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1.
Polisen genomför hastighetskontroller under en veckas tid vid en 110-sträcka straxt norr om
Gävle. Följande resultat erhölls.

a. Ange vad som här är variabel och vad som är frekvens. För variabeln, ange
variabeltyp och datanivå.
b. Illustrera fördelningen i ett lämpligt diagram samt motivera val av diagram.
c. Ange tre olika exempel på lägesmått, samt diskutera vilka för- och nackdelar som
föreligger med dessa lägesmått.
d. Ange tre olika exempel på spridningsmått, samt diskutera vilket av spridningsmåtten
som här kan vara att föredra.

2.
Under ett år går det mycket bra för att filmbolag. En undersökning gällande inkomster och
kostnader (i miljoner $) för filmproduktion gjordes varvid följande regressionslinje
anpassades, 𝑦𝑦� = 15,51 + 7,98𝑥𝑥.
a. Hur ska de erhållna värdena i regressionslinjen tolkas?

b. Efter nödvändiga beräkningar fås determintationskoefficienten till ca 0,92. Hur ska
detta värde tolkas?
c. Vi analysen erhålls så kallade residualer. Redogör vad som avses med dessa och hur
dessa ska tolkas.
d. Följande diagram visar på de parvisa observationer som använts för studien. Rita ut
regressionslinjen samt residualerna i diagrammet. (Förslag, Skapa ett eget diagram i
din lösning)
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3.
Kiruna landsting anställer Dig för att genomföra en undersökning gällande blöjanvändning i
Kiruna kommun bland barn i åldrarna 0-4 år.
a. Precisera vad som här kan vara målpopulation och rampopulation.
b. Totalfelet består av fem feltyper. Precisera de fem feltyperna, vad de innebär samt
ge exempel på dessa i denna undersökning.

4.
En omfattande undersökning skall genomföras bland slumpmässigt utvalda pensionärer i
åldern 65-90 år i en viss svensk kommun. Huvudsyftet med undersökning är att förstå vad
pensionärernas inställning till äldrevården i kommunen är.
Ange vad som är målpopulation samt rampopulation samt ge exempel på följande
urvalsmetoder (där även deras för- och nackdelar ska kommenteras, givet
undersökningssituationen som antas föreligga). Ange även vilka urvalsmetoder som är
sannolikhetsurval respektive icke-sannolikhetsurval.
a. Stratifierat urval
b. Systematiskt urval
c. Kvoturval
d. Bekvämlighetsurval

5.
Redogör för nedanstående tio begrepp/metoder, samt ge realistiska exempel på respektive
begrepp/metod.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Prestigebias
Dikotom variabel
Konfidensintervall
Väntevärdesriktig skattning
Ordinalskala
Probes
Nonsenskorrelation
Intervallskala
Kontinuerlig variabel
Kumulativ frekvens

