
 

 

Alla frågor (frågorna 1 - 4) skall besvaras med både verbala formuleringar och exempel 

(namn på variablerna, sammanhang). Annars kommer svaret inte ses som komplett. 

Också, om möjligt så skall figurer ges.  

 

 

1. Vad är en kumulativ fördelningsfunktion?     (XXp) 

 

 

 

 

 

 

5. Vilka av följande påståenden är sanna?  Skriv efter varje påstående sant om påståendet är sant 

respektive falskt om påståendet är falskt.      (XXp)       

 

    Xxxxxxxxxxxxxxxx.  
    Xxxxxxxxxxxxxxxx.  
    Xxxxxxxxxxxxxxxx.  
    Xxxxxxxxxxxxxxxx.  
    Xxxxxxxxxxxxxxxx.  
    Xxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

 

 

6. Ett företag vill veta hur många nycklar som vuxna människor har. Följande tabell innehåller 

den kompletta sannolikhetsfördelningen för antalet nycklar per person som innehas av vuxna i 

staden Övik:          (XXp) 

x P(X=x)

0 0.1

1 0.3

2 0.3

5 0.2

6 0.1  

Beräkna:           

i) Det förväntade antalet nycklar som innehas av en vuxen person i Övik. 

ii) Variansen av antalet nycklar som innehas av en vuxen person i Övik. 

iii) Standard avvikelsen av antalet nycklar som innehas av en vuxen person i Övik. 

Ett fullständigt svar skall ges, dvs. så att det är enkelt att följa steg för steg. 



 

 

7. En person funderar att spela på tärning. Spelet består i att välja ett alternativ bland de sex 

möjliga, varav endast ett alternativ är rätt. Detta upprepas genom att tärningen kastas 5 

gånger. Beräkna sannolikheten att personen erhåller 3 vinster och två förluster.  (xx p)             

                                                                                                                                             

8. I en undersökning i ett specifikt område fann man att 10 % av invånarna inte var nöjda med 

sin spis. 4 % av invånarna var missnöjda och ägde en spis från Blajspis AB. Andelen invånare 

som äger en spis från Blajspis var 6 %. Givet att en invånare äger en spis från Blajspis, vad är 

sannolikheten att han/hon är missnöjd?      (xx p)                                                                                   

 

9. Ett företag producerar läsk i 1.5 liters flaskor. Företagets produktions chef är orolig för att de 

justeringar man har gjort på maskinen som producerar läsken har volymen. Han ber 

kvalitetskontroll avdelningen att utreda om detta är sant. kvalitetskontroll avdelningen väljer 

ett slumpmässigt urval av 10 läskflaskor och mäter volymen läsk i varje flaska. Resultatet 

redovisas nedan (i liter).   

1.52   1.55    1.45    1.45    1.48    1.49    1.40    1.42    1.43    1.42   

 

Punktskatta medelvolymen av läskflaskorna och beräkna skattningens medelfel. (xx p) 

Ett fullständigt svar skall ges, dvs. så att det är enkelt att följa steg för steg. 

 

10. Ett reklamföretag är intresserade av att bestämma hur mycket de skall satsa på reklam i en 

region. Därför beslutar bolaget att genomföra en stratifierad urvalsundersökning för att skatta 

det genomsnittliga antalet timmar per vecka som hushållen i regionen tittar på TV. Region 

består av tre olika områden. De valde ett slumpmässigt urval (OSU) från varje stratum så att 

den totala urvalsstorleken (n) blev 300 hushåll med en proportionell tilldelning (Allokering) 

till stratumen. Resultatet är följande (i timmar): 

 Stratum N(i) Mean (i) Variance (i)

1 1000 28 60

2 500 22 75

3 1500 18 25  

i. Beräkna en stratifierad punktskattning av det genomsnittliga TV-tittandet per vecka i 

regionen.          (xxp) 

ii. Beräkna en intervallskattning av det genomsnittliga TV-tittandet per vecka i regionen med 

95 % konfidensgrad.        (xxp) 

Ett fullständigt svar skall ges, dvs. så att det är enkelt att följa steg för steg.  



 

 

11. Ett reklamföretag är intresserade av att bestämma hur mycket de skall satsa på reklam i en 

region. Därför beslutar bolaget att genomföra en stratifierad urvalsundersökning för att skatta 

det genomsnittliga antalet timmar per vecka som hushållen i regionen tittar på TV. Region 

består av tre olika områden. De valde ett slumpmässigt urval (OSU) från varje stratum så att 

den totala En fondförvaltare vill jämföra sin fonds prestation mot S&P 500 index. För att 

underlätta jämförelsen beslutar han sig för att ändra baspunkten för S&P 500 till 2008-10. 

Hjälp fondförvaltaren och beräkna den nya index serien med den nya baspunkten.    (xx p) 

Date AFGX index S&P 500 index

jul-08 382 4359

aug-08 386 4422

sep-08 338 4028

okt-08 278 3351

nov-08 273 3111

dec-08 282 3144

jan-09 266 2879

feb-09 273 2572

mar-09 276 2798  

A complete answer should be given that is easy to follow step by step. 

 

 

 


