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Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
 
 
Oppgavesettet består av fire oppgaver, med deloppgaver. Les først hele teksten til hver 
oppgave før du besvarer deloppgavene. Ikke bruk tid på å skrive av deler av oppgaveteksten i 
din besvarelse. Svar kort og presist
 

. 

 

Oppgave 1 (teller ca. 10%) 
Tabellen gir en oversikt over antall personer i alder 15-64 som ble skadd i en bilulykke i 
2001, enten som bilfører eller som passasjer. Andre trafikanter er ikke med i denne 
statistikken. 
 
 Bilførere Bilpassasjerer sum 
15-24 1512 1133 2645 
25-64 3792 1198 4990 
sum 5304 2331 7635 
 
1a. Hva er sannsynligheten for at en person som ble skadd i en bilulykke i 2001 var i alder 

25-64 år? 
 
1b. Hva er sannsynligheten for at en person som ble skadd i en bilulykke i 2001 var 

passasjer? 
 
1c. Hva er sannsynligheten for at en person i alder 25-64 år som ble skadd i en bilulykke i 

2001 var passasjer? 
 
1d. Var alder uavhengig av om man var bilfører eller bilpassasjer for de 7635 personene 

som ble skadd? 
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1e. Velg noen tall fra tabellen, og vis at Bayes’ regel stemmer for disse tallene. 
 
 

Oppgave 2 (teller ca. 20%) 
Det nasjonale sikkerhetsrådet i Iran vurderer å flytte hovedstaden på grunn av faren for 
jordskjelv. Eksperter hevder at Teheran kan regne med et kraftig jordskjelv hvert 150. år, i 
følge NTB. 
Anta at det tar 15 år for å planlegge og bygge en ny hovedstad.  
 
2a. Hvor sannsynlig er det at Teheran ikke blir rammet av et slikt jordskjelv de 

førstkommende 15 år?  
 
2b. Hva er sannsynligheten for et slikt jordskjelv om 16 år, men ikke før?  
 
2c. Hva blir denne sannsynligheten hvis vi vet at det ikke har vært et slikt jordskjelv i 

Teheran de siste 5 årene?  
 
Tips: velg en passende sannsynlighetsmodell. Anslå (og begrunn!) en verdi for modellens 
parameter/parametrene, med utgangspunkt i ekspertenes vurdering. 
 
 

Oppgave 3 (teller ca 50%) 
Flere år på rad har Opinion AS stilt følgende spørsmål til et utvalg av befolkningen: ”Mener 
du den norske kirken bør skilles fra staten?”. Tabellen gir en oversikt over svarene (”bør 
skilles”, ”bør ikke skilles”) hos de personene i utvalget som hadde en oppfatning om dette 
spørsmålet i 1992, 2000, 2002 og 2003. For hvert år ble det trukket et nytt tilfeldig utvalg. 
 
 1992 2000 2002 2003 
bør skilles 241 (32,4%) 228 (51,4%) 420 (60,0%) 360 (47,4%) 
bør ikke skilles 502 (67,6%) 216 (48,6%) 280 (40,0%) 400 (52,6%) 
sum 743 (100%) 444 (100%) 700 (100%) 760 (100%) 
  
Tabellen viser at statskirketilhengere i 2003 igjen var i flertall etter en tilbakegang gjennom ti 
år. I denne oppgaven skal vi se på spørsmålet om det kan være en tilfeldighet at flertallet i 
utvalget ønsker å opprettholde statskirkeordningen i den siste målingen. Først ser vi på 
målingen fra 2002, deretter på den fra 2003. 
 
I 2002 mente 420 av de spurte, at kirken bør skilles fra staten. Før undersøkelsen ble 
gjennomført, var antall personer med denne oppfatningen en stokastisk variabel med ukjent 
utfall. Skriv denne variabelen som X.  
 
3a. Hva er den eksakte fordelingen til X? Hvilke forutsetninger brukte du? 
 
3b. Under visse forutsetninger kan vi også anta at X er tilnærmet normalfordelt. Hvorfor 

stemmer dette her? Hva er forventningen og hva er variansen til X? 
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3c. Vi er interessert i andelen i befolkningen i 2002 som mener at kirken bør skilles fra 
staten. Skriv denne andelen som p2002, og estimer den. Hvorfor er dette et godt 
estimat? 

 
3d. Gi et 95% konfidensintervall for p2002. Kommenter påstanden ”I 2002 mente 60% av 

befolkningen at kirken bør skilles fra staten”. Kan vi utelukke at andelen var 50%? 
 
Nå skal vi se på resultatene fra 2003. Andelen i befolkningen som mener at kirken bør skilles 
fra staten skriver vi som p2003 2003p̂ og estimatoren for denne andelen som .  
 
3e. Hvilken fordeling har 2003p̂ ? Er fordelingen eksakt eller en tilnærming? 
 
3f. Test hypotesen H0: p2003 ≤ 0,50 mot H1: p2003

2003p̂

 > 0,50 med et signifikansnivå på 5%. 
Hva er testens konklusjon? 

 
3g. Vis at sannsynligheten for en -verdi høyere enn 0,50, er ca. 7,3%. Anta at 

forventningen til 2003p̂ er lik 0,474. 
 
3h. Skriv til slutt en kort statistisk kommentar på påstanden ”Trenden har snudd – 

flertallet i befolkningen vil bevare statskirken”. 
 
 

Oppgave 4 (teller ca. 20%) 
For en kommune på Østlandet har vi funnet følgende tall for antall ferdigstilte boliger og 
nettoinnflytting (m.a.o. differansen mellom innflytting og utflytting) for hvert år i perioden 
1977-2002.  
              
  Antall    Antall   

 ferdigstilte Netto   ferdigstilte Netto 
År boliger innflytting   År boliger innflytting 

1977 48 39  1990 90 39 
1978 152 117  1991 40 -52 
1979 93 38  1992 32 115 
1980 89 26  1993 73 227 
1981 172 199  1994 30 28 
1982 143 171  1995 38 99 
1983 120 268  1996 44 58 
1984 285 424  1997 80 214 
1985 101 240  1998 95 341 
1986 102 312  1999 100 270 
1987 119 341  2000 105 -16 
1988 117 281  2001 103 154 
1989 76 61   2002 99 63 

 
Vi har brukt regresjonsanalyse for å finne en mulig lineær sammenheng mellom antall nye 
boliger som uavhengig variabel og netto innflytting som avhengig variabel. Tallene i tabellen 
ga følgende resultat: 
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nettoinnflytting = 15,9 + 1,43 * (antall nye boliger)   R2 = 0,35 
t –verdi       0,36    3,62 
 
Besvar kort følgende spørsmål.  
 
4a. Hvordan tolker du estimatene 15,9 og 1,43? Er fortegn til konstantledd og koeffisient i 

samsvar med det man kunne forvente?  
 
4b. Hva forteller t-verdiene til det estimerte konstantleddet og den estimerte koeffisienten 

oss?  
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