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Skriftlig eksamen 

 

Uddannelse: Finansøkonom 

  

Fag: Valgfag Statistik - reeksamen 

  

Dato: 7. december 2017 

  

Klokkeslæt: 08.30 – 10.30 

Hjælpemidler:  

Alle skriftlige hjælpemidler og hjælpeprogrammer i Excel er tilladte 

 

Vægtning af opgaver: 

Opgavesættet består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede 
opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: 

Opgave 1         25 % 

Opgave 2         25 % 

Opgave 3         20 % 

Opgave 4         20 % 

Opgave 5         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 

Meningen med en forsikring er, at den skal sikre dig, så du får dine økonomiske tab 
dækket, hvis uheldet er ude. Men ikke alle ser det som sandsynligt, at netop de skulle 
blive ramt af ulykke. 

Når man fylder 21 år, er man som regel ikke længere dækket af sine forældres forsikring, 
og man bør derfor have sin egen.  

Mange unge er ikke klar over, at udover dækning af diverse ejendele og møbler, som de 
måske alligevel ikke mener er noget værd, indeholder indboforsikring også en 
ansvarsforsikring, der dækker skader, som du påfører andre, og kan efterlade dig med 
gæld resten af livet, hvis ikke du har en sådan. Ifølge analysebureauet BetterView A/S, 
har 25% unge, der er flyttet hjemmefra, ingen indboforsikring. 

 

 

. 

  

https://www.mikonomi.dk/forsikring/indboforsikring


Finansøkonomuddannelsen  Valgfag i Statistik  

  December 2017 

 

3 af 5 

 

Opgave 1  

Forsikringsselskabet UngTeam er meget optaget af, at netop unge ikke er forsikret. De 
kan godt forstå ræsonnementet med, at det er for dyrt, hvis budgettet er stramt. De har 
derfor taget denne udfordring op og planlægger at tilbyde de unge mellem 18 og 34, tre 
forskellige forsikringspakker (Basis, Udvidet og Vælg selv). 

Forsikringsselskabet UngTeam har foretaget en analyse af 100 tilfældigt valgte unge om 
deres valg mellem de 3 forsikringspakker. For at målrette reklameindsatsen ønsker de en 
analyse af den gennemsnitlige alder fordelt på de 3 forskellige pakker (Basis, Udvidet og 
Vælg selv). Resultatet fremgår af filen Data.xlsx 

Spørgsmål 1.1  
Test på 5% niveauet om den gennemsnitlige alder er ens for de 3 valgte 
forsikringspakker (Basis, Udvidet og Vælg selv). Kommenter dit resultat. 
 

Spørgsmål 1.2  
Test og kommenter forudsætningerne for dit test i spørgsmål 1.1 

 

 

Opgave 2  

Ledelsen hos UngTeam er i gang med en omorganisering af virksomhedens arbejde. De 
forventer, at kunderne fremover fordeler sig på de 3 forsikringstyper med 20% til Basis, 
30% til Udvidet og 50% til Vælg selv. 

Du skal som ekspert vurdere om ledelsens forventning ser ud til at holde på baggrund af 
den foretagne analyse. Du bedes derfor besvare følgende: 

Spørgsmål 2.1  
Test på 5% niveauet om fordelingen på de 3 forsikringspakker (Basis, Udvidet og Vælg 
selv) følger ledelsens forventning. 
 
Spørgsmål 2.2  
Vurdér signifikansniveauets betydning for din konklusion. 
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Opgave 3 (20%) 
 
Mange er ikke klar over, at ud over dækning af diverse ejendele og møbler, indeholder 
indboforsikring også en ansvarsforsikring, der kan være særdeles nyttig at have. Der er 
eksempler på at unge er kommet i dyb gæld, fordi de ikke har haft en ansvarsforsikring. 
 
Forsikringsselskabet UngTeam gennemfører derfor en større postal 
oplysningskampagne, med mulighed for at tegne en billig indboforsikring med 
ansvarsforsikring. 
 
Antag at antal unge, der vælger at tegne en billig indboforsikring med ansvarsforsikring 
hos UngTeam, er binomialfordelt med p = 0,3, når tilbuddet udsendes til 100 unge, der 
ikke har en indboforsikring. 
 
Spørgsmål 3.1 
Bestem det mest sandsynlige antal, blandt de 100 unge, der vælger at tegne en 
indboforsikring. 
 
Spørgsmål 3.2 
Bestem sandsynligheden for at der er færre end 25 unge, blandt de 100, der vælger at 
tegne en indboforsikring. 
 
Spørgsmål 3.3 
Bestem sandsynligheden for at der er mellem 26 og 30 unge (begge inkl.), blandt de 100, 
der vælger at tegne en indboforsikring. 
 
 
 
Opgave 4 (20%) 
 
Forsikringsselskabet UngTeam deltager med en stand på en større messe, mellem kl. 13 
og kl. 17 en given lørdag, med det formål at få unge til at tegne en forsikring. Antag at 
antal personer der kommer til standen, er poissonfordelt med et gennemsnit på 9 
ankomne pr. 30 minutter 
 
Spørgsmål 4.1 
Bestem sandsynligheden for, at der kommer 12 eller flere personer i en tilfældig valgt 30 
minutters periode i tidsrummet mellem kl. 13 og 17 
 
Spørgsmål 4.2 
Bestem sandsynligheden for, at der kommer mellem 8 og 16 personer (begge inkl.) på én 
tilfældig valgt 30 minutters periode i tidsrummet mellem kl. 13 og 17 
 
Spørgsmål 4.3 
Bestem det mest sandsynlige antal ankomne i løbet af en time, i tidsrummet mellem kl. 
13 og 17 
 
  

https://www.mikonomi.dk/forsikring/indboforsikring/
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Opgave 5 (10%) 
 

Som led i en oplysningskampagne overfor unge studerende på de korte videregående 

uddannelser, har kommunikationsafdelingen udarbejdet et eksempel på skadesstørrelser 

ved legemes beskadigelser. 

Antag at skadesudbetalingen (i 1000 kr.) ved legemes beskadigelser er normalfordelt 

med en middelværdi på 2.000 (2 mill. Kr.) og en standardafvigelse på 1.000 (Varians på 

1.000.000). 

Spørgsmål 5.1 
Bestem sandsynligheden for at en tilfældig valgt skadesudbetaling er over 1.500 (1,5 mill. 

Kr). 

Spørgsmål 5.2 
Bestem sandsynligheden for at den gennemsnitlige skadesudbetaling for 10 tilfældigt 

valgte skader er over 1500. 

 

  

 


