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UPPSATSER INOM GRUNDUTBILDNINGEN 2007  
 
2007:1 Julia Janasz och Frida Hultgren. Logistisk regressionsanalys som statistisk 

metod. (Applied logistic regression) 
 10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Mikael Möller 
 
2007:2 Anna Norin och Carolina Thulin. Snedhet och kurtosis. (Skewness and Kurtosis) 
 10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Gösta Hägglund 
 
2007:3 Clara Chacha och Olli Tikkanen. EU-länder, en diskriminantanalys. (EU 

contries, a discriminant analysis)  
 10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Gösta Hägglund 
 
2007:4 Lili Svensson och Anna-Sofia Lotoft. Metoder för beräkning av en sammansatt 

poissonprocess med gammafördelade storlekar. (Methods for computing a joint 
poisson process with gammadistributed sizes) 

 10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Göran Rundqvist 
 
2007:5 Lars Källström och Petter Nissen. Går det att göra en bra prognosmodell för den 

amerikanska sysselsättningen? (Is it possible to make a good forecast model for 
the change of the American employment?) 

 10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Mikael Möller 
 
2007:6 Daniel Ewedahl och Nicklas Pettersson. Binär logistisk regression – beskrivning 

och tillämpning vid stratifierade surveydata. (Binary logistic regression – 
description and application to stratified surveydata) 

 10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Gebrenegus Ghilagaber 
 
2007:7 Jonas Hällgren. Statistiska samband mellan psykiska sjukdomar hos föräldrar 

och barn. En nästlad fall-kontroll-studie. (Statistical correlations between 
diseases of parents and children – A nested casecontrol-study) 

 10 poäng. Fördjupningskurs. Handledare: Gebrenegus Ghilagaber 
 
2007:8 Niklas Wagman. Statistik och samhällsplanering – En studie av osäkerhet i 

beslutsfattande vid stora trafikinfrastrukturprojekt. (Statistics and social 
planning – A study of uncertainty in decision making regarding large traffic-
infrastructure projects) 

 10 poäng. Fördjupningskurs. Handledare: Jan Wretman 
 
2007:9 Johan Gjersvold och Peter Wikman. Analys och utveckling av Nationalmusei 

Vänners enkätundersökning. (Analysis and development of the questionaire of 
the Friends of the National Gallery) 

 10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Mikael Möller 
 



2007:10 Måns Magnusson och Peter Pernemalm. Företagens svarsprocess i teori och 
praktik – Motivation och mätfel i SCB:s Intrastatundersökning. (The response 
process in business surveys – Motivation and measurement errors in SCB´s 
Intrastat survey) 
10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Göran Rundqvist 

 
2007:11 Beatrice Gustafsson och Sandra Dovärn. Statistisk dataanalys – Skansens 

besöksantal. (Statistical data analysis – Skansens visitnumbers) 
 10 poäng. Påbyggnadskurs. Handledare: Mikael Möller 
 
2007:12 Rasmus Edlund och Robin Seth. Hur bör kvalitetsjusteringar utföras vid mätning 

av tjänsprisindex? (How should quality adjustments be made when measuring 
producer price index for services?)  

 10 poäng (15 hp)∗. Påbyggnadskurs. Handledare: Gösta Hägglund 
 
2007:13 Nadia Baraka. Etnisk diskriminering – och hur den kan mätas (Ethnical 

discrimination – and how it may be measured)  
 10 poäng (15 hp).Ex . 2008. Fördjupningskurs. Handledare: Lars Lyberg  
 
2007:14 Magdalena Eriksson. En statistiskredogörelse för olika faktorer som påverkar 
 antalet totala begångna brott och återfall i brott. (A statistical report of 
 influential factors on criminal acts and relapse inte criminal acts) 
 Självständigt statistiskt arbete, GN, 15 hp. Handledare: Göran Rundqvist 
 
2007:15 Johan Gjersvold och Peter Wikman. En granskning av statistikanvändandet vid 

presentation av Stockholmsförsökets effekter. (A study of the use of statistics in 
the presentation of the effects from The Stockholm trials) 

 Självständigt statistiskt arbete, AN, 15 hp. Ex 2008. Handledare: Göran 
Rundqvist 

 
2007:16 Beatrice Gustafsson och Sandra Dovärn.Några principer för enkätkonstruktion 

med tillämpningar mot enkäten Community Innovation Survey 2006 samt en 
jämförelse mellan faktiska utgifter för- och prognostiserade utgifter för 
forskning och utveckling (Some principalsconcerning questionnaire design with 
applications towards the questionnaire Community Innovation Survey 2006 as 
well as a comparison between real expenses and predicted expenses related to 
research and development) 

 Självständigt statistiskt arbete, AN, 15 hp. Ex 2008. Handledare: Tatjana 
Nahtman 

 
2007:17 Bo Yang. Frågekonstruktion i enkätundersökningar (Construction of questions 
 in questionnaire-surveys) 
 Självständigt statistiskt arbete, GN, 15 hp. Ex 2008. Handledare:                                
                      Gösta Hägglund 
 

∗ Från och med höstterminen 2007 tillämpas begreppet högskolepoäng enligt Bologna. 10p motsvarar 15hp 
                                                 


