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Kursens förväntade läranderesultat enligt kursplanen
Efter genomförd kurs ska du kunna:

1. analysera fördelningen hos en datamängd avseende centralvärde och spridning, såsom medelvärde
och median samt standardavvikelse, samt visualisera detta.

2. redogöra för olika synsätt på begreppet sannolikhet.

3. beräkna sannolikheter för händelser, med användning av begrepp och verktyg som oberoende, be-
tingning, oförenlighet, komplementhändelse, union, snitt, kombinatorik, träddiagram.

4. formulera en sannolikhetsmodell med hjälp av slumpvariabler, även med centrala gränsvärdessatsen,
och använda den för att bestämma egenskaper hos dess fördelning samt beräkna sannolikheter.

5. beräkna punktskattningar av väntevärde, varians, standardavvikelse, sannolikhet och intensitet samt
bedöma deras lämplighet.

6. beräkna konfidensintervall för väntevärde (med och utan känd standardavvikelse), sannolikhet och
intensitet samt tolka resultatet.

7. formulera och genomföra en hypotesprövning, och däri kunna tolka begreppen styrkefunktion och
p-värde.

8. genomföra en korrelationsanalys och tolka resultatet.

9. ställa upp och tolka en linjär regressionsmodell med två variabler, avgöra om en linjär modell är
tillämpbar, samt bedöma tillförlitligheten hos skattningar av såväl väntevärden som enskilda obser-
vationer.

10. använda datorstöd för alla beräkningar där det är relevant.

Tillåtna hjälpmedel:

• Valfri bok inom statistik och sannolikhetslära1

• Miniräknare av valfritt slag (utan wifi-uppkoppling)

Det får finnas anteckningar och markeringar i boken, inklusive ”pagemarkers” (några centimeter
stora), men inga lösblad eller inklistrade sidor.

Frågor besvaras av Michael Hörnquist som finns tillgänglig på telefon 011 - 36 33 81 under hela
skrivtiden. Svar och kortfattade lösningsförslag finns på Studieinfo senast kl. 15 på tentamensda-
gen. Skrivningsresultat meddelas senast femton arbetsdagar efter tentamenstillfället.

Varje uppgift ger 0 – 6 poäng. Ej behandlad uppgift ges en (1) poäng, för att markera betydelsen
av att veta att man inte vet. Eventuell erhållen bonus från UPG1 påförs vid rättningen och ingår
i den totala poängsumman. För betyget n krävs minst 6n− 1 poäng.

Svaren som lämnas in ska anges på bifogad svarsblankett, och poängsättningen kommer att utgå
från att det verkligen står ett svar på den. För att säkerställa den egna prestationen ska dock den
kalkyl som lett fram till givna svar bifogas svarsblanketten.

Lycka till!

1Kurslitteraturen ”Tillämpad statistik – en grundkurs”, Wahlin, Sanoma förlag, torde vara vanligast.
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1. När historien bakom den den här uppgiften utspelade sig för några år sedan hade den östgöts-
ka kommunen Finspång 16 747 invånare vilka var över 20 år. Statstik från SCB för samma
år visade att dessa invånare hade en medelinkomst som var 270 100 kronor och en medianin-
komst som var 247 237 kronor (bägge per år). I stadshuset talades det ofta om hur dessa tal
borde höjas så att man kunde få in mer kommunalskatt.

En natt har ett av kommunalråden en underbar dröm som skulle lösa kommunens intäktspro-
blem. Hon drömmer att Bill Gates flyttar till Grytgöl, en tätort i kommunen. Gates säger sig
uppskatta den vackra naturen och de många sjöarna. Eftersom han har en uppskattad må-
nadsinkomst om ca fyra miljarder dollar, dvs ca 35 miljarder kronor, så är den kommunalskatt
han skulle betala ett välkommet tillskott till kommunkassan.

Gör en uppskattning av ny medianlön och medellön i Finspång om drömmen skulle besannas.

2. En vanlig kortlek består av 52 kort, jämt fördelade på fyra ”färger”, hjärter, spader, ruter och
klöver. Det finns alltså 13 kort av varje ”färg”. Din gode vän Fritz blandar kortleken ordentligt
så att korten ligger helt slumpmässigt i den, han lägger den sedan på bordet framför dig så
att baksidorna på korten är uppåt.

(a) Vad är sannolikheten att översta kortet är en hjärter? (1p)

(b) Innan Fritz lade ned kortleken råkade du se att nedersta kortet är en hjärter. Vad är nu
sannolikheten att också översta kortet är en hjärter? (2p)

(c) Kortleken ligger kvar orörd framför dig, och du vet alltså att det nedersta kortet är en
hjärter. Vad är sannolikheten att de två översta korten bägge är hjärter? (3p)

3. Längder hos barn är en av många storheter som är approximativt normalfördelad. Betrakta
nu en stor grupp fyraåringar som har medellängd 100 cm med en standardavvikelse om 15
cm.

(a) Vad är sannolikheten att ett barn i den gruppen som du slumpmässigt träffar på är
längre än 120 cm? (3p)

(b) Välj ut tre barn ur denna grupp, helt på måfå, i ett obundet slumpmässigt urval. Vad
är sannolikheten att medellängden av dessa tre barn är mer än 120 cm? (3p)
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4. Vilket eller vilka påståenden är sanna? Vilket eller vilka är falska? Markera för varje påstående
”S” om det är sant och ”F” om det är falskt. Lämna blankt om du är osäker.

(a) För ett dubbelsidigt konfidensintervall för skattat medelvärde med känd standardavvi-
kelse gäller att det blir dubbelt så långt om du tar ett fyra gånger så stort stickprov.

(b) Vid stickprovsskattning av medellängd hos en population gäller att ett 95% konfidensin-
tervall innebär att 95% av alla individer i populationen har en längd som ligger inom
konfidensintervallet.

(c) En fördubblad konfidensnivå ger en fördubblad längd på konfidensintervallet.

(d) Om man vill höja konfidensnivån utan att ändra på något i sin stickprovsundersökning
kan det åstadkommas genom att göra konfidensintervallet längre.

(e) Om man vill höja konfidensnivån utan att ändra på något i sin stickprovsundersökning
kan det åstadkommas genom att göra konfidensintervallet kortare.

(f) t-fördelningen övergår i normalfördelningen när stickprovsstorleken växer mot oändlig-
heten.

Endast svar krävs i denna uppgift. Varje rätt svar ger en poäng och varje fel svar minus en
poäng, dock kan totala poängsumman inte bli mindre än noll. Om du lämnar blankt blir det
varken plus eller minus.

5. Margaretas restid från hemmet till arbetet under en vecka i november ser ut som:

måndag 25 min
tisdag 28 min
onsdag 32 min
torsdag 26 min
fredag 24 min

Törs hon från denna undersökning hävda att hennes medelrestid mellan bostad och arbete
är mindre än 30 minuter?

Genomför ett hypotestest på signifikansnivån 10% för att se om medelrestiden är mindre än
30 minuter (betrakta dessa fem dagar som ett giltigt stickprov för årets alla arbetsdagar).
Redovisa tydligt vilka antaganden du gör för att nå dina resultat.

På svarsblanketten skriver du slutsatsen, medan själva hypotestestet skrivs på medföljande
blad med beräkningar.
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6. Det finns många storheter som samvarierar. Ett exempel är hur antalet sålda iPhones globalt
varierar med antalet advokater i den amerikanska delstaten Iowa. Under åren 2007 – 2013
utvecklade sig dessa enligt spridningsdiagrammet nedan:

Om du matar in dessa data i Excel och genomför en vanlig regressionsanalys med data-
analysverktyget erhålles nedantstående utdata:

(a) Hur väl korrelerar försäljningen av iPhones med antalet advokater, dvs hur stor är
korrelationskoefficienten? (1p)

(b) Hur stor är förklaringsgraden för denna linjära modell? (1p)

(c) Ange en ekvation för den skattade regressionslinjen (trendlinjen). (1p)

(d) Ange ett 90% konfidensintervall för riktningskoefficienten hos regressionslinjen (trend-
linjen). (3p)

All data verkar peka mot att det här är en bra modell, ändå verkar det osannolikt att dessa
två storheter, iPhonesförsäljning och antal advokater i Iowa, skulle ha något gemensamt. Det
är ytterligare ett exempel på talesättet att ”det är högst sannolikt att det emellanåt händer
mycket osannolika saker”. En relevant fråga i kursen är om vi kan räkna ut hur osannolikt
det är. Svaret till den frågan är dock ”nej”, vi har inte ens möjlighet att på ett rimligt sätt
definiera ett utfallsrum, än mindre tillordna varje utfall en sannolikhet.
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