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Skriftlig eksamen 

 

Uddannelse: Finansøkonom 

  

Fag: Valgfag Statistik - reeksamen 

  

Dato: 22. maj 2017 

  

Klokkeslæt: 08.30 – 10.30 

Hjælpemidler:  

Alle skriftlige hjælpemidler og hjælpeprogrammer i Excel er tilladte 

 

Vægtning af opgaver: 

Opgavesættet består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede 
opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: 

Opgave 1         30 % 

Opgave 2         25 % 

Opgave 3         30 % 

Opgave 4         15 % 

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 
Den finansielle sektor står overfor nogle store udfordringer indenfor de kommende år. 
Flere eksperter mener, at de finansielle ydelser skal tilpasses til kunderne – og ikke 
omvendt, ikke mindst fordi flere familier har fællesøkonomi og hver sin bankkonto i hver 
sin bank. Andre har ikke fællesøkonomi og hver sin bank. I dag vil kunderne serviceres 
24-7 via netbank og mobilbank, og denne digitaliseringstendens synes at brede sig til 
andre områder, f.eks. pension. Bankprodukterne bliver derfor mere komplekse. 

 Fremtidens bank skal kunne tilegne sig nyeste viden om komplekse 

bankprodukter. 

 Fremtidens bank skal kunne leve sig ind i kundernes situation, herunder Digitale 

Kundeprogrammer. 

Med udsigt til de mindste årgange i lang tid, kan det dog blive vanskeligt at tiltrække 

netop disse kompetencer. Flere eksperter mener derfor, at Intern Talentudvikling er en 

vigtig succes faktorer, da de unge med de krævede kompetencer ikke nødvendigvis 

vælger den finansielle sektor, da de også er efterspurgt i andre brancher. 

 

Opgave 1 

Bankernes fælles forening arbejder på en kampagne, der skal få den finansielle sektor til 

at investere i intern talent udvikling. 

Som baggrund for denne kampagne, ønsker de en nærmere analyse af hvilke banker der 

investerer i intern talent udvikling, og hvilke der ikke gør. I bilag 1 findes resultatet af en 

tidligere gennemført undersøgelse af 65 bankers investering i intern talentudvikling. 

(Excelfilen Bank). 

 
1.1 Lav en tabel - se nedenfor - for bankstørrelse og investering i intern talentudvikling. 
 
 

Intern 
talentudvikling / 
Bankstørrelse 

Lille 
investering 

Mellem 
investering 

Stor 
investering 

I alt 

Lille     

Middel     

Stort     

I alt     

 
 
1.2 Test på 10% niveauet om der er sammenhæng mellem bankstørrelse og 

investering i intern talentudvikling. Kommentér en eventuel sammenhæng samt 
vurdér signifikansniveauets betydning for din konklusion. 
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Opgave 2  

For at kunne skræddersy Digitale Kundeprogrammer til forskellige familie-typer, ønsker 

banken at undersøge, om der er forskel i det samlede indestående alt efter om familien 

tilhører: (Se data i bilag 2, Excelfilen Bank) 

Type 1: Par med fællesøkonomi med alt i samme pengeinstitut (Klassisk fællesøkonomi) 

Type 2: Par med fællesøkonomi og konto i hvert sit pengeinstitut. 

Type 3: Par uden fællesøkonomi. 

 

2.1 Test på 5% niveauet om det samlede gennemsnitlige indestående er ens for de 3 
Familie-typer (Type 1, Type 2, Type 3). 

 

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

 

Opgave 3 

Nedre Fyn som er et mindre pengeinstitut på Fyn, har netop gennemført en kampagne 

for at få par med fællesøkonomi og konto i hvert sit pengeinstitut til at overgå til klassisk 

fællesøkonomi, dvs. flytte par fra Type 2 par til Type 1 par. 

Antag at der er en sandsynlighed på 0,14 for, at et Type 2 par, der har modtaget 

rådgivning, bliver til et Type 1 par. Besvar nu nedenstående: 

3.1 Argumentere for hvilken sandsynlighedsfordeling antallet af Type 2 par der flyttes til 
Type 1 par, følger. 
 

3.2 Bestem sandsynligheden for, at der blandt 65 tilfældigt valgte Type 2 par, er mindst 
12, der vælger at blive Type 1 par. 

 

3.3 Bestem, blandt de 65 tilfældigt valgte Type 2 par, der har modtaget rådgivning, det 
mest sandsynlige antal, der vælger at blive Type 1 par.  

 
 
Informationsafdelingen har modtaget svar på mail fra alle 65 tilfældigt valgte bankkunder. 
De har bl.a. svaret på om de ønsker at blive ringet op af en bankrådgiver. 
 
Under antagelse af at 35 af de 65 henvendelser indeholder et ønske om at blive ringet op 
af en bankrådgiver, bedes du besvare nedenstående 
 
 
3.4 Argumentere for hvilken sandsynlighedsfordeling antal henvendelser med ønske 

om at blive ringet op, følger.  
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3.5 Bestem sandsynligheden for at en tilfældigt valgt stikprøve på 20 af de 65 mails, 
indeholder mindst 10, der ønsker om at blive ringet op af en bankrådgiver  

 
 

 

Opgave 4 

Informationsafdelingen hos Nedre Fyn har netop foretaget en undersøgelse af forskellige 

forhold omkring par uden fællesøkonomi. Man har bl.a. spurgt om de enkelte personers 

indkomst (ikke husstandsindkomst). Under antagelse af at lønnen (i 1000 kr.) følger en 

normalfordeling med en gennemsnitsløn på 28 pr. måned, og en varians på 49, bedes du 

besvare nedenstående. 

4.1 Bestem sandsynligheden for at for at lønnen for en tilfældigt valgt person uden 

fællesøkonomi er mindst 30. 

4.2 Bestem sandsynligheden for at for at lønnen for 6 tilfældigt valgte personer uden 

fællesøkonomi er mindst 30. 

4.3 Forklar hvorfor resultaterne i 4.1 og 4.2 ikke er identiske. 

 


