet bör vara alt tillhandahålla kursböcker 

sum of 
Squares df 

Between Groups 9,927 

Within Groups 81,949 

Total 91,876 

Mean Square F Sig. 

a) Slutför variansanalysen genom att komplettera tabellen (ställ upp den på ditt svarspapper).
Tolka resultatet.
b) Kan man använda någon annan analys/annat test för att undersöka skillnaden i åsikt
mellan kandidat- och magisterstuderande? Vilken eller vilka? Vad är din rekommendation i
detta fall? Varfcir?

4. (1op)
Ett företag som utvecklat en app vill veta hur stor andel av användarna som skulle vara
intresserade av att uppgradera till en premium-version. Som pilotstudie tillfrågades
slumpmässigt utvalda användare på två elektronikmässor om de är intresserade av premium
versionen. På den första mässan svarade 12 av 100 att de är intresserade av
premiumversionen. Vid den andra mässan var 35 av 105 intresserade.

a) Testa om andelen intresserade av premiumversionen skiljer sig mellan de två
mättillfållena (mässa 1 och mässa 2). Du kan använda Chi2-oberoendetest eller Z-test.

b) Beräkna dessutom ett 95 % konfidensintervall för skillnaden i populationsandel mellan
de två mättillfällena. Tolka intervallet.

5. (1op)
En populär turistattraktion besöks i genomsnitt av 850 personer per dag, standardavvikelsen
är 150. Antalet besökare per dag kan betraktas som en normalfördelad variabel.

a) Hur stor är sannolikheten att attraktionen besöks av minst 1000 personer under en
slumpmässigt vald dag?

b) Hur stor är sannolikheten att attraktionen i genomsnitt besöks av minst 1000 personer
under fem slumpmässigt valda dagar?



6. (10)
Para ihop begreppen 1-10 med korrekt beskrivning (a-j).

(1) Stickprov

(2) Totalundersökning

(3) Målpopulation

(4) Statistika

(5) Parameter

(6) Rampopulation

(7) Obundet slumpmässigt urval

(8) Stratifierat slumpmässigt urval

( 9) Systematiskt fel (bias)

(10) Partiellt bortfall

(a) Den fullständiga uppsättningen element som
önskas undersökas
(b) De element i populationen som har en positiv
sannolikhet att väljas till stickprovet
(c) Ett urval taget från en större mängd
element
(d) Stickprov tagna slumpmässigt inom
populations grupper
(e) Karakteristika (kännetecken, egenskap) som
beskriver stickprovet
(f) Resultatet då en stickprovsmetod förvränger en
populationsegenskap
(g) En undersökning där varje element ur
populationen ingår
(h) Resultatet av att en respondent väljer att inte
svara på en fråga
(i) Karakteristika (kännetecken, egenskap) som
beskriver populationen
G) Ett stickprov som väljs så att alla element har
samma sannolikhet att bli utvalda

Lycka till! 


