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Mihael Hörnquist, 011-363381

Tentamen i TNIU66, Statistik oh sannolikhetslära, 21 mars 2019, kl. 14.00 � 18.00.

Kursens förväntade läranderesultat enligt kursplanen

Efter genomförd kurs ska du kunna:

1. analysera fördelningen hos en datamängd avseende entralvärde oh spridning, såsom medelvärde

oh median samt standardavvikelse, samt visualisera detta.

2. redogöra för olika synsätt på begreppet sannolikhet.

3. beräkna sannolikheter för händelser, med användning av begrepp oh verktyg som oberoende, be-

tingning, oförenlighet, komplementhändelse, union, snitt, kombinatorik, träddiagram.

4. formulera en sannolikhetsmodell med hjälp av stokastiska variabler, även med entrala gränsvärdes-

satsen, oh använda den för att bestämma egenskaper hos dess fördelning samt beräkna sannolikhe-

ter.

5. beräkna punktskattningar av väntevärde, varians, standardavvikelse, sannolikhet oh intensitet samt

bedöma deras lämplighet.

6. beräkna kon�densintervall för väntevärde (med oh utan känd standardavvikelse), sannolikhet oh

intensitet samt tolka resultatet.

7. formulera oh genomföra en hypotesprövning, oh däri kunna tolka begreppen styrkefunktion oh

p-värde.

8. genomföra en korrelationsanalys oh tolka resultatet.

9. ställa upp oh 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 oh sannolikhetslära
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• Miniräknare av valfritt slag

Det får �nnas antekningar oh markeringar i boken, inklusive �pagemarkers� (några entimeter

stora), men inga lösblad.

Frågor besvaras av Mihael Hörnquist som besöker salen minst två gånger under skrivtiden, a kl.

15 oh 16.30. Svar oh kortfattade lösningsförslag �nns på Studieinfo efter skrivningens slut. Skriv-

ningsresultat oh visningstid meddelas via epost senast tio 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 automatiskt oh ingår i

den totala poängsumman. För betyget n krävs minst 6n− 1 poäng.

Redovisningen av uppgifterna ska vara sådan att det klart framgår vad du gör. Det innebär att

förklarande text ska �nnas med. Att enbart ge ett svar utan motivering, även om det är korrekt, är

normalt inte tillräkligt för att uppgiften ska anses vara nöjaktigt löst. Å andra sidan behöver inte

ett felaktigt svar, såvida det inte av någon orsak är orimligt, innebära att lösningen ej är godkänd.

Väsentligt är att det bakomliggande resonemanget klart framgår samt är relevant.

Lyka till!
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Kurslitteraturen �Tillämpad statistik � en grundkurs�, Wahlin, Sanoma förlag, torde vara vanligast.
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1. Ibland väljer man att representera spridningen i en datamängd med måttet �standardavvikelse

delat med medelvärde�. Beräkna medelvärde (x̄), standardavvikelse (s) oh kvoten mellan

standardavvikelse oh medel (s/x̄) för följande mängder (om möjligt, betrakta dem som

stikprov):

(a) • 8, 8, 10, 11, 13

• 998, 998, 1000, 1001, 1003

• −2,−2, 0, 1, 3

(b) Vilka för- oh nakdelar ser du med måttet �standardavvikelse delat med medelvärde�.

2. Sverige höll på att få slut på tillgängliga kombinationer för registreringsskyltar för fordon (se

bakgrundsinformation nedan om registreringsskyltar). Transportstyrelsen beslutade därför

under 2018 att från oh med 2019 ska det sista teknet kunna vara såväl en si�ra som en

(tillåten) bokstav, i övrigt allt lika.

Hur många olika kombinationer �nns numera att tillgå för registreringsskyltarna?

Bakgrund: Ett registreringsnummer i Sverige var före 2019 uppbyggt av tre versala bokstäver

följt av tre si�ror. Alla si�ror noll till nio kunde förekomma, dok ej kombinationen 000,

medan av det svenska alfabetets 29 bokstäver användes inte I, Q, V, Å, Ä eller Ö. Likaså

utsorterades �ord som kan väka anstöt eller ansetts olämpliga av annan orsak�, närmare

bestämt 91 styken.
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3. Den tid regionaltågen står vid perrong när de stannar vid Norrköpings entralstation kan

beskrivas med en normalfördelad slumpvariabel med µ = 3, 0 minuter oh σ = 45 sekunder

(= 0, 75 minuter).

(a) Vad är sannolikheten att ett tåg blir stående vid perrongen mer än fem minuter?

(b) Hur stor andel av tågen står vid perrong mellan tre oh tre oh en halv minuter?

4. Den 17 januari 2019 går det att läsa på nyhetsplats i tidningen Aftonbladet �Novus: Libe-

ralerna klart under riksdagsspärren�. I den här uppgiften ska vi undersöka vilken täkning

tidningen har för sitt påstående. Opinionsundersökningen vi utgår från gjordes av Novus

under perioden 2 � 13 januari 2019 oh visade på att Liberalerna stöddes av 3,4% av väl-

jarkåren. Undersökningen omfattade n = 2342 personer i ett OSU. När väljarundersökningar
presenteras brukar den kon�ndensnivå som används vara 95%, även om ingenting säger att

det måste vara på det sättet. Formuleringen �klart under� antyder att kon�densen skulle kun-

na vara större. Notera att �under riksdagsspärren� betyder mindre än 4%, dvs under gränsen

för att få mandat i Riksdagen.

(a) Bilda ett enkelsidigt, uppåt begränsat, 95% kon�densintervall för Liberalernas väljar-

stöd. Finns det täkning för aftonbladets påstående på den kon�densnivån?

(b) Tänk nu hypotesprövning, med nollhypotesen π ≥ π0 = 4% oh alternativhypotesen

π < π0 = 4%. Hur hög måste signi�kansnivån vara för att Aftonbladet ska ha täkning

för sitt påstående (samma storlek på stikprovet som tidigare)?
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Exempel är �DUM�, �FAN�, �OND� oh �TRE�.
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5. Vilket eller vilka påståenden är sanna? Vilket eller vilka är falska? Markera för varje påstående

�S� om det är sant oh �F� om det är falskt. Lämna blankt om du är osäker.

(a) Ett sätt att göra ett dubbelsidigt kon�densintervall hälften så brett är att dubblera

storleken på stikprovet.

(b) Ett sätt att göra ett dubbelsidigt kon�densintervall hälften så brett är att dubblera

kon�densnivån.

() Ett sätt att göra ett dubbelsidigt kon�densintervall hälften så brett är att byta till

enkelsidigt.

(d) Det så kallade p-värdet anger sannolikheten att nollhypotesen är sann.

(e) Det så kallade p-värdet anger sannolikheten att nollhypotesen är falsk.

(f) Det så kallade p-värdet tas fram med värden som om nollhypotesen vore sann.

Endast svar krävs i denna uppgift. Varje rätt svar ger en poäng oh varje fel svar minus en

poäng, dok kan totala poängsumman inte bli mindre än noll. Om du lämnar blankt blir det

varken plus eller minus.

6. Böker är en vara som är ytterst svår att prissätta. Priset för att börja tryka är högt, medan

priset för varje ytterligare exemplar är lågt, nästan försumbart. Därför är det väsentligt att

studera hur priset påverkar försäljningsvolymen, vilket är vad denna uppgift handlar om.

Jonas driver ett trykeri oh en kedja med bokhandlar. Hans a�ärsidé är att vara ensam

rättighetsinnehavare till de titlar han för, samt att endast sälja i butik oh inte on-line.

För att studera hur priset påverkar försäljningen låter han 13 av sina butiker med likartade

förutsättningar men i olika städer sälja den nya romanen �När tentaskräken sätter in� av

suéförfattaren P. Holgersson till olika priser under en veka. Resultatet syns i följande

tabell:

Pris (kr) Antal sålda böker

60 37

70 30

80 29

90 25

100 23

110 17

120 16

130 20

140 17

150 14

200 9

250 11

300 9

I �gur 1 syns tabellens värden inritade i ett spridningsdiagram. Det här verkar vara ett tyd-

ligt samband, tänker Jonas, oh ber dig som har läst statistik på universitetsnivå att göra en

förutsägelse: �Hur många böker får jag sålda om priset är 250 kr styk? Ange en nedre oh

en övre gräns som jag kan känna mig hyfsat säker på, så jag inte tryker vare sig för många

eller för få exemplar.�
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Figur 1: På x-axeln syns priset per bok oh y-

axeln antal sålda böker.

Figur 2: På x-axeln syns det inverterade priset

per bok oh y-axeln antal sålda böker.

Du inser att en rak linje är inte en självklar beskrivning av punkterna i �gur 1, det påminner

lite mer om en y = 1/x-kurva. Förklaringskraften är i sig 71%, men punkterna ligger många

efter varandra på ena sidan om en tänkt regressionslinje. Du provar därför att räkna om

Jonas' datapunkter genom att invertera x-värdena, dvs priserna. Resultat syns i �gur 2. Nu
verkar en rät linje vara en betydligt bättre modell, oh du går vidare med en dataanalys

enligt Exel. Resultat blir:

Dags att reda ut vad undersökningen kan ge. Besvara följande:

(a) Vad är korrelationskoe�ienten för den första modellen, �gur 1 med pris på x-axeln oh

antal sålda böker på y-axeln?

(b) Vad är korrelationskoe�ienten för den andra modellen, �gur 2 med inverterat pris på

x-axeln oh antal sålda böker på y-axeln?

() Vad blir punktskattningen av antalet sålda böker i andra modellen om stykpriset är

250 kr?

(d) Ge ett kon�densintervall för antalet sålda böker i medeltal i andra modellen om styk-

priset är 250 kr. Välj kon�densnivå 90%.

Bonusfråga (utan poäng): Varför ber Jonas om uppgifter för priset 250 kr just?
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