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Skriftlig eksamen 

 

Uddannelse: Finansøkonom 

  

Fag: Valgfag Statistik - reeksamen 

  

Dato: 26. juni 2017 

  

Klokkeslæt: 08.30 – 10.30 

Hjælpemidler:  

Alle skriftlige hjælpemidler og hjælpeprogrammer i Excel er tilladte 

 

Vægtning af opgaver: 

Opgavesættet består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede 
opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: 

Opgave 1         30 % 

Opgave 2         30 % 

Opgave 3         30 % 

Opgave 4         10 % 

I alt 100 % 

 

Aflevering af besvarelsen: 

Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. 
bekendtgørelse nr. 1046 af 30. juni 2016. 
 
Se hjemskolens formalia. 
 
Navn eller eksamensnummer skal fremgå af hver side. 
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Baggrundsinformation 

Privatleasing af biler vinder mere og mere frem. Flere vælger således ikke at købe deres 

bil, men vælger i stedet at lease en bil direkte hos forhandlerne. De færre bilkøbere 

betyder derfor at mange pengeinstitutter oplever en reduktion i efterspørgslen efter billån. 

Pengeinstituttet Stjernebanken overvejer derfor om de skal engagere sig mere i leasing 

af biler for at opveje den faldende efterspørgsel efter billån. Stjernebanken har derfor 

blandt andet undersøgt om hvilke overvejelser nuværende bilejere og leasing-tagere af 

biler gør sig om deres næste bil. Uddrag af undersøgelsen kan ses i bilaget Bil-leasing. 

 

Opgave 1 

Antag at sandsynligheden for at en nuværende bilejer med et billån vil lease sin næste bil 

er 0,3.  

 

1.1 Argumenter for hvilken sandsynlighedsfordeling antallet af nuværende bilejere med 
et billån, der vil lease den næste bil, følger.  Diskuter forudsætningerne for dit valg. 

 
1.2 Bestem sandsynligheden for, at der blandt 100 nuværende bilejere med et billån er 

mindst 30 der vil lease den næste bil. 
 

1.3 Bestem sandsynligheden for at der blandt 100 nuværende bilejere med et billån 
ikke er nogen der vil lease den næste bil. 

 

1.4 Beregn det gennemsnitlige antal bilejere med billån der vil lease den næste bil ud af 
100 bilejere med billån.  

 
Når en nuværende bilejer med et billån fremover leaser en bil, betyder det, at billånet 
bliver indfriet. Stjernebanken har beregnet, at den mistede indtjening ved at et billån 
bliver indfriet, årligt ligger på kr. 3.000.  
  
1.5 Beregn den forventede samlede årlige mistede indtjening på billån der indfries, når 

kunderne i stedet leaser en bil. Stjernebanken har 10.000 kunder med et billån. 
 
 

  



Finansøkonomuddannelsen  Valgfag i Statistik  

  Juni 2017 

 

3 af 3 

 

Opgave 2  

Stjernebanken vil gerne vide noget om størrelsen af den leasingydelse kunderne er villig 

til at betale. Banken har derfor spurgt hvor stor leasingydelse kunderne er villig til at 

betale for deres næste bil fordelt på bankens 4 afdelinger, Nord, Øst, Syd og Vest. 

Resultaterne fremgår af datafilen ”Bil-leasing” (leasingydelser).  

2.1 Test på 5% niveauet om den gennemsnitlige leasingydelse er ens for kunderne i de 
4 afdelinger. 

 

2.2 Test på 5% niveauet og kommenter forudsætningerne for dit test i spørgsmål 2.1 

 

Opgave 3 

3.1 Lav en tabel - se nedenfor - for din næste bil, fordelt på om du i dag er bilejer, bil-
leasingtager eller endnu ikke har en bil. 

 
 

Næste bil / 
Nuværende 
situation 

Næste bil: 
vil eje 

Næste bil: vil 
lease 

I alt 

Bilejer    

Bil-leasingtager    

Har ikke en bil    

I alt   90 

 
3.2 Test på 5% niveauet om der er sammenhæng mellem nuværende situation og 

næste bil. Kommentér en eventuel sammenhæng og hvordan Stjernebanken 
eventuelt kan anvende resultatet.  Vurdér tillige signifikansniveauets betydning for 
din konklusion. 

 
 

Opgave 4 

Hvis Stjernebanken vælger at lancere deres nye billeasing produkt, vil de gerne være 

nogenlunde sikre på, at de kan håndtere antallet af kundehenvendelser. Antag at antal 

kundehenvendelser om det nye billeasingprodukt pr dag følger en Poissonfordeling med 

en middelværdi på 10.  

4.1 Bestem sandsynligheden for at antal henvendelser overstiger 15 på en dag.  

4.2 Bestem sandsynligheden for at antal henvendelser overstiger 50 i løbet af en 

arbejdsuge. (Antag at der er 5 arbejdsdage i en arbejdsuge.)  

 


