
Frågorna 1 – 2 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. XXXXX      (10p) 

 

2. XXXXX      (10p) 

 

 

3.     Nedan finner du 6 olika regressionsmodeller. Välj lämplig funktionell form som bäst 

passar data i spridningsdiagrammet nedan (sätt en cirkel runt ditt val). (10p) 

 

•  
1

Y
X

   

•     0 1Y X      

• 0 1Y X      

• 0 1X
Y e

  
   

•  2

0 1 2Y X X        

•  3

0 1 2Y X X        

 

4.  Fetthalten i hamburgare (gram fett per 100 gram) uppmättes i ett slumpmässigt valt urval 

av 10 hamburgare och resultatet visas nedan.   

Resultat: 30 33 29 37 31 31 34 31 32 29 

 (gram fett per 100 gram) 

På innehålldeklarationen står det att hamburgarna har en fetthalt som är 30 g fett per 100 g, 

men du misstänker att genomsnittsfetthalten är inte lika med 30 g per 100 g . Antag att 

fetthalten i hamburgare är normalfördelad, genomför ett hypotestest av genomsnittsfetthalten 

på 5 % -nivån (tvåsidigt test).    (15p) 

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



5.  En svensk affärskedja ”Karlssons Flower power” vill undersöka om några faktorer har en 

effekt på försäljningen i affärerna. De valde ett OSU där de mätte den genomsnittliga 

inkomsten i kommunen där respektive affär är lokaliserad (X1), utomhustemperaturen vid 

varje affär (X2), antal invånare som bor inom en radie av 25 km från varje affär (X3) och 

försäljningen i varje affär (Y) En multipel regressionsmodell har anpassats till den insamlade 

datamängden. Resultatet från den skattade regressionsmodellen visas i följande tabeller 

nedan. 

 

Modell: 
0 1 1 2 2 3 3* * *Y X X X        

 
 

Model Summaryb

,831a ,691 ,683 8,68867

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predic tors : (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb.  

 

ANOVAb

20104,316 3 6701,439 88,769 ,000a

8983,667 119 75,493

29087,984 122

Regress ion

Res idual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors : (Constant), X3, X1, X2a.  

Dependent Variable: Yb.  

 
Coefficients(a) 

Model   Unstandardized Coefficients 

    B Std. Error 

1 (Constant) ,580 3,134 

  X1 ,466 ,033 

  X2 -1,161 ,136 

  X3 ,790 ,414 

 

 

i.  Testa om det existerar något linjär relation mellan den beroende variabeln och någon av de 

oberoende variablerna. Utför testet på 5 % nivån.   (5p) 

ii.  Testa om 
3  är signifikant skild från 0. Ge också en verbal slutsats. Utför testet på 5 % 

nivån.      (5p) 

iii.  Beräkna ett 95 % konfidensintervall för 
1 . Ge också en verbal slutsats. (5p) 

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



6.  En inköpschef för en skoaffär vill undersöka om det finns en relation mellan fördragen 

höjd på stövlar för kvinnor och konsumentens åldersgrupp. För en specifik vecka så 

registrerar man följande:  

 

 Låga Höga Totalt 

Under 25 61 25 86 

26-45 35 89 124 

Över 46 38 27 65 

totalt 134 141 275 

 

Testa huruvida de två klassvariablerna är oberoende eller inte med hjälp av 2 -test. Utför 

testet på 5 % nivån.      (15p) 

 

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

 

7.  Nedan finner du 7 påståenden, men endast ett av dessa är sant. Välj det sanna påståendet 

från alternativen nedan (sätt en cirkel runt ditt val).   (10p) 

* 

* 

 

 

8.  Från ett slumpmässigt urval av fem familjer från en mindre stad under ett specifikt år så 

har vi observerat följande: 

Familj: 1 2 3 4 5 

X (i Tkr): 250 160 200 100 120 

Y (i Tkr): 12 7 11 6 5 

 

där Y är konsumtion av en given vara A och X är familjens årliga inkomst. (15p) 

i. Ansätt en linjär regressionsmodell och skatta parametrarna (inkludera ett intercept i 

modellen). 

ii. Tolka verbalt den skattade lutningskoefficienten. 

iii. Är det rimligt att tolka det skattade interceptet, motivera. 

iv. Beräkna 2R  och tolka den verbalt. 

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


