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1 Förord 

Nedanstående projektarbete är utfört inom ramen för det 100 p arbete vilket ingår som ett 
obligatoriskt moment i gymnasieutbildningen. Projektarbetet kan utföras enskilt eller i grupp. 
Jag har valt att utföra arbetet på egen hand. Tyngdpunkten är lagd på att utveckla ett 
vetenskapligt arbetssätt med tillhörande rapportskrivning. Idén till arbetet uppkom i samband 
med ett bastubad med Carsten Roat. Vi var hungriga och frågan uppkom: ”Ska vi köpa två 
vanliga pizzor eller en familjepizza?”. En fråga som troligen många före oss har ställt sig. 
Arbetet påbörjades i februari och avslutades i december 2004. Rapporten omfattar alla 
rådata som registrerats under arbetsgången. Datamaterialet har givit mig en möjlighet till 
fördjupade studier i statistisk databehandling. Som en utvidgning av rapporten har resultatet 
publicerats i form av en tidningsartikel i lokaltidningen Värnamo Nyheter. Av hänsyn till 
berörda pizzeriaägare är merparten av datamaterialet konfidentiellt och får inte lämnas till 
obehöriga. 
 
 

2 Inledning 

Att handla pizza kan innebära att man ställs inför ett val, är två vanliga pizzor ett bra 
ekonomisk alternativ till en familjepizza? 
 Två vanliga pizzor kan upplevas ha en sammanlagd större area och därmed mer fyllning 
än en familjepizza, alltså mer pizza för pengarna. Vid intervjuer med pizzabagare har 
samtliga sagt att det är bättre med två vanliga pizzor jämfört med en familjepizza. Då anger 
pizzabagarna argument som exempelvis att pizzan blir knaprigare om man köper två pizzor. 
Subjektiva faktorer som konsistens, smak, doft mm omfattas inte av denna rapport. 
 Som ett komplement till pizzaanalyserna har det i enkätform undersökts vad en grupp 
ungdomar och en grupp vuxna anser: ”Vilket är mest ekonomiskt att köpa, en familjepizza 
eller två vanliga pizzor?”. 
 
 

3 Material och Metoder 

Mätdata insamlades under september månad 2004 på fem valda pizzerior i Gislaved, Reftele 
och Anderstorp. Pizzeria A, Torggrillen i Reftele, Pizzeria B, Simhallens Pizzeria i Gislaved, 
Pizzeria C, Victoria i Gislaved, Pizzeria D, Anderstorps Pizzeria i Anderstorp, Pizzeria E, 
Blue Sky i Gislaved 
 Mätdata från pizzeria A ingår inte i analysen då pizzabagaren på egen hand utförde 
mätningarna. Likaledes ingår inte mätdata från pizzeria B då mätningar av familjepizzor 
saknas. Det statistiska materialet bygger på mätningar från Pizzeria C, D och E. Pizzorna har 
vägts med en noggrannhet på 0,5 gram. Diametern har mätts med en noggrannhet på 0,5 
cm. 
 Degen vägdes före utkavling. Efter utkavling mättes diametern på två ställen. Mätning av 
diametern upprepades efter bakning. Slutligen vägdes den färdiga pizzan i kartongen. I priset 
för en familjepizza ingår 2l dricka. 
 Mätdata analyserades med Minitab 13.0. Sju olika analyser har genomförts, samtliga 
med ett konfidensintervall på 5%.  
 

3.1 Analys 1 jämför, i kronor per gram, två vanliga pizzor och en familjepizza 

Här användes en tvåvägs ANOVA (Analysis of Variance) typ General Linear Model (GLM) i 
samband med ett Tukey test. Faktor 1, pizza, två nivåer. Faktor 2, pizzeria, tre nivåer. Med 
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hjälp av standardavvikelserna beräknades ett intervall för hur många procent en familjepizza 
skiljer sig från två vanliga pizzor. 
 

3.2 Analys 2 jämför, i kronor per gram, två vanliga pizzor plus kostnaden för 2l 
dricka och en familjepizza 

Mätdata analyserades med en tvåvägs ANOVA typ GLM i samband med ett Tukey test. 
Faktor 1, pizza, två nivåer. Faktor 2, pizzeria, tre nivåer. Med hjälp av standardavvikelserna 
beräknades ett intervall för hur många procent en familjepizza skiljer sig från två vanliga 
pizzor plus 2l dricka. 
 

3.3 Analys 3 jämför arean, i cm2, mellan två vanliga pizzor och en familjepizza 

Här användes en tvåvägs ANOVA typ GLM i samband med ett Tukey test. Faktor 1, pizza, 
två nivåer. Faktor 2, pizzeria, tre nivåer. Med hjälp av standardavvikelserna beräknades ett 
intervall för hur många procent arean på en familjepizza skiljer sig från arean på två vanliga 
pizzor. 
 

3.4 Analys 4 jämför mängden fyllning, i gram, mellan två vanliga pizzor och en 
familjepizza 

Andelen fyllning i procent beräknades på vanlig pizza och familjepizza för varje pizzeria.  
 

3.5 Analys 5 jämför vikt, i gram, mellan två vanliga pizzor och en familjepizza 

Här användes en tvåvägs ANOVA typ GLM i samband med ett Tukey test. Faktor 1, pizza, 
två nivåer. Faktor 2, pizzeria, tre nivåer. Med hjälp av standardavvikelserna beräknades ett 
intervall för hur många procent en familjepizza skiljer sig i vikt jämfört med två vanliga pizzor. 
 

3.6 Analys 6 består av regressionstest 

Prövar med hjälp av regressionsanalys om det finns ett samband mellan pris och vikt. Både 
vanliga och familjepizzor analyseras, utan hänsyn till pizzeria. 
 

3.7 Analys 7 jämför, i gram, degarnas vikt 

Beräkning av standardavvikelsen för vikten på en vanlig pizzadeg och en familjepizzadeg för 
de olika pizzeriorna. Vikten på en pizzadeg testades med en envägs ANOVA. 
 

3.8 Enkätundersökning 

De statistiska analyserna kompletterades med en mindre enkätundersökning på Gislaveds 
Gymnasium med frågeställningen: ”Vilket är mest lönsamt, om du vill ha så mycket pizza för 
så lite pengar som möjligt?”. Slumpmässigt valda elever och lärare satte ett kryss för ett av 
tre alternativ: 
 

1. Köpa en familjepizza inklusive 2l dricka 
2. Köpa två vanliga pizzor och betala extra för 2l dricka? 
3. Båda alternativ är lika billiga 
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4 Resultat 

Från Pizzeria C, Victoria i Gislaved, används 18 mätningar av vanliga pizzor och 8 mätningar 
av familjepizzor. Från Pizzeria D, Anderstorps Pizzeria i Anderstorp, används 23 mätningar 
av vanliga pizzor och 7 mätningar av familjepizzor. Från Pizzeria E, Blue Sky i Gislaved, 
används 6 mätningar av vanliga pizzor och 1 mätning av familjepizzor. Totalt baseras 
resultaten på mätningar av 47 vanliga pizzor och 16 familjepizzor. Priset för familjepizza 
inkluderar 2l dricka. Samtliga intervallangivelser avser en standardavvikelse, som innebär att 
68,26% av observerad data ligger inom det angivna intervallet. 
 

4.1 Resultat från Analys 1, jämförelse i kostnad kr/g 

Nollhypotesen för analys 1 är att det är ingen skillnad i kostnaden kronor per gram mellan två 
vanliga pizzor och en familjepizza. Alternativhypotesen är att det är skillnad i kronor per gram 
mellan två vanliga pizzor och en familjepizza.  = 0,05. För faktorn typ av pizza är P = 0,002. 
För faktorn pizzeria är P < 0,000. För interaktionstermen är P = 0,58 (Fig. 1).  
 Medelvärdet av priset för Pizzeria C är, för två vanliga pizzor 0,0966 ± 0,0132 (kr/g) och 
0,0779 ± 0,0116 (kr/g) för en familjepizza. För Pizzeria D är medelvärdet 0,0775 ± 0,0113 
(kr/g) för två vanliga pizzor och 0,0584 ± 0,026 (kr/g) för en familjepizza. För Pizzeria E är 
medelvärdet 0,0628 ± 0,0024 (kr/g) för två vanliga pizzor och 0,0567* (kr/g) för en 
familjepizza.  

Figur 1: Interaktionsplot för analys 1. Av intresse är nedre rektangeln till vänster. Punkterna till vänster 
representerar priset för en vanlig pizza i kronor per gram och punkterna till höger i samma ruta representerar 
priset för en familjepizza i kronor per gram. Den översta linjen motsvarar Pizzeria C, den mellersta linjen Pizzeria 
D och den understa linjen Pizzeria E. Priset i kronor per gram är graderat på y-axeln till höger. Familjepizzorna är 
billigare än två vanliga pizzor för samtliga pizzerior. 

 
 Familjepizzor är i medel 24% billigare på Pizzeria C, 33% billigare på Pizzeria D och 11% 
billigare på Pizzeria E jämfört med två vanliga pizzor. Hos insamlad data är en familjepizza i 
genomsnitt 22% billigare än två vanliga pizzor med ett intervall mellan 3% och 47% billigare 
än två vanliga pizzor. 
 

                                                
*Inget intervall anges då endast en mätning av familjepizza gjorts på Pizzeria E. 
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4.2 Resultat från Analys 2, jämförelse i kostnad kr/g 

Nollhypotes är att det är ingen skillnad, och alternativhypotes att det är skillnad, i kronor per 
gram mellan två vanliga pizzor inklusive 2l dricka och en familjepizza.  = 0,05. För 
faktorerna typ av pizza och pizzeria är P < 0,000. För interaktionen mellan de båda 
faktorerna är P = 0,278. 
 Priset för två vanliga pizzor plus 2l dricka är 0,1223 ± 0,0165 (kr/g) för Pizzeria C, 0,0954 
± 0,0149 (kr/g) för Pizzeria D och 0,768 ± 0,0031 (kr/g) för Pizzeria E.  
 Familjepizzor är i medel 57% billigare på Pizzeria C, 63% billigare på Pizzeria D och 36% 
billigare på Pizzeria E, jämfört med två vanliga pizzor plus 2l dricka. Hos insamlad data är en 
familjepizza i genomsnitt 52% billigare med ett intervall mellan 27% och 83% billigare än två 
vanliga pizzor plus 2l dricka. 
 

4.3 Resultat från Analys 3, jämförelse av area 

Nollhypotesen är att det inte är någon skillnad mellan den sammanlagda arean av två 
vanliga pizzor och arean av en familjepizza medan alternativhypotesen är att det är skillnad i 
area.  = 0,05. För faktorerna typ av pizza, pizzeria och för interaktionen är P < 0,000. (Fig. 
2)  
 Medelarean för två vanliga pizzor på Pizzeria C är 1634 ± 72 (cm2) och 2559 ± 157 (cm2) 
för en familjepizza. På Pizzeria D är medelarean 2235 ± 95 (cm2) för två vanliga pizzor och 
2810 ± 202 (cm2) för en familjepizza. På Pizzeria E är medelarean för två vanliga pizzor 1600 
± 20 (cm2) och 1734 (cm2) för en familjepizza. 
 

 
Figur 2: Interaktionsplot för analys 3. Av intressante är nedre rektangeln till vänster. Punkterna till vänster 
representerar arean för två vanliga pizzor i cm2 och punkterna till höger i samma ruta representerar arean för en 
familjepizza i cm2. Den översta linjen motsvarar Pizzeria D, den mellersta linjen Pizzeria C och den understa 
linjen Pizzeria E. Arean i cm2 är graderat på y-axeln till höger. Familjepizzorna har större yta än två vanliga pizzor 
tillsammans för samtliga pizzerior. Pizzorna är störst på Pizzeria D. 

 
 Familjepizzor har i medel 36% större yta på Pizzeria C, 20% större yta på Pizzeria D och 
8% större yta på Pizzeria E, än två vanliga pizzor Hos insamlad data är ytan hos en 
familjepizza i genomsnitt 21% större med ett intervall mellan 14% och 30% större än ytan på 
två vanliga pizzor tillsammans. 
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4.4 Resultat från Analys 4, andel fyllning 

Andelen fyllning i genomsnitt på en vanlig pizza är 69,6% ± 5,5 % på Pizzeria C, 62,1% ± 
8,7% på Pizzeria D och 69,6% ± 1,1% på Pizzeria E. Andelen fyllning på en familjepizza är i 
genomsnitt 62,1% ± 4,9% på Pizzeria C, 58,5% ± 3,6% på Pizzeria D och 69,3% på Pizzeria 
E. Hos insamlad data är andelen fyllning i medel för en vanlig pizza 67% med ett intervall 
mellan 62% och 72% och för en familjepizza 63% med ett intervall mellan 60% och 66%. 
 

4.5 Resultat från Analys 5, jämförelse av vikt 

Nollhypotesen är att det inte är någon skillnad i vikt mellan två vanliga pizzor och en 
familjepizza och alternativhypotesen är att det är skillnad i vikt.  = 0,05. p-värdena för 
faktorerna typ av pizza och pizzeria är P < 0,000 och P = 0,028 för interaktionstermen. 
 Medelvikten för de vanliga pizzorna är 1204 ± 255 (g), 1451 ± 311 (g) och 1784 ± 111 (g) 
på Pizzeria C, D och E. Familjepizzorna väger i medel 1957 ± 298 (g), 2426 ± 106 (g) och 
1939 (g) på Pizzeria C, D och E. 
 En familjepizza väger i genomsnitt 38% mer på Pizzeria C, 40% mer på Pizzeria D och 
8% mer på Pizzeria E än två vanliga pizzor. Hos insamlad data väger en familjepizza i medel 
29% mer, med intervallet 11% till 51% mer, än två vanliga pizzor.  
 

4.6 Resultat från Analys 6, regressionstest 

I regressionstesterna var R2-värdet för vanliga pizzor 22,6% och P = 0,001 (Fig. 3). Och för 
familjepizzor var R2-värdet 0,1% och P = 0,89. 
 

Figur 3: Fitted Line Plot. Priset för en vanlig pizza på x-axeln och pizzans vikt på y-axeln. Grafen visar att värdena 
är spridda och att en ökning i pizzans pris inte innebär en ökning i pizzans vikt. R2 = 22,6%, P = 0,001. 
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4.7 Resultat från Analys 7, jämförelse av degens vikt 

På Pizzeria C väger en vanlig pizzadeg 177 ± 7 (g) och en familjepizzadeg 731 ± 59 (g). På 
Pizzeria D väger en vanlig pizzadeg 263 ± 12 (g) och en familjepizzadeg 1004 ± 84 (g). På 
Pizzeria E väger en vanlig pizzadeg 270 ± 10 (g) och en familjepizzadeg 595 g (Fig. 4). 

Figur 4: Boxplot på vikten av vanlig pizzadeg. Pizzeria C motsvarar ”1”, Pizzeria D motsvarar ”2” och Pizzeria E 
Motsvarar ”3”. Punkterna är medelvärden, stjärnorna är outliers. Degens vikt i gram. Variationer i utspridning kan 
bero på att antalet mätningar från pizzeriorna varierat. 

 

4.8 Resultat från enkätundersökningen 

Svarsfrekvensen var 138 ungdomar och 41 vuxna. 113 (82%) ungdomar och 28 (69%) vuxna 
svarade att det var mest ekonomiskt att köpa en familjepizza inklusive 2l dricka. 13 (9%) 
ungdomar och 9 (22%) vuxna svarade att det var bättre, ekonomiskt sett, att köpa två vanliga 
pizzor och betala extra för 2l dricka. 11 (8%) ungdomar och 3 (7%) vuxna ansåg att båda 
alternativen var lika billiga. En ungdom (1%) och en vuxen (1%) lämnade blanketten blank 
(Fig.5). 

 
Figur 5: Ungdomars och vuxnas svar på enkätundersökningen. 1 står för svarsalternativ 1, 2 för alternativ 2 och 3 
för alternativ 3. 4 står för att personen lämnade enkäten blank. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultat 

I analys 1 är p-värdena under 0,05 för båda faktorerna vilket att resultatet är signifikant. Det 
finns en skillnad mellan priset i kronor per gram mellan två vanliga pizzor och en 
familjepizza. p-värdet för interaktionen visar att det inte är någon interaktion mellan 
faktorerna. 
 Stor standardavvikelse kan förklaras med att det förekom fler pizzor av olika typer. Att en 
familjepizza är 22% billigare än två vanliga pizzor är rimligt. Det stora intervallet för hur 
mycket billigare familjepizzan är förklaras av att pizzorna har stor skillnad i vikt och pris. 
Eftersom familjepizzorna är billigare över hela intervallet är en familjepizza jämfört med två 
vanliga pizzor ett bättre ekonomiskt val. 
 En möjlig förklaring till de små skillnaderna i priset för pizzorna på Pizzeria E (Blue Sky i 
Gislaved) är att för få pizzor mättes och att samtliga pizzor från Pizzeria E var varianter på 
kebabpizza.  
 
I analys 2 förkastades nollhypotesen och p > 0,05 för interaktionstermen. Detta innebär att 
det är en signifikant skillnad mellan två vanliga pizzor plus 2l dricka och en familjepizza samt 
att det inte är interaktion mellan faktorerna. 
 En familjepizza är ekonomiskt sett ett betydligt bättre val än två vanliga pizzor plus 2l 
dricka. Intervallet är stort, ett minsta värde på 27% tyder på att ”i sämsta fall” är familjepizzan 
ändå 27% billigare. 
 
I analys 3 är det signifikant skillnad mellan arean på två vanliga pizzor och arean på en 
familjepizza. Ett p-värde P < 0,05 för interaktionstermen visar att det är interaktion mellan 
faktorerna. Skillnaden i area är störst på Pizzeria C (Victoria i Gislaved) och minst på 
Pizzeria E. 
 
I Analys 4 är det endast liten skillnad i andelen fyllning mellan en vanlig pizza och en 
familjepizza. Det troligt att skillnaden i fyllning är större mellan de olika pizzasorterna än 
vanliga och familjepizzor. En förklaring till att de vanliga pizzorna har något mer fyllning, kan 
vara att bagaren inte vill lägga på ”för mycket” fyllning på en familjepizza. 
 
I analys 5 är alla p-värden < 0,05. Det är signifikant skillnad i vikt mellan två vanliga pizzor 
och en familjepizza. Det är interaktion mellan faktorerna. 
 Mätningarna utfördes på olika sorters pizzor, vilket kan förklara de stora 
standardavvikelserna på Pizzeria C (Victoria i Gislaved) och D (Anderstorps Pizzeria i 
Anderstorp). 
 Endast en liten viktskillnad på Pizzeria E förklaras av att pizzorna där var alla av samma 
typ. 
 
I analys 6 tyder låga R2-värdena på att det saknas samband mellan pris och vikt hos vanliga 
pizzor och hos familjepizzor. Förklaringsgraden, R2, innebär att endast 22,6% och 0,1% av 
mätningarna förklarar den räta linjen. Ett högre pris innebär inte mer pizza. Kunden betalar 
ett högre pris för en dyrare råvara, som nödvändigtvis inte behöver väga mer än billigare 
råvaror. Att P = 0,001 för vanliga pizzor saknar betydelse när R2 = 22,6%.  
 
I analys 7 är det av stort intresse att pizzadegarnas vikter har låg standardavvikelse då det 
inte gick att kontrollera vilken deg som tillhör den färdiga pizzan. Variationen i vikt på 
degarna är dock något högre för familjepizzorna jämfört med vanliga pizzor. Det är troligen 
lättare för bagaren att vid tillverkningen av degen hålla ungefär samma vikt för vanliga pizzor 
(200-300) jämfört med familjepizzor (700-900 gram). 
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Svarsalternativen i enkäten var oavsiktligt formulerade så att familjepizzaalternativet ”lät” 
bättre än alternativet två vanliga pizzor plus 2l dricka. 
 Att fler vuxna svarar ”att två pizzor är mer ekonomiskt” kan ses som en ren slump, eller 
också resonerar de äldre medan ungdomarna går på känsla. Lika stor andel vuxna som 
ungdomar svarade att ”båda alternativ är lika bra”, vilket kan ses som ett argument för att det 
inte är någon skillnad mellan svaren hos de vuxna och ungdomarna. 
 En kort betänketid kan ha påverkat svarsalternativet ”att båda är lika bra”, och gjort 
svarsalternativet till kompromiss för personer som hade svårt att välja, om en familjepizza var 
bättre än två vanliga pizzor. 
 De personer som inte ville svara gav som orsak att variationen mellan pizzerior och 
pizzor var för stor för att utreda vilket alternativ som var bäst. 
 

5.2 Analysmetoder 

I analys 1, 2, 3 och 5 användes ett General Linear Model (GLM) test. Normal tvåvägs 
ANOVA typ I kräver att det finns lika antal mätningar från alla pizzerior (balanserat test). Som 
alternativ hade det minsta antal pizzor som mätts på en pizzeria slumpats ut bland de övriga 
pizzeriorna. Resultatet hade medfört ett sämre statistiskt underlag för ett test. Ett F-test 
kunde ha körts separat för att öka den statistiska säkerheten. 
 Orsaken till att Pizzeria B (Simhallens Pizzeria i Gislaved) inte användes i de statistiska 
analyserna, är att GLM testet kräver minst en pizza av varje typ från samtliga pizzerior. 
 Alla p-värden för faktorerna är under P = 0,05. Trots ett litet antal mätningar är materialet 
tillräckligt för ett GLM test. En försöks design som hade inkluderat ett robustare test (icke-
parametrisk test) hade troligen inte påverkat slutresultatet. 
 Antalet pizzor som ingår i undersökningen är för lågt, speciellt familjepizzorna, för att dra 
några större vetenskapliga slutsatser. Endast en familjepizza mätning från Pizzeria E är för 
lite. Generellt bör man eftersträva att stickproven är lika stora (balanserat test). 
 Ett beräknat värde (kr/g) användes då pizzorna var av olika sort och hade olika pris.  
 
Analys 6 var det enklaste sättet att se om det fanns någon korrelation mellan ett högre pris 
och ökad vikt på pizzan. Regressionsplotterna visar statistiskt att kunden inte är garanterad 
mer pizza vid ett högre pris. 
 
I analys 7 visades att det inte var stora skillnader mellan vikten på degarna inom en pizzeria.  
 
Tidsbrist orsakade att vissa mätningar på pizzor saknades. För närmare detaljer vilka pizzor 
som saknade mätningar, se loggboken 2004 10 04. Då degens vikt saknades, användes ett 
medelvärde av övriga degars vikt från samma pizzeria. När endast mått på diametern före 
bakning fanns, användes den genomsnittliga minskningen av diametermåttet från samma 
pizzeria för att beräkna ett värde på diametern efter bakning. Pizzor där ”för många” 
mätningar saknades togs bort. Totalt ändrades värden på 13 pizzor och 6 pizzor togs bort.  
 

5.3 Andra observationer 

Huvudsyftet med undersökningen har inte varit att jämföra pizzeriorna. Stor skillnad har 
observerats både i pris (kr/g), vikt (g) och area (cm2) mellan de olika pizzeriorna. Det finns 
även en inre varians på den enskilda pizzerian. På Pizzeria D uppmättes en varians på ca 2 
cm på diametermåttet för pizzorna mellan två bagare. I en intervju på Pizzeria B förklarade 
bagaren att hon automatiskt bakar större pizzor när de är dyrare. Som förklaring berättade 
hon att det är psykologiskt, om pizzan är dyrare ska mer fyllning på, än om pizzan är 
billigare, och då gör hon pizzan större! På Pizzeria B berättades att även de gör pizzeriorna 
olika stora i area beroende om pizzan tas med eller äts där. Om pizzan äts på plats, görs den 
mindre så att pizzan får plats på tallriken.  
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 På Pizzeria A och B slår de ihop två degar för vanliga pizzor, för att göra en 
familjepizzadeg. På Pizzeria C, D och E har de speciella familjepizza degar. Pizzerior som 
inte säljer många familjepizzor slår troligen ihop två degar till en familjepizzadeg. På de 
pizzerior, i undersökningen, som gör en speciell familjepizzadeg blir degen större än för de 
pizzerior som slår ihop två degar. Samtliga pizzerior tillverkade egna degar.  
 På Pizzeria B berättade bagaren att de sålde flest vesuvio- och kebabpizzor. Generellt 
säljs mest varianter av kebabpizza på pizzeriorna i undersökningen. På Pizzeria E såldes, 
när mätningarna gjordes, bara varianter av kebabpizza. Bagaren på Pizzeria E berättar att 
kebabpizzorna har blivit populärare de senaste åren. Kebabpizzor är de pizzor som, enligt 
data, är de billigaste i kronor per gram pizza. 
 Samtliga pizzerior använder samma mängd deg till barnpizzor som till vanliga pizzor. 
Arean på en barnpizza är mindre vilket gör att den blir tjockare. 
 På alla pizzerior medförde vattenförlusten i samband med bakningen en minskning av 
diametern på ett par centimeter. 
 Familjepizzorna är ofta ovala till formen medan vanliga pizzor är runda. En 
diameterskillnad på fem centimeter mellan det minsta och det största diametermåttet på en 
familjepizza var inte ovanligt.  
 Pizzeriorna besöktes på olika veckodagar vilket kan ha inverkat på fördelningen mellan 
vanliga pizzor och familjepizzor. I vissa fall var pizzeriaägaren informerad om vilken dag 
mätningarna skulle utföras. Degen måste tillverkas en dag tidigare då den jäser över natten. 
Att pizzeriorna skulle ha tillverkat större degar inför besöket känns inte troligt. Ett oanmält 
besök hade dock varit att föredra 
 Den preliminära slutsatsen att två vanliga pizzor är mer ekonomiskt jämfört med en 
familjepizza är alltså felaktig. Samtliga tester visade att familjepizzorna var det bättre 
ekonomiska alternativet eller minst lika bra som två vanliga pizzor. 
 
 

6 Tack till 

Ett stort tack till medverkande pizzerior, Torggrillen i Reftele, Pizzeria Simhallen i Gislaved, 
Victoria i Gislaved, Anderstorps Pizzeria i Anderstorp och Blue Sky i Gislaved. Utan deras 
positiva inställning och vänlighet hade detta arbete varit en omöjlighet. Tack till min 
handledare Peter Anton i Umeå för att han har givit mig kommentarer på det statistiska 
arbetet. Tack till Maria Lust på Gislaveds Gymnasium för god handledning och 
tillhandahållande av nödvändig utrustning. Tack till Lena Blomqvist och Carsten Roat, som 
har hjälpt mig med analysernas upplägg och kommentarer till texten.  
 
 

7 Källförteckning 

Microsoft Word XP, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel XP, Microsoft Excel 2000, Minitab 
13.0, Notepad 
 
Peter Anton (Umeå Universitet), Lena Blomqvist (Gislaveds Kommun), Carsten Roat 
(Gislaveds Gymnasium), Maria Lust (Gislaveds Gymnasium), Pizzabagare på Pizzeria A-E 
 
Zar, Jerrold H (1999) Biostatistical Analysis – fourth edition. Prentice-Hall International 
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8 Appendix A, Projektbeskrivning 

Projektbeskrivning, senast ändrad 2004 12 02 
 
Namn: Jämförelse mellan två normalstora pizzor och en familjepizza 
 
Grupp: Jens Roat Kultima, NV3, Gislaveds Gymnasium (jenskultima@yahoo.se) 
 
Handledare: Maria Lust (Gislaveds Gymnasium), Peter Anton (Umeå universitet) 
 
Mål: 
Undersöka om det är ekonomiskt bättre, med avseende på mängd deg och fyllning, att köpa 
två normalstora pizzor istället för en familjepizza på fem olika pizzerior i västbo-området och 
använda datan från tre av dessa pizzerior. Projektets tyngdpunkt ska ligga på ett 
vetenskapligt arbetssätt och en välskriven rapport. 
 
Arbetssätt: 
 

1. Vid ett antal tillfällen mäta och väga pizzor och familjepizzor på fem olika pizzerior 
2. En kort undersökning vad olika personer tror är bäst att köpa, två normalstora pizzor 

eller en familjepizza 
3. Vetenskapligt korrekt hantering och bearbetning av insamlad data och förberedning 

av presentation i form av rapport och tidningsartikel 
 
Deadline: 21 december, 2004 
 
Redovisning: Skriftlig rapport samt insändare till tidning 
 
Resurser: Tillgång till fem pizzerior, dator med tillhörande programvara (Excel, Word,  
               Minitab, Internet Explorer, Notepad), våg, måttband 
 
Ekonomi: Inköp av våg till Fysikinstitutionen, pizzorna endast mäts och vägs utan att köpas 
 
Uppdragsgivare: Allmänhetens intresse i att veta vilket av de två alternativen som är mest 
                         ekonomiskt 
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9 Appendix B, Loggbok 

2004-02-17 (1h): 
Idén med projektarbetet uppkom i en diskussion i bastun i Anderstorps simhall. De 
övergripande idéerna formulerades och diskuterades. En snabb matematisk analys gjordes 
av vilket som är mest ekonomiskt. Den preliminära slutsatsen är att det är bättre att köpa två 
normalstora pizzor istället för en familjepizza. 
 Antalet pizzerior som ska undersökas bestämdes till fem. Fyra är dock ett mer realistiskt 
antal med avseende på genomförandet. 
 I brist på andra projekt bestämde jag mig att ha detta som projektarbete eftersom 
deadlinen för inlämning av idé närmar sig. 
 Min första uppgift blir att försöka hitta någon att arbeta tillsammans med. Om ingen är 
intresserad inom ett antal veckor måste nog genomförandet ske på egen hand (notering: 
senare blev så fallet). 
 Frågan vem som jag väljer som handledare är också mycket relevant (notering: vald 
handledare blev Maria Lust). Först gäller dock att få projektet godkänt av Lena Blomqvist. 
 Första loggboksinlägget har skrivits, en pärm (mapp) för projektet finns tillgänglig och allt 
är snart startklart. 
 
2004-02-20 (1h): 
En första projektbeskrivning var klar på matematiklektionen. Bearbetning av frågeställning, 
diskussion kring handledare och jag visade Lena en första skiss av projektbeskrivningen. 
 Klockan 09.10 godkändes projektbeskrivningen av Lena. Frågor som kvarstår är 
gruppmedlemmar och handledare. Lena lovade att hjälpa till med utomstående handledare 
på Tjärnö. 
 
2004-02-26 (1h): 
Har tidigare pratat med Lena angående val av handledare och möjlig kontakt med 
utomstående handledare på Tjärnö. Jag har pratat med Maria Lust om hon vill vara 
handledare, vilket hon tackade ja till. Nu har jag fyllt i lappen ”Val av Projektarbete”. Nu ska 
jag prata med Maria för att sedan se hur kontakten på Tjärnö fungerar. Om André inte vill 
vara utomstående handledare tar jag kontakt med någon i Umeå. Vidare vill jag diskutera hur 
kontakten med handledaren ska gå till. 
 Att diskutera: loggbok, vet handledaren vad projektet innebär?, tidsplan, bedömning av 
arbetet, hur ofta ska vi träffas?, chans att kommentera ramarna för projektet 
 
2004-XX-XX (30 min): 
Har haft kontakt med Lena och har pratat med Tjärnö. De var intresserade. Senare har jag 
skrivit till dem utan kontakt. Vidare har jag diskuterat frågan om Umeå vore ett alternativ med 
Lena. 
 
2004-04-14 (20 min): 
Första mötet med handledaren. Vi bestämde följande: 
1. Möte varannan vecka efter fysiklektionen, möte vecka 19, 21 och 23 klockan 09.20 
2. Skicka mail igen till Tjärnö (de har inte svarat på tidigare brev) 
3. Skicka loggboken till Maria på måndagar innan möte (epost: maria.lust@edu.gislaved.se) 
4 pizzerior: 
• Pizzeria simhallen, Gislaved (Marijana, 0371-13893) 
• Torggrillen, Reftele (Emir, 0371-20813) 
• Pizzeria i Anderstorp 
• Pizzeria i Smålandsstenar 
5. Frågor att ställa: kan jag komma tidig höst/sen vår?, kan jag väga degen, mäta diametern 
på pizzan och väga pizzan?, vilken pizzasort säljs mest? 
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Att göra: 
• Skriva till Tjärnö, sedan till Lars 
• Renskriva projektbeskrivning 
• Fråga fyra pizzerior 
 
2004-04-30 (1h): 
Jag har skrivit till Tjärnö igen, utan svar. Jag ger nu upp kontakten med dem och kommer 
snart (när jag får tid) att skriva till Lars Blomqvist i Umeå. Jag har även pratat med pizzerian i 
Reftele, det är OK att jag kommer. Jag har varit i kontakt med pizzerian i simhallen i 
Gislaved, även där är det ok att jag kommer. Idag har jag skrivit allt på dator och ska skicka e 
email till Maria. 
 Jag har inga direkta funderingar, utan det som är kvar att göra är att kontakta ytterligare 
två pizzerior. Kanske kommer jag i framtiden att få problem därför att jag vet inte hur många 
familjepizzor varje pizzeria säljer. 
 
Att göra: 
1. Prata med pizzeria i Anderstorp 
2. Prata med pizzeria i Smålandsstenar 
3. Skriv till Lars i Umeå 
4. Möte med Maria på onsdag i nästa vecka, att diskutera 
• Tidsplan 
• Bedömning av arbetet 
• Är detta format på loggbok ok? 
• Ska jag besöka pizzeria innan sommaren eller förbereda statistiken? 
• Andra frågor 
 
Arbete som är klart: 
1. Pizzerian i Reftele är OK, den får namn A 
2. Pizzerian i Gislaved är OK, den får namn B 
3. Tjärnö kommer jag ej ta kontakt med mer 
 
2004-05-01 (10 min): 
Har skrivit till Lars och bifogat projektbeskrivningen. Får se vad Lars svarar. Jag vet faktiskt 
inte om han vill ställa upp, eller om han känner någon som kunde tänka sig att hjälpa mig. 
Jag vill verkligen få igång arbetet, det känns redan som om det är dags att lämna in allt. Jag 
måste ta kontakt med Anderstorp och Smålandsstenar snarast. Men det är bra att jag 
äntligen kommit igång med loggboken och att skriva till Lars. 
 
Att göra: 
1 Prata med pizzeria i Anderstorp 
2 Prata med pizzeria i Smålandsstenar 
3 Möte med Maria på onsdag i nästa vecka, att diskutera 
• Tidsplan 
• Bedömning av arbetet 
• Är detta format på loggbok ok? 
• Ska jag besöka pizzeria innan sommaren eller förbereda statistiken? 
• Andra frågor 
 
2004-05-26 (30 min): 
Gick till Victoria i Gislaved och Anderstorps Pizzeria. Båda var positiva till att jag kommer. Nu 
har jag fyra pizzerior och är klar att börja. Jag har pratat med Lars. Han hade försökt med två 
statistiker, men ingen av dem var intresserade. Han lovade att prata med en tredje statistiker 
i Umeå. 
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2004-06-05 (30 min): 
Lars har skrivit till mig att Peter Anton i Umeå är intresserad att hjälpa mig. Jag har idag 
skrivit till Peter och så får vi se vad han svarar. Jag anser att det mesta är avklarat nu vad 
gäller starten. Nedan följer alla kontakter på pizzerior och handledare: 
Reftele (Torggrillen, plats A): Emir, 20813 
Gislaved (Simhallen, plats B): Marijana, 13893 
Gislaved (Victoria, plats C): Mela(h) Orne(g), 511611 
Anderstorp (Anderstorps pizzeria, plats D): 17887 
Handledare i Umeå: Peter Anton, peter.anton@matstat.umu.se 
 
Jag saknar en tidplan, men den kommer jag att fastställa efter sommaren. Loggboksformen 
har jag och Maria diskuterat och den är ok. Jag kommer troligen inte att besöka någon 
pizzeria innan sommaren. Jag kanske skulle be Maria om hennes privata e-post. 
 
2004-08-18 (10 min): 
Jag har skrivit brev till Peter och hoppas på att komma igång så snart som möjligt. Just nu 
vet jag inte var jag ska börja. Jag måste dock komma igång annars flyter veckorna bara 
iväg!! 
 
2004-08-25 (10 min): 
Pratade med Maria efter fysiken. Möte varje onsdag i ca fem minuter har vi bestämt oss för. 
Hon rekommenderade att jag skickade ytterligare ett mail till Peter Anton. Jag börjar se 
svårigheterna med att vara beroende av någon annans kompetens. 
 
2004-08-26 (50 min): 
Under projektlektionen har jag nu skickat ett nytt mail till Peter Anton. Jag ska även göra 
sökningar på Internet efter liknande undersökningar som gjorts tidigare. Jag vill snarast sätta 
igång med insamlingen av data eftersom jag MÅSTE hålla min deadline på den första 
december. 
 
2004-08-30 (20 min): 
Fick mail från Peter Anton idag. Två stycken. Han sade att mitt förra brev försvunnit i 
mängden brev. Det var mycket bra att jag fick brev idag. Jag kommer låt Carsten Roat läsa 
igenom vad han skrivit så vi kan samtala om eventuella frågor som ska ställas innan jag 
börjar med att mäta pizzorna. Jag har även noterat att Pizzeria Simhallen har öppnat igen, 
vilket är mycket positivt. Nedan bifogar jag vad Peter skrivit. Jag har även skickat loggboken 
till Maria. 
 
(Se appendix) 
 
2004-08-31 (10 min): 
Kort diskussion med far angående frågor till Peter. Vi diskuterade inre variansen mestadels. 
 
2004-09-01 (20 min): 
Möte med Maria. Där diskuterade vi vidare om jag ska mäta så många pizzor som möjligt 
och sedan slumpa bort de överflödiga. Vi kom fram till att det kan vara bra att mäta så 
många som möjligt första gången och sedan sluta när man har så många vid nästa pizzerior. 
Frågade oss om tonvikten ska ligga på pizzorna eller pizzeriorna. Vi ser det som en ”bonus” 
att pizzeriorna kommer med i beräkningarna och tar med dem. Eller så kan man göra både 
och. Vidare frågade jag hur jag ska veta hur många pizzor som behöver mätas. Kan den inre 
variansen på en pizzeria bli större en den på alla pizzerior? Använda ANOVA istället för T-
test? 
 
Mätningar som skall göras är: degens vikt, pizzans diameter, pizzans vikt 
Införskaffa: skjutmått av något slag och våg. 
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Ta med: förlängningssladd till våpen vid besök hos pizzerior. 
 
Maria har pratat med Tord och fysikinstitutionen köper en femkilos våg. 
 
2004-09-07 (40 min): 
Kort pratstund med Maria om vågen. Diskuterade mer frågor att ställa till Peter med far 
(Carsten) i bastun. Fixfaktor: att vi valt pizzeriorna och inte slumpat dem, då förlorar vi en 
frihetsgrad. Skriver brev till Peter snart. Jag kommer att skriva ut mina brev till Peter. Om 
Maria vill läsa dem bör hon kontakta mig. I ett ANOVA test inkluderas den inre variansen. 
Jag skriver brev till Peter i hopp om att han förstår att jag menar allvar när jag säger att jag 
verkligen vill göra detta så seriöst som möjligt. 
 
Torggrillen i Reftele säger att jag inte kan komma och mäta själv pga. Platsbrist i lokalerna 
och säger att jag kan ge dem ett papper så fyller de i det under en vecka. Detta är en klar 
felkälla! 
 
Jag har skickat ett brev till Peter idag. Jag hoppas han svarar snarast! 
 
Jag har även gjort vissa ändringar i projektbeskrivningen. 
 
2004-09-08 (10 min): 
Pratade med Maria. Diskuterade våg och hämtade måttband. 
 
2004-09-13 (15 min): 
Diskussion med far angående pizzaprojektet. Vet fortfarande inte hur många pizzor som ska 
mätas. Bra om jag får de flesta mätningarna avklarade så snart som möjligt. 
 
2004-09-15 (15 min): 
Kort möte med Maria. Vi tittade på den nya vågen och fick den inte att fungera korrekt. Den 
kostade ca 640 kr, om jag minns rätt. Senare på eftermiddagen hade Maria hittat felet på 
vågen, vi hade glömt några skyddande skumplast bitar vilket gav ett felaktigt mätvärde. Jag 
fick låna ytterligare ett måttband. Eftersom pizzeria A inte vill att jag kommer och mäter lånar 
jag ut ett måttband till dem så att de kan mäta diametern på pizzorna. 
 
2004-09-15 (30 min): 
Jag har gjort och skrivit ut en mall för de uppgifter som ska fyllas i vid pizza mätningarna. 
Detta gjordes i Excel. Vidare har jag uppdaterat dagboken. Jag har även skrivit ut tre papper 
till pizzeria A samt fyllt i kontaktinformation så att de kan nå mig och Maria. Jag hoppas att 
jag kan mäta pizzor hos pizzeria B till helgen. Jag vill helst inte säga något till dem innan 
fredag. Kanske kommer jag att mäta pizzor även på lördag. Jag är dock mkt tveksam till 
antalet familjepizzor jag kommer att kunna mäta. Fortfarande inget svar från Peter. I början 
av nästa vecka skriver jag till honom igen. 
 
2004-09-18 (1h 30 min): 
Det har varit ett par händelserika dagar när det gäller pizzaprojektet. Jag har valt att, för 
enkelhetens skull dela in besöken på pizzeriorna i olika filer, eller dokument. På så vis 
kommer vad som händer med de olika pizzorna beskrivas likadant som loggboken fast med 
den skillnaden att det blir lättare att läsa vad som hänt på just den pizzerian och enklare att 
hitta information om en viss pizzeria. Jag kommer att fortsätta skriva i den vanliga loggboken 
när det handlar om projektet i stort. Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag vill presentera 
detta i slutrapporten. Jag kommer nog att dela in rapporten i några delar: 
Del 1: Loggboken inklusive de olika loggböckerna från de olika pizzeriorna. Tillsammans blir 
detta fem loggböcker. 
Del 2: Alla mina osorterade papper som jag har skrivit för hand. Jag ska försöka att placera 
dem i ordning efter datum. Här inräknas rådatan som skrivits för hand. 
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Del 3: Här presenteras de olika resultaten jag kommit fram till när det gäller datan som 
bearbetats. Här kommer även renskrivning av rådatan att inräknas. Troligen också en kort 
diskussion kring mina resultat. 
Del 4: En kort tidningsartikel där jag beskriver mina resultat som jag nått och de slutsatser 
jag dragit. Här kommer endast generell information presenteras. Alltså ingen information som 
kan vara ”känslig” för pizzeriorna. Det är endast denna del som kommer eventuellt 
presenteras för allmänheten. 
 Man kan tänka sig att jag även skulle skriva en ”finare” del om varje besök på de olika 
pizzeriorna, men jag anser att loggboken för de olika pizzeriorna bör räcka till detta. Där 
kommer jag att skriva hur besöket var på pizzerian och hur det gick när jag kontaktade dem 
och så vidare. 
 Nu ska jag sätta mig ner och sammanställa loggböckerna för de olika pizzeriorna hittills. 
När jag skriver dessa rader har jag varit på pizzeria B, simhallen. Vidare i texten kommer jag 
att försöka att skriva pizzeriorna som A, B, C och D. Detta för att spara plats men även 
underlätta om jag senare behöver radera deras namn. 
 Jag kommer nog att behöva skriva en ny mall för att mäta pizzorna. Den jag har nu borde 
innehålla länge kolumner och en kolumn för pris samt undergå andra mindre förändringar. 
Generellt ska jag förhoppningsvis till pizzeria C och D nästa vecka. Jag har pratat med båda 
idag lördag, och de anser att det är för stressigt på en helgdag. 
 Ett problem jag har kommit på är, hur ska jag kunna väga de stora familjepizzorna? Att 
lösas snarast!! 
 
2004-09-20 (40 min): 
Renskrivit data från pizzeria B. Gjort om mallen och skickat mail till Maria med de senaste 
loggböckerna. Nu börjar det hända saker! Imorgon ringer jag på eftermiddagen till Pizzeria D 
och frågar om jag kan komma mellan sex och halv nio. Jag ska även lämna lapp och 
måttband till Pizzeria A snarast. Jag vet fortfarande inte hur jag ska mäta familjepizzorna, de 
är ju så stora!! 
 
2004-09-22 (50 min): 
Sammanställning och rapportskrivning om hur det var på pizzeria D. Jag skickar de nya 
loggböckerna till Maria. Generellt en bra pizzadag. Imorgon ska jag försöka ta mig till pizzeria 
Victoria. Jag ska försöka ringa i förtid på dagen och förvarna. Jag ska även prata med Maria 
om jag ska gå till ytterligare en pizzeria för att få mer familjepizzamätningar. Det var bra att 
jag snabbt och enkelt löste vägningsproblemet av familjepizzor. Jag är förvånad över hur 
svårt och stressigt det är att mäta pizzor. Det är inte lätt att hålla reda på alla degar. Jag gav 
upp tillslut och hoppades på att rätt degmätning hamnade på rätt pizzamätning. Det ska bli 
skönt när jag varit på pizzeria C. Då kan jag slappna av. Förhoppningsvis blir det roligt att 
leka med all data. Jag vill också helst bara ha en tidningsartikel som presentation av arbetet. 
På detta sätt kan jag ge Maria loggböcker samt slutsatser och data i ett snabbt skrivet format 
och behöver inte lägga ner för mycket tid på en korrekt skriven rapport. Jag kan dock tänka 
mig att skriva en korrekt rapport och det skulle höja mitt betyg. Men personligen anser jag 
det bara som tidsslöseri. Jag har också skrivit brev till Peter i Umeå. Jag skrev att jag håller 
på att mäta och återkommer mer fler detaljer när mätningarna är klara och jag vet vad jag 
har för siffror. 
 
2004-09-23 (5 min): 
Skickar loggböckerna till Maria. 
 
2004-09-23 ((1 h 30 min): 
Renskrivit data från pizzeria D. Jag pratade även kort med Maria om projektet. Vi 
diskuterade kort om betyget, att hon betygsätter hela arbetsprocessen och inte bara 
slutprodukten. Hon föreslog att vi tittar på hur mycket av en "riktig" rapport jag ska skriva när 
jag dragit slutsatser och fått datan färdiginsamlad. Jag sade till henne att jag skulle mäta på 
Victoria idag. Hon tyckte det var positivt att jag mätte på alla pizzerior inom en liten tidsrymd. 
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Jag hittade en pizza som inte var med på Pizzeria D's lista. Jag måste nog ringa till dem och 
fråga angående pizzan. Totalt blev det 35 pizzor från Pizzeria D och däribland 7 
familjepizzor. 
 
2004-09-23 (40 min): 
Renskriver vad som hände på pizzeria C och hur det var där. Jag kommer att renskriva 
datan senare, när jag får tid. 
 
2004-09-27 (10 min): 
Gick och hämtade pappren från pizzeria A. Emir hade gjort sju mätningar. Sex vanliga pizzor 
och en familjepizza. Mätningarna ligger klart inom den ram andra mätningar givit. Om han 
har avrundat uppåt eller nedåt vet jag inte. Jag kan dock vara ganska säker på att det finns 
lite fusk med i bilden. Hans våg hade en noggrannhet på 5 gram. Om han mätt 
diametermåttet som jag vet jag inte. 
 Jag ringde även till Ole Dole Doff, som jag pratade med i fredags. Jan hade pratat med 
chefen och chefen hade sagt nej. Detta beror troligtvis på att chefen inte visste mitt syfte och 
inte träffat mig. Jag är säker på att hade jag varit där och pratat med honom hade jag fått ett 
ja. Carsten anser fortfarande att jag behöver en pizzeria till, vilket jag också tror. Jag ska 
prata med Blue Sky imorgon. Jag känner mig färdig med pizzor. Jag vill inte hålla på med 
mätningar efter den här veckan, det har jag inte tid med. 
 
2004-09-28 (30 min): 
Renskrev hur kvällen på pizzeria E tedde sig. Jag ska renskriva datan från pizzeria E, A och 
C när jag får tid. 
 
2004-09-29 (10 min): 
Skrev ihop ett frågeformulär som jag kommer att använda när jag gör min undersökning för 
att se vad elever på skolan anser är billigast mellan att köpa en familjepizza eller två vanliga 
pizzor. 
 
2004-09-29 (3 h): 
Pratade med Maria efter lektionen. Jag bad henne kopiera några papper med frågor som jag 
tänkte ställa till elever och lärare. Jag återlämnade vågen, spegeln och två måttband. Sedan 
gick jag runt till slumpmässiga klasser och bad elverna att sätta ett kryss för vad de trodde 
var billigast. Detta tog ett par timmar. Sedan frågade jag även personal jag stötte på i skolan. 
Resultaten finns i en Excelfil. Sedan renskrev jag datan från pizzeria A, C och E. Jag har 
även skickat ett mail till mig och MAria med de senaste resultaten. Kvar att göra nu är att jag 
ska sammanställa alla resultat och sedan gå igenom dem med Maria. 
 
2004-09-29 (10 min): 
Jag, Carsten och Maria diskuterade om drickan ska vara inräknad eller borträknad. Vi kom 
inte fram till något direkt svar. 
 
2004-10-02 (40 min): 
Jag satte samman all information om alla pizzor i ett kalkylblad. Jag ändrade informationen 
om drickan, nu är ALLA familjepizzor inklusive dricka. Nedan följer några punkter som skall 
göras: 
1. Prata med antingen Maria eller Carsten om de 22 pizzor som det saknas värde på. Gå 
igenom dem en för en och avgöra om de ska vara med i test eller inte. 
2. Skicka mail till Peter med den nya filen och vilka pizzor som ska vara med eller inte. 
3. Kanske skicka mail till Peter innan jag gör något åt datan. Diskutera detta med Carsten 
eller Maria. 
 
2004-10-02 (30 min): 
Skrev ut mer data om varje pizza, samt satt och tittade igenom informationen. 
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2004-10-04 (2 h): 
Gick igenom datan med Carsten. Det var 22 pizzor som vi diskuterade vilka åtgärder som 
behöves tas för att använda dem i test. Sex pizzor togs helt bort. Nu är det då kvar 72 pizzor 
varav 16 är familjepizzor. Notera att varje pizza har ett eget ID nummer. Jag installerade 
även Minitab 13.2 DEMO. Detta program kommer att användas vid den statistiska analysen. 
Carsten sitter nu och läser om tvåsidig ANOVA som en testmetod. Detta test har Peter även 
nämnt i ett av sina brev. Det ser pizzeria som en faktor och familje- eller vanlig pizza som en 
faktor. Jag har skrivit om de förändringar som gjorts i kalkylbladet. Här följer mina 
anteckningar ifrån diskussionen med Carsten när vi tog bort och modifierade data från 
pizzor: 
  
 Log: 

Diskutera degens vikt. Konstant faktor. Diskutera slå ihop två degar till en 
familjepizzadeg. De slår inte ihop två degar. Familjedegen väger betydligt mer. Man kan 
ha olika pizzor i olika test. Felkälla! 

 
 Fyra decimaler vid beräkningar. 
 
 Tog bort ett antal pizzor: 18,38,39,41,42,45 
 
 11: medelvikt på degen 2834 gram totalt/16 pizzor 
 

23: tar ett 36, 34 värde från en annan pizza. Ändras då från 36, 34 cm innan bakning till 
34, 32 efter bakning 

 
 37: Ringde och frågade pris 
 
 44: medelvärde på deg. 6029 
 
 48: tog medelvärde på alla pizzors diameter, 1617/43 
 
 50: jämför hur mycket de krymper och sätter dit nya värden. 
 
 51: fanns ingen pizza med mått 39,40. Jag tog bort 2 cm på varje värde 
 
 57: fanns ingen pizza med mått 39,40. Jag tog bort 2 cm på varje värde 
 
 59: Krympte ena diametern med 3 cm för att det andra diametermåttet krympte 3 cm. 
 
 60: medelvikt på deg. 5781/22 
 
 63: Valde vanlig pizza på 646 gram och inte special på 793 gram. 
  
 65: Ena måttet på 40 cm. Ändrade från 40 cm till 38 cm. 
 
 66: Ena måttet på 40 cm. Ändrade från 40 cm till 38 cm. 
 
 Frågor: 
 Är vi intresserade av att veta vad vi betalar för? Deg eller fyllning? 
 
 Statistik: 
 Tre blad, ett blad för varje typ, ex: pizza, deg, fyllning. 
 Två kolumner, en med familjepizza och en med vanlig pizza. 
 
 Slut log 
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Jag sitter och ”leker” lite i Minitab, för att hitta några olika funktioner. Test där man analyserar 
om priset ökar konstant med vikten på pizzan? Ett problem med tvåsidig ANOVA är att det 
kräv lika många vanliga pizzor som familjepizzor. Diskussion kring kr/g eller g/kr. Förkastade 
idén med att mäta kr/g i deg, fyllning och färdig pizza eftersom jag inte kan räkna ut 
kostnaden för degen på den totala summan. (Det är invecklat). Men problemet löste sig om 
man använder procent. Senare ska jag göra ett test på hur många procent deg och hur 
många procent fyllning jag har i en vanlig pizza jämfört med en familjepizza. Istället för en 
tvåvägs ANOVA kör vi en GLM (Generalized Linear Model). I ett riktigt försök vill man dock 
ha lika många värden! Nu har jag 16 familjepizzor och 55 vanliga. 
 
2004-10-07 (1 h): 
Jag har skrivit ett brev till Peter Anton där jag beskriver de olika testarna och metoderna som 
jag föreslår att vi gör. För enkelhetens skull bifogar jag detta brev som en beskrivning på de 
analyser vi diskuterat. Jag har även sammanställt ytterliggare en kolumn där ”kr/g” för två 
vanliga pizzor inklusive dricka presenteras (se filen Pizza Beräkningar ALLA.xls). 
 
Brev: 
(Se appendix) 
 
Jag ska ringa till Pizzeria B för att fråga vad 2l dricka kostar. 
 
2004-10-11 (3h 50 min): 
Den här gången, mycket räknande och arbete och lite loggboksskrivande. Jag har 
sammanställt all data och gjort analyser och beräkningar. Om allt stämmer betyder detta att 
allt är slutfört. Konstig känsla. Det känns som om det skulle, eller borde, vara något som 
fattas. Men samtidigt är det skönt att det är över. Nedan följer min loggbok från analyserna: 
 
Analysloggbok: 
Analys 1 och 2 gjorda på 64 pizzor från 3 pizzerior. 
 
 Analys 1: 
 0-hypotes (H-0): ingen skillnad i kronor per gram pizza mellan en vanlig   
 pizza och en familjepizza. 
 
 H-A: Det är skillnad i kronor per gram pizza mellan en vanlig pizza och en   
 familjepizza. Alfa (a) = 0,05 
 
 Signifikant interaktionsterm är dåligt. Detta saknar vi i analys 1. Om   
 detta saknas är pizzeriorna inte beroende av varandra, Om vi skulle haft en   
 interaktionsterm kunde vi inte ha jämfört dem. 
 
 TA BORT PIZZERIA B, eftersom vi inte hade några familjepizzor därifrån.   
 Kunde inte köra GLM testet korrekt med pizzeria B. Alltså  är valet ganska   
 lätt att ta bort pizzerian. 
 
 P < 0,05 -> H(a) gäller 
 
 Resultaten i analys 1 sm är intressanta: 
 P mellan pizzor = 0,002 --> det är skillnad 
 P mellan pizzerior < 0,000 --> det är skillnad 
 ingen interaktion eftersom P(pizzeria) * P(pizza) = 0,58 > 0,05 
 
 Analys 2: 
 P mellan pizzor < 0,000 --> det är skillnad 
 P mellan pizzerior < 0,000 --> det är skillnad 
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 ingen interaktion eftersom P(pizzeria) * P(pizza) = 0,278 > 0,05 
 
 Om man räknar på medelvärden på de olika pizzeriorna visar det sig att   
 familjepizzorna är billigare i kronor per gram på alla pizzerior (ala tre   
 som användes i beräkningarna). Resultaten presenteras seanre. Det är ca 22%   
 billigare i analys 1 och 52% billigare i analys 2. 
 
 Diskussion: Det finns stora skillander mellan olika pizzerior i kronor per   
 gram. 
 
 RESULTAT ANALYS 1: 
 (Se appendix) 
 
 RESLUTAT ANALYS 2: 
 (Se appendix) 
 
  
 ANALYS 3: 
 Area på två vanliga pizzor vs area på en familjepizza 
 P < 0.000 för både pizza och pizzeria. 
 
 RESULTAT ANALYS 3: 
 (Se appendix) 
 
 
 ANALYS 4: 

Gjordes med att jag tog medelvärdena av den procentuella delen fyllning från vanlig 
pizza och familjepizza från tre pizzerior. Små skillnader i procentuellt medelfyllning. 

 
Så, vad säger allt detta??? Jag har gjort en sammanställning av de resultat jag nått. Att 
observera är att jag inte gjort något F-test och heller inte hört något från Peter angående vad 
HAN anser att jag borde göra. Förutom ovanstående resultat har jag massor av diagram 
samt en lång logg från Minitab. Resultattabell: 
(Se appendix) 
 
Alltså, här är våra svar!!! Familjepizza är bättre! Datan i tabellen ovan finns i excelfilen 
”Resultat analyser.xls”. Där presenteras även datan som stödjer siffrorna. 
 
2004-10-12 (3 h 50 min): 
Jag har läst igenom gamla loggböcker och strukit under de saker som ska diskuteras i 
rapporten. Tidigare idag pratade jag med Maria, först under lektionen och sedan i 30 minuter. 
Besökte häromdagen pizzeria B och 2l dricka ingår ej i familjepizzapriset. Jag har förslag på 
ytterligare trea analyser. 
5: vikt 1 familjepizza vs 2 vanliga pizzor 
6: regression pizza vikt vs pizza pris 
7: standardavvikelse på degen för varje pizzeria (kör en envägs ANOVA) 0-hypotes: alla är 
lika 
På eftermiddagen diskuterade jag upplägget på en rapport med Maria. Nedan följer ett första 
upplägg: 
 
1. Introduktion 
2. Material och metod 
3. Resultat 
4. Källförteckning 
5. Tack till 
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6. Appendix A: projektbeskrivning 
7. Appendix B: loggbok 
8. Appendix C: loggbok pizzeria A 
9. Appendix D: loggbok pizzeria B 
10. Appendix E: loggbok pizzeria C 
11. Appendix F: loggbok pizzeria D 
12. Appendix G: loggbok pizzeria E 
13. Appendix H: Brev 
14. Appendix I: Mallar 
15. Appendix J: Rådata från pizzerior 
16. Appendix K: Data som användes i testen 
17. Appendix L: Utdata från Minitab analys 1 
18. Appendix M: Utdata från Minitab analys 2 
19. Appendix N Utdata från Minitab analys 3 
20. Appendix O: Utdata från Minitab analys 5 
21. Appendix P: Utdata från Minitab analys 6 
22. Appendix Q: Utdata från Minitab analys 7 
23. Appendix R: Resultattabell 
24. Appendix S: Minitab förklaringar 
25. Appendix T: Tidningsartikel 
 
Jag har gjort de tre sistnämnda analyserna. Här följer resultaten. Vidare resultat finns i 
ovannämnda excelfil. 
 
Resultat: 
(Se appendix) 
 
2004-10-13 (5 min): 
Skrev brev till Lena. Hon sade att vi lagt ner ca 8 timmar I skolan. Hon undrade över 
resultaten. Jag har nu även skickat resultaten till henne. 
 
2004-10-13 (5 min): 
Fick ett snabbt svar från Lena. Hon ska titta på mina siffror. 
 
2004-10-25 (10 min): 
Blev intervjuad om min resa till Lund av VN. Då passade jag på att fråga vem jag ska 
kontakta angående mitt pizzaprojekt. Reportern sade att jag skulle prata med Christer W på 
tel 586990. 
 
Här började jag skriva på rapporten 
2004-11-06 (2 h): 
Först ringde jag och pratade med Lena om de kommentarer hon givit. Vi diskuterade bland 
annat felmarginaler och noll-hypotesen. Sedan använde jag två timmar på att börja 
strukturera upp rapporten och börja skriva på metoder och material. 
 
2004-11-07 (2 h 30 min): 
Idag fortsatte jag att skriva på rapporten. Jag håller på att klistra in all text och alla appendix i 
rapporten. Detta innebär att jag kommer att fortsätta skriva loggboken i rapporten. Är detta 
bra? Kanske inte. Jag ska i alla fall klistra in projektbeskrivning och allt annat utom just 
denna loggboken. Antar att den blir inklistrad precis innan rapporten är klarskriven. Jag har 
skrivit nästan hela material och metoder samt klistrat in tillägg från till K. 
 
2004-11-07 (1 h): 
Jag lade till de sista tilläggen i rapporten. Tog bort tillägget ”broschyrer” och ”utdata från 
Minitab analys 4”. Det som saknas nu är att skriva Resultat, Diskussion och Artikeln. Jag har 
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flyttat över loggboken till rapporten samt raderat onödig text i loggboken, sådant som redan 
står i något appendix. 
 
2004-11-08 (2 h): 
Har idag skrivit förklaringar till Minitab data. Jag har även exporterat alla grafer. Hoppas på 
att snarast kunna bestämma vilka grafer som ska vara med i rapporten. Detta blir nog en 
diskussion mellan mig och Carsten sedan hoppas jag att Lena kan läsa igenom och ge mig 
kommentarer på mina val. Jag har även renskrivit och rättat stavfel i loggboken. 
 Jag har tagit bort texten ”Projektets tyngdpunkt ska ligga på ett vetenskapligt arbetssätt 
och korrekt behandlad statistik” och ersatt med ” Projektets tyngdpunkt ska ligga på ett 
vetenskapligt arbetssätt”. Jag har även flyttat sista slutdatum från första till femtonde 
december 2004. 
 
2004-11-08 (1h 30 min): 
Tänkte börja skriva ner resultaten, det gick inte så bra. Jag satt och läste i Minitab om de 
olika utskrifterna jag fått. Jag kan inte hitta något direkt medelvärde ej heller någon 
standardavvikelse eller liknande. Jag ska prata med Carsten, möjligen Lena om jag ska göra 
envägs ANOVA på alla fem första analyser för att få reda på dessa siffror, om de är av 
intresse. Det känns som om jag inte vet var jag ska börja skriva någonstans, det är så 
mycket som ska tas med! 
 
2004-11-08 (6 h): 
Hittills arbetat fram till klockan kvart i åtta. Har infogat figurer, diskuterat stdav. Med Carsten 
och andra upplägg i rapporten. Just nu korrektur läser Carsten delar av rapporten medan jag 
skriver vidare på Resultat och Diskussion. Mycket jobb, som jag hoppas att snart bli klar 
med! 
 Satt i tre timmar till! Har skrivit halva Resultat. Texten just nu är kanske ganska dåligt 
skriven, men den är i alla fall skriven! Just nu känner jag att jag bara vill bli klar med 
projektarbetet. Förhoppningsvis bara den här veckan kvar att arbeta! Sedan skickar jag det 
till Lena och ser om hon vill ge mig några kommentarer. 
 
2004-11-09 (1 h): 
Diskussion med Maria på morgonen. Jag skrev en tidsplan där ett rimligt slutdatum är den 
femtonde december. Just nu är det femton punkter på den planen. Jag har bestämt att 
skicka utdrag ur loggboken till Maria allt eftersom arbetet fortsätter. 
 Nu har jag renskrivit det Carsten rättat och ska börja renskriva första delen av Resultat 
nästa gång jag hinner och får lite tid över för projektarbetet. 
 
2004-11-09 (2 h 20 min): 
Skrivit färdigt resultatdelen. Återigen kanske inte den bästa av texter, men nu har jag i alla 
fall skrivit det mesta. Jag ska försöka skriva ut en preliminär version av rapporten nu. 
 
2004-11-09 (1h 40 min): 
Gått igenom de fyra första kapitlen tillsammans med Carsten Roat och Aulikki Kultima. Sågat 
i det mesta! Nu är det inte mycket kvar av material och metoder. 
 
2004-11-10 (3h 30 min): 
Idag har jag arbetat med att renskrivna resultat och två tredjedelar av diskussionen. 
Diskussionen gick från 4,5 sidor till 3 sidor. Alltså när jag väl lämnar rapporten kommer det 
inte att finnas något ”flum” i själva rapportdelen. Jag hoppas på att jag hinner gå igenom mer 
i eftermiddag och att jag tillsammans med Carsten kan gå igenom resultatdelen och kanske 
diskussionen. Hårt arbete är vad det är just nu! Jag vet inte hur många timmar jag lagt ner på 
rapporten. Tror inte jag vill veta heller. 
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2004-11-09 (1 h): 
Carsten och jag har läst igenom bitar av texten. Tillsammans kom vi överens om att ta bort 
sektionerna abstrakt och efterord. 
 
2004-11-11 (40 min): 
Läst igenom kapitlen fram till diskussionen. Bävar lite inför diskussionen, men snart är det 
bara den kvar! Wieeee! 
 
2004-11-12 (1 h): 
Carsten har under dagens lopp läst igenom texten och sedan suttit vid datorn och vi har gått 
igenom allt ytterligare en gång. Jag har nu läst igenom texten en gång till själv. Nu ska 
Carsten läsa den imorgon sedan kan vi skicka rapporten till Lena. För närvarande på 
versionsnummer tretton. Jag hoppas att bara behöva läsa igenom texten en gång efter att 
Lena läst igenom rapporten.  
 Carsten och jag har diskuterat upplägget för tidningsartikeln. Jag ska bestämma de data 
som kan komma att publiceras och sedan visa dessa för Maria. Därefter kontaktar jag 
tidningen och frågar om de vill att jag ska skriva artikeln eller om de vill intervjua mig. 
 
2004-11-14 (30 min): 
Carsten gjorde några ändringar under gårdagen. Nu känner jag att texten är väl 
genomgången. Jag har läst igenom texten utan att hitta några större fel och idag kommer jag 
att skicka filen till Lena. Problemet just nu är bara att filen börjar bli stor! 
 
2004-12-02 (1h 20 min): 
Jag har tidigare under veckan och förra veckan skickat mail till Lena några gånger angående 
projektarbetet. Idag fick jag tillbaka filen med kommentarer. Jag har läst igenom 
kommentarerna, och hoppas på att gå igenom samtliga tillsammans med Carsten ikväll. 
(Som vanligt kraschade just Windows, och jag förlorade en del arbete…). Jag har tidigare 
ringt till Lena och pratat några gånger om arbetet och hennes kommentarer. Det hon 
kommenterat mest är interaktionstermen och nollhypoteserna. Jag tycker det skulle vara bra 
om jag kunde bli färdig ikväll med rapporten och sedan ägna mig åt tidningsartikeln. Jag är 
medveten om en hel del fel i rapporten och en hel del saker jag missat. T.ex. saknas 
felmarginaler för samtliga analyser inom den enskilda pizzerian. Jag anser dock att detta inte 
är av intresse för läsaren. Lena gav ungefär 35 längre och kortare kommentarer. Om de 
ställes som hon kommenterat indirekt så blir antalet närmare 50. 
 Jag har även gjort justeringar i projektbeskrivningen idag. 
 
2004-12-02 (2h 40 min): 
Jag ringde tidigare idag till VN. Jag pratade med Christer. Han var positiv och ska ringa mig i 
nästa vecka så att vi kan bestämma en tid när jag kan komma. Han sade att de kan skriva en 
artikel om mitt arbete. Jag pratade även med Maria om vad som kan komma med i 
tidningsartikeln. Nu sitter jag och rättar stavfel i texten (igen). 
 Nu har jag med lite hjälp av Carsten gått igenom samtliga av Lenas kommentarer. Det 
enda som saknas nu är att läsa igenom texten en sista gång, ansvarig Carsten, sedan är det 
klart för publikation. 
 Så här har jag tänkt mig de sista dagarna: 

1. Gå till VN och låta dem intervjua mig och de skriver artikeln 
2. Jag får förhoppningsvis en kopia innan publikation som jag kan få godkänd av 

samtliga pizzerior 
3. Jag återvänder till VN med eventuella kommentarer och låter de publicera artikeln. 
4. Jag klistrar in artikeln i rapporten och skriver därefter ut arbetet. 
Slutdatum: december 21. 
Håll tummarna!!!! 
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2004-12-03 (20 min): 
Gjort några småändringar här och var samt skrivit ut version 19 (!) i skolan. Njuter av att 
texten äntligen är färdig (nästan i alla fall). 
 
2004-12-06 (40 min): 
Formaterat texten, gjort små ändringar. Carsten har läst igenom större delen av rapporten, 
utan att anmärka på något (nästan, två meningar har han ändrat). Jag planerar att skicka en 
kopia till Peter och fråga om han kan hjälpa mig att förklara interaktionen. Jag har valt att helt 
utesluta diskussionen kring interaktionstermen eftersom vi inte vet vad den innebär i det här 
speciella fallet. Jag hoppas på att tidningen ringer framåt veckan. 
 
2004-12-08 (2h 45 min): 
Händelserik dag. Jag hade fått ett samtal från VN igår om att jag kunde komma idag klockan 
10. Jag gick ner, Christer skickade mig till Malin som ska skriva rapporten. Jag pratade med 
henne om att jag skulle vilja att pizzeriorna läser igenom artikeln först, det gick hon inte med 
på, så jag skulle ta med rådata till pizzeriorna och visa dem datan. Hon gjorde en kort 
intervju och tog massor med bilder, både inomhus och utomhus. Sedan gick jag till Pizzeria 
E , där var de jättepositiva och sedan gick jag till Pizzeria C. Efter visst prat var det godkänt 
att jag publicerar artikeln. Jag gick därefter till Pizzeria B och de tyckte det var helt ok. Från 
biologi institutionen ringde jag först till Pizzeria A, Emir var lite vresig och förstod inte vad jag 
skulle ha det till men tillsist sade han att jag får gärna göra det. Hans argument var att 
smaken är det viktiga. Sist ringde jag till Pizzeria D, och efter att jag berättat vad jag kommit 
fram till tyckte de att det var helt ok med en artikel. Därefter ringde jag till Malin på VN att hon 
kan skriva artikeln. Jag krockade med Maria och berättade allt. 
 Hemma kollade jag posten, och då hade jag fått brev från Malin, hon hade skrivit artikeln. 
Jag läste igenom den, tyckte den var hel ok och lät Carsten läsa den. Sedan ringde jag till 
Maria och hon sade att hon ska läsa igenom den imorgon. 
 Det som är kvar nu är att vänta på att artikeln ska bli publicerad och sedan scanna in den 
och lägga till övriga delar i rapporten och sedan lämna allt till Maria. Inte mycket kvar nu!!! 
 Jag har även gjort ett antal mindre ändringar i rapporten. 
 
2004-12-09 (10 min): 
Jag pratade först med Maria om artikeln, hon hade inga direkta kommentarer. Sedan ringde 
jag till Malin på VN. Jag sade att jag gärna vill ha med orden ”i genomsnitt” på ett par ställen. 
Jag sade även att jag tyckte det var en bra artikel. Hon blev glad! Givetvis hade jag skrivit 
den mer ”vetenskaplig”, men det är ju ”bara” en tidning. 
 
2004-12-11 (3h): 
Fick just reda på att artikeln är med i dagens tidning. Jag har kontaktat Carsten Roat och bett 
honom köpa två ex av VN. 
 Jag har använt ca två timmar på att ändra lite i rapporten samt lägga till appendix w. Jag 
ville gärna ha med de graferna i den färdiga rapporten, mest för att det är roligt att veta hur 
mycket en pizza väger, kostar m.m. 
 Notera alltså att appendix 30 egentligen inte borde vara med, men för framtiden vill jag 
gärna ha med det. 
 Nu har jag scannat in bilden. Jag kommer att även ha med originalet i en platsficka när 
jag ger arbetet till Maria. 
 Nu skriver jag alltså de sista raderna i loggboken. Det har varit ett roligt arbete och nu 
njuter jag av att vara klar, tom. tio dagar före utsatt tid. På måndag skriver jag ut arbetet i 
skolan och ger det till Maria på tisdag. Jag bränner en skiva idag med alla kopior av 
projektarbete och alla filer. 
 Jag har inte fått svar på mitt senaste brev till Peter, så det kommer inte med i arbetet. Jag 
kommer att ge en kopia till Lena, som tack för all hjälp.  
 Hela arbetet ligger på 19695 ord och 118997 tecken!!! 

THE END 
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10 Appendix C, Loggbok Pizzeria A 

Pizzeria Torggrillen i Reftele, kontaktperson: Emir 
 
2004-09-21 (15 min): 
Jag hälsade på Emir. Jag pratade med honom om hur han skulle göra mätningarna. Tidigare 
i våras sade han att jag kunde komma men sedan ändrade han sig och sade att han kunde 
mäta. Emir tyckte det var för lite plats i pizzerian, vilket jag kan hålla med om. Han förklarade 
att det var absolut mest lönt att köpa två pizzor istället för en familjepizza. Han lovade att 
göra några mätningar åt mig under veckan. Han kommer alltså att mäta med egen våg och 
eget måttband utan min närvaro. Det ska bli mycket intressant att se vilka siffror han kommer 
upp med. Jag planerar att gå tillbaka och hämta pappren i slutet av nästa vecka. 
 
2004-09-21 (0 min): 
Jag hämtade pappren från Emir. Se vidare vanlig loggbok. 
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11 Appendix D, Loggbok Pizzeria B 

Pizzeria Simhallen i Gislaved, kontaktperson: Marijana 
 
2004-09-17 13.00 (10 min): 
Jag gick ner under lunchen och pratade med Marijana på pizzerian. Jag frågade om jag 
kunde komma senare samma dag. Hon var först skeptisk och tänkte att det brukar vara 
stressigt på fredagar. Men när vi pratat en stund och hon var införstådd i hur mätningarna 
skulle gå till hade hon inget emot att jag kom senare på kvällen. Jag ville komma vid fem, 
men hon rekommenderade mig att inte komma före klockan sex. 
 
2004-09-17 18.00 – 21.30 (3h 30 min): 
Första besöket på någon pizzeria. Direkt när jag kom dit fick de en beställning på två pizzor. 
Det var bara M som arbetade under kvällen. Jag satte upp vågen och började mäta. Redan 
andra pizzan hade jag glömt att ange ett mätvärde för den färdiga pizzans vikt. 
 Under kvällen beställdes endast åtta vanliga pizzor, men det gjorde inget. Då fick jag tid 
att prata med M. Hon är min före detta lärare från mellanstadiet i Ölmestad. Jag ser kvällen 
mest som en introduktion och informationskväll hur det är att arbeta på en pizzeria. 
 Vi diskuterade olika saker. Hon satt och rökte, jag tittade halvt på TV medan det inte kom 
några kunder. Tillsammans hade vi riktigt trevligt. Hon tycker att familjepizzor endast ska 
vara för avhämtning. Det blir så mycket stök när 8-10 personer vill dela på en pizza kring ett 
bord. Dessutom har de inga tallrikar som är så stora.  
 Hon förklarade varför de tar fem kronor extra för att dela en pizza. När två personer äter 
på samma pizza blir det dubbelt så mycket disk och de äter ofta lika mycket av salladen. Det 
går alltså åt mycket mer sallad. Både hon och jag tycker att det är bra att ta ut en avgift på 
fem kronor, då behöver gästerna inte känna sig ”snyltaktiga” och snåla. Hon berättade att 
även vuxna får beställa barnpizza. 
 Om en pizzeria har slut på t.ex. skinka är det inga problem att ringa till någon annan 
pizzeria och så skickar de över någon med lite skinka. Ofta är pizzeriaägarna goda vänner 
med varandra. Det är alltså ingen direkt konkurrens mellan de olika pizzeriorna. 
 Hur kommer det sig att M blev pizzabagare? Hon tröttnade på jobbet i Reftele hon 
hennes man på arbetet på Continental. De fick höra om att pizzerian i simhallen skulle säljas. 
Under två månader fick de båda lära sig att baka pizzor, vilket ingen av dem kunde sedan 
tidigare. De tycker att det är en lagom stor pizzeria för dem båda. De tjänar inte massor med 
pengar med de klarar sig. Hon vill inte arbeta för alltid här i Gislaved utan ser arbetet som 
något temporärt. De har två barn, en son på fyra år och en dotter på tio år. 
 Det finns, enligt M, både för och nackdelar med att ”vara sin egen”. Man känner sig både 
fri och fången på en gång. Hon kan ta ledigt när hon vill men måste arbeta sent varje dag. 
Det är också svårt att äta vid vissa tider. Alltid när hon tar en kopp kaffe kommer det in folk 
som vill beställa. Det är ofta att hon äter varmt mat efter tio på kvällen. Det händer inte att 
hon kommer i säng före tolv. 
 De har praktikanter från skolan ungefär en gång per år. De har fått förfrågningar från 
elever som vill ha sommarjobb. Men M anser att det blir för dyrt och för komplicerat att ha en 
elev under sommaren. Dessutom skulle det vara ett ganska tråkigt arbete. 
 
 En intressant detalj som M och hennes man noterat är att de båda gör pizzorna mindre 
när någon beställer en billigare pizza och de gör pizzorna större när någon beställer en dyr 
pizza. Som förklaring ger hon att de dyrare pizzorna ska ha mer fyllning och då gör de båda 
två automatiskt pizzorna större. 
 De gör även pizzorna större när de är för avhämtning än när de ska ätas i restaurangen. 
Detta för att de ska få plats på tallriken, då blir de något mindre än de som ska avhämtas. Att 
notera är att i båda fallen utgår de ifrån samma mängd deg. Detta betyder att endast 
mängden fyllning påverkas. 
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 Hon berättar att de vill satsa mer på pasta. De flesta kunderna kommer från sport- och 
simhallen. De vill inte äta en fet pizza just när de tränat utan de vill hellre äta något lätt. De 
nya salladerna kommer att ha några och såser att välja mellan och finnas i ungefär tre 
storlekar. Ofta vill kunden bara ha något litet för en billig peng. 
 Vi kom in på glass. Då berättade hon att det kommer mindre och mindre gratisreklam 
från tillverkare. Detta förklarar varför de haft gamla bilder på glassar, hamburgare och så 
vidare. Det finns inga nya bilder att tillgå. Detta har M löst genom att köpa en digitalkamera. 
Jag anser att det bara är positivt att hon tagit bilderna själv. Då får kunden faktiskt det som är 
på bilden. Ofta när det är ”bildreklam” som tillverkarna delar ut är bilderna av väldigt fina 
maträtter som skulle ta för lång tid att lägga upp lika snyggt som på bilden. 
 Marijana har varit på kurser där hon fått lära sig hur mat ska förvaras och att det ska 
värmas till minst 72 C och inte stå för länge under den temperaturen för då frodas bakterier. 
Det kommer kontrollanter en till två gånger per år. Då kollar de frysar, matvaror och så 
vidare, Dock kontrolleras glassen oftast. 
 Pizzerian är ingen vanlig pizzeria utan de säljer mest glass, väldigt lite godis och väldigt 
mycket bröd som dippas i olika såser. Kunderna består mest av elever som sportar eller som 
kommer under lunchrasterna. 
 De har funderat på att stänga en dag i veckan, men det blir svårt, för att om simhallen är 
stängd är sporthallen öppen och tvärtom. De vet helt enkelt inte vilken dag det skulle komma 
minst kunder. Dessutom känner de ett ansvar att ha öppet när sport- och simhallen är öppen. 
 När M började arbeta där trodde hon det var hög förtjänst på dricka och glass men hon 
köper glassen för ca 140 kr för fem liter och drickan för 48 kronor per back. Alltså betydligt 
dyrare än i affären. 
 När de tillverkar en familjepizza tar de två degar och slår ihop till en stor deg. Hon tycker 
det är bättre med två vanliga pizzor efter som familjepizzorna blir mjukare i degen. 
 Senare på kvällen kom vaktmästaren Mikael. Han och M diskuterade pizzor. De ringde till 
Victoria (utan att veta om att jag skulle dit dagen efter). Där kostar en vanlig pizza ca 55 kr 
och en familjepizza av samma sort 140 kr. Alltså dubbla priset plus 30 kronor för drickan som 
”ingår i priset”. 
 Hon berättade att de säljer mest Vesuvio och kebabpizzor. Samt att degen måste vila en 
dag innan den kan användas som pizza. De tar mellan 3-8 kronor för extra påfyllning. De får 
leverans av råvaror ca 3-4 gånger per vecka. 
 När jag skulle gå första gången ringde telefonen och ytterligare tre pizzor beställdes. När 
jag sedan skulle gå andra gången så kom det in fyra tjejer som beställde en pizza. Det är 
alltså svårt att veta när man ska sluta och gå därifrån. 
 Under tiden jag var där fick jag gärna äta en pizza, men jag hade redan ätit kvällsmat, så 
jag tackade nej. Då fick jag välja en valfri glass. Senare på kvällen delade vi på en bit bröd i 
dippsås. Jag förstår precis varför så många går dit och äter bara bröd och sås för femton 
kronor. Det var jättegott. 
 M berättade också att de tvingats stänga eftersom det inte kom några kunder när de 
byggde om i simhallen. Nu har de öppnat igen med det är inte alls lika många som förr. 
Dessutom kommer hyran att höjas därför att en väg ska flyttas så de får mer plats. De är 
dock ointresserade i den extra platsen och den höjda hyran. 
 En kort sammanfattning: en trevlig kväll. Jag hade hoppats på fler pizzor, men det gick 
bättre än väntat. Jag trodde att jag skulle sitta och läsa min bok, men jag och Marijana hade 
jättetrevligt tillsammans. 
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12 Appendix E, Loggbok Pizzeria C 

Pizzeria Victoria i Gislaved: 
 
2004-09-18 16:15 (30 min): 
Jag gick och pratade med pizzeria C. Efter en del funderande och diskuterande bestämde de 
att jag skulle komma tillbaka om 30 minuter, då huvudansvarige skulle vara där. De är inte 
rädda för att ”hemligheter” om deras pizzor ska komma ut, utan snare för den tid det tar att 
mäta de pizzorna. 
 
2004-09-18 17:30 (20 min): 
Jag pratade med min kontaktperson. Han var positivt till att jag kunde komma och mäta. Men 
han ville inte att jag skulle komma på en helgdag. Han ansåg att de har allt för mycket 
arbete. Han föreslog en torsdag. Så vi kom nästan överens om att jag ska dit nästa torsdag. 
Då vet han nästan om att jag kommer dit men jag tror inte det kommer att påverka mängden 
deg eller storleken på pizzorna som de bakar. Alltså kommer jag att gå dit nästa torsdag. 
Förhoppningsvis gör de fler pizzor än pizzeria B. 
 
2004-09-23 (17.25  - 20.00 2 h 35 min): 
Det börjar bli en vana att besöka pizzerior. Jag missar färre och färre mätvärden. För första 
gången kan jag nästan läsa vad jag skrivit för mätningar (jag har lärt mig använda 
suddigum). På det stora hela var det lite prat och mycket jobb. Inte lika mycket jobb som på 
Pizzeria D, men ändå tillräckligt. Det fanns sex pizzor i ugnen som jag inte hann mäta när jag 
gick därifrån. Jag hade pratat ganska mycket med de två bagarna tidigare så det var bara att 
sätta i gång. De var mycket positiva till att jag skulle mäta all deg och alla pizzor. Deras chef, 
som äger pizzerian var inte där. Jag har nu fått in tekniken hur jag ska vara på två ställen 
samtidigt. Det var jobbigt när en person beställde sex pizzor. Många mätningar att göra 
samtidigt, hålla i huvudet och snabbt ska det gå! Tio minuter senare är det helt dött! Inte en 
själ. Livet som pizzabagare. De gör sin egen deg, det var ungefär allt jag hann fråga om 
pizzerian. De ville gärna ha en kopia på de mätningar jag gjorde under kvällen. Jag lämnade 
också mitt namn och telefonnummer. När jag kom dit fick jag låna en T-shirt med texten 
Pizzeria Victoria. De hade lite rå humor, men jag tror det krävs för att stå i en pizzeria. Det är 
lite roligt att på både pizzeria C och D har jag blivit kallad ”kompis”. Men de lärde sig faktiskt 
mitt namn på C, men jag glömde av deras. Mest flyt med mätningar hittills. 30 pizzor varav 6 
familjepizzor. Deras pizzor är betydligt mindre än på pizzeria D och både vanlig och 
familjedeg väger mindre. Jag fick en vegetarisk pizza som de råkade göra av misstag när de 
istället skulle ha gjort en kebabpizza (om jag minns rätt). Den pizzan smakade väldigt gott 
och kändes inte ”flötig”. Jag blev bjuden en dricka i början av tiden, men tackade nej. Många 
kunder var intresserade av varför jag var där och mätte. Första standardsvaret var att jag var 
från Skattemyndigheterna, sedan förklarade jag att jag var från skolan. Intressant att ingen 
pizzeria har varit rädd för att jag skulle smutsa ner pizzan med mitt måttband och min våg! 
Nu är det läggdags. Jag har kommit hem nio två dagar i rad är lite sliten. 
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13 Appendix F, Loggbok Pizzeria D 

Pizzeria Anderstorp i Anderstorp, kontaktperson: Samir 
 
2004-09-18 17:50 (10 min): 
Jag ringde till pizzeria D. Det tog en stund men sedan kom han ihåg mig. Det var ok att jag 
kommer och mäter pizzorna. Dock tyckte han det var för stressigt nu på en lördag. Han 
föreslog att jag kunde komma efter nio, men vi kom fram till att det är bättre om jag ringer på 
måndag. Jag ska försöka gå dit på tisdag i några timmar, om jag har tid. 
 
2004-09-22 13.00 (5 min): 
Jag ringde till pizzeria D och Samir sade att jag kunde komma när jag ville. Han kom ihåg 
mig sedan jag ringt i lördags. 
 
2004-09-22 18.00 – 20.40 (2 h 40 min + 20 min): 
Stor skillnad från pizzeria B. Det kändes att detta är en riktig pizzeria. När jag kom dit fick jag 
hänga av kläderna i ett skåp. Samir ställde många frågor om varför jag gjorde 
undersökningen och vilka pizzerior jag ska till och var jag varit. Jag svarade inte på sådana 
frågor men han såg en lapp från Victoria. Jag satte upp vågen och det fungerar bra att 
använda skumplast bitarna som skyddar vågen till att lägga på vågen och då lättare se 
displayen. Detta fungerade även för familjepizzor, vilket var mycket positivt. Jag kom snabbt 
igång och fick direkt arbete att göra. De var tre personer där. Två bagare och en kvinna (jag 
vet faktiskt inte vad hon gjorde). När jag kom dit höll de allihop på att vika kartonger. Det 
fanns mycket plats bakom disken så jag kunde lätt röra mig fram och tillbaka. Det gick 
snabbt att bara flytta vågen från mätningar av deg till mätningar av färdiga pizzor. Jag 
försökte mäta diametern på pizzan både innan och efter den varit i ugnen. Jag mätte 
diametern direkt på spaden innan de lade den i kartongen och ibland när den låg ovikt i 
kartongen. Ibland missade jag att väga deg när jag höll på att mäta diametern på andra 
pizzor och tvärtom. Generellt blev jag snabbare och bättre på att mäta och väga och fick 
därför fler pizzor där jag hann mäta allt, under kvällens gång. Jag fick mätt sju familjepizzor 
och ca sexton vanliga pizzor. Då har jag räknat bara de pizzor jag fick alla mätningar på. Ofta 
hade jag ingen koll på vilken deg som gick till vilken pizza, men detta gör förhoppningsvis 
inte för mycket. Degarna varierade oftast mellan 240 och 260 gram. Familjepizzadegarna 
vägde ca 900 till 1000 gram. Kvällen fortlöpte med att mäta ena degen här och snabbt plocka 
fram måttbandet och mäta en pizza där för att sedan direkt lägga på ”skumsaken” på vågen 
och väga en färdig pizza. I början tyckte Samir att alla degar vägde lika men tillsist vägde jag 
alla degar och alla pizzor. Han började tyckta det var roligt och veta hur mycket de olika 
pizzorna vägde. Han frågade flera gånger om han gjorde störst pizzor, dock utan svar från 
min sida. Den andre bagaren gjorde pizzor med diametern kring 40 cm medan Samirs 
diameter låg kring 38 till 39 cm. Familjepizzorna var ofta ovala till formen med en 
diameterskillnad på ca 5 cm. De var jättetrevliga och blev bara mer och mer lättpratade 
under kvällens gång. De hade inga problem med att vänta på att jag skulle väga här och 
mäta där. Senare kom föräldrarna in. Jag hade tänkt ta bussen hem men de badade och 
kom in för att få en pizza. De fick två pizzor plus dricka för en hundralapp, ca halva priset 
(nästan). Samir tyckte det var roligt att parat med mina föräldrar och jag tror det var positivt 
att de var där. Jag fick en dricka precis innan jag skulle gå. Jag tackade nej till en pizza, jag 
var faktiskt inte hungrig. De använder olika degar till vanlig pizza och familjepizza men 
samma deg till en barnpizza som vanlig pizza. Diametern på deras kartonger är 30 cm vanlig 
och 50 cm familjepizza. Vid 20.20 dog allt. Plötsligt gick folk hem och ingen mer ringde. Det 
var ganska häftigt. Generellt kom det kanske tre toppar under tiden då massor med folk 
ringde på en gång och sedan kom det bottnar då knappt något hände. Jag fyllde i två hela 
ark med data så det var betydligt bättre utdelning än på pizzeria B. Klockan tjugo i nio åkte 
jag hem med föräldrarna. Då diskuterade vi pizzor på vägen hem i ca tjugo minuter. 
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14 Appendix G, Loggbok Pizzeria E 

Pizzeria Blue Sky i Gislaved 
 
2004-09-28 14.45 (10 min): 
Gick och pratade med en äldre herre på pizzerian (fick senare reda på att det var fadern till 
ägaren). Efter att jag förklarat att jag kommer från skolan också så vidare var han positiv till 
att jag kunde komma vid halv sex och stanna till åtta. Han var den första som skakade arm 
istället för hand, troligen för att minska virus och bakterier i pizzorna. 
 
2004-09-28 18.00 – 20.15 (2 h 15 min): 
När jag kom dit pratade jag med den äldre mannen och hans dotter (syster till ägaren). 
Ägaren hade tidigare haft dåliga erfarenheter med praktikanter och ville inte att jag skulle 
mäta. Vi stod och pratade i ca tio minuter. De var helt bestämda på att jag inte kunde komma 
dit och mäta. Jag förklarade för den ca 30 år gamla kvinnan att det endast handlade om ett 
skolprojekt och att ingen annan fick se datan. Efter viss övertalning bestämde de båda att gå 
emot ägaren och låta mig mäta pizzor. Först var de lite kyliga, ungefär tills jag mätt första 
pizzan sedan tror jag de tyckte det var lite roligt. Först pratade vi om pizzerian och liknande. 
Under de två timmar jag var där beställdes sju pizzor, varav en familjepizza och fyra 
kebabtallrikar. De flesta var män som var stamkunder. Sedan pratade vi om skolmaten och 
kvinnan berättade hur det var i skolan i Jugoslavien när hon var liten. Jag berättade om mitt 
år i Australien och resan till USA. De var mycket trevliga. Jag hade tid att läsa ett par sidor i 
Samhällskunskapsboken. Jag fick en dricka vid ungefär tjugo över sju. Det roligaste på hela 
kvällen var när en familj ringde vid halv åtta och beställde en familjepizza. Kvinnan sken upp 
som en sol och blev jätteglad. Jag har aldrig tidigare sett någon bli så genuint glad på så kort 
tid. Hela hon sken. Pizzorna var ca 32 cm i diameter och familjepizzan ganska liten, ca 47 
cm i diameter. Familjepizzan kostade dock bara 85 kr utan läsk och 110 med 2l dricka. Alla 
pizzor som beställdes var varianter av kebabpizza. Under kvällen diskuterade vi även 
pizzerians läge. Mannen ville vara kvar så jag tror, om jag minns rätt, så sade kvinnan att de 
kommer att sälja när mannen dör. Både kvinnan och hennes bror arbetar vid sidan av. Hon 
arbetar på Recticel. 
 Besöken har varit lärorika. Ganska lika, men ändå en viss variation. Idag tänkte jag på att 
jag lärt mig att hålla information hemlig och att hantera datan hemligt samt hur viktigt det är 
med förtroende. Trots allt kan jag kanske sätta en pizzeria ur spel om jag rekommenderar en 
framför en annan. 
 Det var alltså en bra kväll med lite socialt prat, inte så många pizzor och många skratt. 
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15 Appendix H, Brev 

Nedan presenteras ett urval av de brev jag fått under arbetets gång. Breven är från Lena 
Blomqvist och Peter Anton. 
 
 

Date: Thu, 26 Aug 2004 10:58:50 +0200 

To: "Jens Roat Kultima" <jenskultima@yahoo.se> 

From: "Peter Anton" <peter.anton@matstat.umu.se>  View Contact Details  

Subject: Re: Pizza 

Hej Jens! 
 
Ursäkta att jag inte svarat tidigare. Som du misstänkte så har ditt brev drunknat i mängden 
av allt annat arbete inför terminsstarten. Hur som helst så verkar det vara vettiga 
mätvariabler du valt, om du nu får tillåtelse att mäta dem. Att det är olika antal mätvärden 
från olika pizzerior och från olika pizzatyper spelar ingen större roll, annat än att om det är för 
få observationer blir det väldigt svårt att påvisa någon skillnad mellan pizzerior. Idealiskt 
skulle man ju gå ut flera kvällar till varje pizzeria, men av förklarliga skäl blir det praktiskt 
svårt att göra. Den stora nackdelen med att endast mäta en pizzeria en kväll är att det 
troligen är samma pizzabagare som gör pizzorna. Om restaurangerna har flera pizzabagare 
kan man ju tänka sig att det finns en individskillnad som du inte kommer åt med din metod. 
Dessutom skulle helst pizzabagarna inte på förhand känna till att du tänker mäta deras 
pizzor. Det finns ju skäl att tro att de anstränger sig lite extra om de vet att de granskas. Jag 
antar att det inte heller är praktiskt genomförbart och då är nog det viktigaste att alla 
restauranger behandlas lika, så att alla har samma förutsättningar. 
 
Den metod du bör använda för att dra slutsatser om skillnader mellan pizzerior är 
variansanalys (ofta förkortat ANOVA - Analysis of Variance). Om det endast vore två 
pizzerior du skulle jämföra skulle du använda det som kallas t-test, men eftersom du har fler 
blir det ANOVA. Fall inte i fällan att göra parvisa jämförelser med t-test! Teorin finns 
beskriven i de flesta grundläggande statistikböcker, exempelvis i Gunnar Blom: Statistikteori 
med tillämpningar bok B, Studentlitteratur 1998, sid 174 och framåt. För de praktiska 
beräkningarna kan du t. ex. använda Excel. Under menyn "Verktyg" finns alternativet 
"Dataanalys" och därefter valet "Anova - en faktor". Om du inte hittar "Dataanalys" måste den 
installeras genom att gå via "Verktyg" - "Tillägg" och kryssa i "Analysis Toolpak". Hör av dig 
om det är något som inte fungerar eller om du inte hittar någon referens. 

 
Hälsningar 
Peter 
 
At 01:03 2004-08-26 -0700, you wrote: 
>Hej igen! 
> 
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>Jag har skickat ett mail till dig för någon vecka sedan, men jag antar att det försvunnit i 
mängden brev. Jag skulle mycket uppskatta om du kort kunde svara på mina frågor nedan. 
Jag tänkte mäta diametern på den färdiga pizzan, vikten på degen innan den bakas ut och 
möjligen vikten på den färdiga pizzan om jag tillåts göra detta. Jag kommer nog att mäta alla 
pizzor de gör under ett par timmar en fredag eller lördagskväll. Då hoppas jag kunna mäta 
nästan lika många familjepizzor som vanliga pizzor, men det kan kanske visa sig svårt 
eftersom inte lika många köper familjepizzor.  
 
Jag delar även in pizzorna efter sort, då pålägget väger olika för de olika sorterna. Tanken är 
att samla in så mycket information som möjligt för att sedan välja ut det jag kan använda. 
Vad bör jag tänka på? Givetvis borde jag slumpa dagarna jag går ut, men det blir nästan 
omöjligt då jag har andra aktiviteter att tänka på.Men är det något speciellt jag bör tänka på 
vid insamlandet? Givetvis borde jag ha alla modeller och hur jag vill analysera datan klart för 
mig INNAN jag påbörjar arbetet. 
 
Här är eposten till min handledare (som även är min fysiklärare): maria.lust@edu.gislaved.se 
Svara gärna med en gång! 
Hälsningar 
Jens Roat Kultima 
 
 

Date: Thu, 26 Aug 2004 11:19:13 +0200 

To: "Jens Roat Kultima" <jenskultima@yahoo.se> 

From: "Peter Anton" <peter.anton@matstat.umu.se>  View Contact Details  

Subject: Re: Pizza 

Hej igen! 
 
Jag får nog ta tillbaka lite av det jag skrev nyss. Jag tolkade det som om det intressanta var 
att jämföra pizzerior, men när jag tittar på din försöksplan ser jag att huvudsyftet är att avgöra 
om det är lönsammare att köpa familjepizza än flera vanliga pizzor. Vad du bör göra är att på 
lämpligt räkna om dina variabler så att du får en beräknad variabel - pris per vikt eller 
liknande (det blir lite mer komplicerat eftersom du även mäter mängd pålägg och vikt före 
samt efter gräddning - eventuellt får du göra flera analyser med flera beräknade variabler). 
Använd medelvärdena för varje pizzeria när du beräknar dina nya variabler. Du får då ett 
mätvärde för normalpizza och ett för familjepizza för varje pizzeria. Här skulle det vara bäst 
om du analyserade lika många eller i alla fall nästan lika många pizzor på varje pizzeria för 
att få samma osäkerhet i alla mätvärden. Däremot behöver du fortfarande inte ha lika många 
normal- som familjepizzor. Du får ha olika osäkerhet i de mätningarna. För att påvisa skillnad 
använder du sedan parat t-test. Se sid 105 i den bok jag angav i förra brevet. 
 
/Peter 
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Date: Tue, 21 Sep 2004 11:54:59 +0200 

To: "Jens Roat Kultima" <jenskultima@yahoo.se> 

From: "Peter Anton" <peter.anton@matstat.umu.se>  View Contact Details  

Subject: Re: Pizzaprojekt (nospam,noblock) 

Hej! 
Jag vet inte om det fortfarande är aktuellt att svara på dina frågor eller om du redan har 
börjat undersökningen. Hur som helst ska jag försöka skriva några rader. 
 
At 12:40 2004-09-07 -0700, you wrote: 
Hej igen, 
Tack för ditt snabba svar. Det har varit till hjälp. Jag har funderat på några frågor som du 
gärna får kommnentera. 
 
1. Jag vet att det finns möjligheter att göra ett pilotprojekt och bara mäta ett fåtal pizzor på en 
pizzeria och därmed ta reda på den inre variansen och på så vis beräkna antalet pizzor man 
sedan ska mäta "på riktigt". Nu är detta kanske inaktuellt för mig, men hur hade det gått 
till om mätningarna skulle göras korrekt. Vilka analysmetoder finns det för att ta reda på hur 
många mätningar som sedan behövs i den riktiga studien? 
 
Vid test kan man beräkna något som kallas testets styrkefunktion. Denna talar om hur stor 
sannolikheten är att testet upptäcker skillnader som en funktion av hur stor den verkliga 
skillnaden är. Genom att specificera t ex "med 95% sannolikhet vill jag att testet ska förkata 
att det inte är någon skillnad om den verkliga genomsnittliga viktskillnaden är minst 40 gram", 
kan man om man vet (eller i alla fall kan uppskatta) variansen räkna ut hur många 
observationer man minst måste ta. 
 
 
2. Med angiven metod tas ett medelvärde av vanlig pizza och familjepizza från varje pizzeria. 
Kan det finnas några fördelar med att göra en analys genom att BARA använda de två 
kategorierna och därmed igorera att pizzorna kommer från olika pizzerior? Kan man använda 
båda metoderna och på så vis jämföra de statistiska metoderna samtidigt som ett resultat 
kring pizzafrågan nås? 
 
Om det är att upptäcka skillnader du är ute efter och om det finns en stor variation mellan 
pizzerior (vilket man kan misstänka) är det bättre att använda parat t-test. Det blir då lättare 
att upptäcka systematiska skillnader mellan familje- och vanliga pizzor. Om det är mer 
intressant att skatta genomsnittlig pizzavikt hos pizzor i allmänhet behöver du inte bry dig om 
det parvisa förhållandet mellan familje- och vanliga pizzor från samma restaurant. 
 
 
3. När jag mäter pizzor ska jag ha ungefär lika många vanliga pizzor som familjepizzor. Vilket 
av nedan alternativ ska jag välja?  
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   1. Mäta X antal pizzor (så många som möjligt) på första pizzerian och sedan mäta lika 
många vid de andra pizzeriorna och därmed sluta när jag nått antalet X. 
   2. Mäta X antal pizzor vid första pizzerian och sedan också mäta så många som möjligt vid 
alla de andra pizzeriorna och sedan slumpa ut pizzor från de pizzeriorna som har ett 
överskott på pizzor så att ett jämt antal pizzor uppnås. Ex: Om jag mätt 13, 19, 11 och 25 
pizzor. Ska jag då slumpa ut 11 från varje pizzeria, eller välja ett lägre antal, exempelvis 8, 
så att jag slumpar från varje pizzeria? 
 
Det handlar väl mer om vilket som är praktiskt enklast för dig, metod 1 skulle jag tro? 
 
 
4. Du rekommenderade ett medelvärde från varje pizzeria och pizzasort. Riskerar jag inte då 
att den inre variansen blir större än den mellan pizzeriorna? Kan jag använda ANOVA test 
istället för ett T-test då? Eller ska jag inte ta hänsyn till den inre variansen? 
 
Ett alternativ är att använda tvåsidig ANOVA med pizzeria som en faktor och familje/vanlig 
pizza som ytterligare en faktor. Då tar du hänsyn till den inre variansen, men om huvudsyftet 
endast är att få svaret ja eller nej på frågan om det är någon skillnad mellan familje/vanlig 
pizza behöver du inte bry dig om den inre variansen. När du medelvärdesbildar filtrerar du 
bort mycket av den. Givetvis är det ändå så att om den är stor, kan det även bli stor variation 
mellan medelvärdena och därmed svårt att upptäcka skillnader. 
 
 
5. När jag nu valt pizzeriorna och inte slumpat dem bland en massa pizzerior i min region är 
detta en fixfaktor (rätt?). Då förlorar jag en frihetsgrad. Vad kan jag då uttala mig om? Jag 
kommer förhoppningsvis publicera resultaten i en tidning. Kan jag då bara prata om fyra 
pizzerior, eller kan jag dra generella slutsatser om pizzerior i regionen? 
 
Det är helt riktigt att du skulle ha slumpat ut dem bland alla pizzerior i regionen för att kunna 
göra  ett generellt uttalande. Jag vet inte hur du valde dem, men det aknske går att se det 
som om du valde dem slumpmässigt och i så fall ändå dra slutsatser om regionen? 
 
 
6. Från en av pizzeriorna kan jag inte komma och mäta, på grund av att lokalen är för liten. 
De säger att jag kan ge dem ett apper som de fyller i under en vecka. Hur påverkar detta 
mina mätningar? Hur bör jag bemöta detta? 
 
Om du känner att du kan lita på de resultat de ger dig så är det väl ok, men jag tycker att det 
låter lite tveksamt. Jag skulle nog inte godkänna ett sådant förfarande, speciellt inte om 
pizzeriorna kan ha något att vinna på att frisera resultaten. 
 
Hälsningar 
Peter 
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From: "Lena Blomqvist" <blomqvistlena@hotmail.com>  View Contact Details  

To: jenskultima@yahoo.se 

Subject: Projektresultat 

Date: Wed, 13 Oct 2004 20:32:33 +0200 

Jag ska titta på dina resultat men det kan ta lite tid. Statistik är inget man bara kastar en 
snabb-blick på precis. SE är ett fantastiskt mått, det används ofta utan att författaren tänker 
på att man måste precisera VILKET standard error man angivit! Jag tycker nog att du bör ha 
med det (med lämplig definition) därför att det ger en uppfattning om variansen i materialet. 
Dessutom ska man ju alltid ange antal stickprov, alfa och helst erhållet P (eller * respektive 
**) för de olika testen.Men som sagt, jag ska titta lite närmare på dina siffror så snart jag 
hinner. 
 
Lena 
 
 
----Original Message Follows---- 
From: Jens Roat Kultima <jenskultima@yahoo.se> 
To: Lena Blomqvist <blomqvistlena@hotmail.com> 
Subject: RE: Projekt 
Date: Wed, 13 Oct 2004 11:04:21 -0700 (PDT) 
 
Hej, 
Jag biforgar excelfilen med resultaten samt loggboken som innehåller utdatan från minitab. 
Om du har tid får du gärna kommentera. Det jag tänkt presentera i tidningsartikeln är de 
resultat som står i excelfilen. I rapporten ska jag presentera p-värdet, men har inga planer på 
några andra värden. Förslag? Vilket är vilket värde från minitab? 
 
Ska sätta mig ner och skriva rapporten. I princip en sammanställning av loggboken. Just nu 
känns det som om det är väldigt mycket som ska med. Vill bara få det överstökat. 
 
Jens 
 
 

From: "Lena Blomqvist" <blomqvistlena@hotmail.com>  View Contact Details  

To: jenskultima@yahoo.se 

Subject: RE: Projekt 

Date: Sat, 30 Oct 2004 14:02:27 +0200 

Nu äntligen! 
Jag har skrivit in mina kommentarer direkt i din loggbok. Det innebär naturligtvis inte att du 
ska ändra i loggboken utan är sånt jag tycker du ska tänka på i din tokning av resultatet och i 
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din rapport. Jag blir lite ledsen av att du tycker det är onödigt att lägga tid på en riktig rapport 
- för egen del anser jag att det är en såpass svår konst att skriva en bra presentation av en 
statistisk undersökning att du bör ta alla chanser att träna det även om det blir "torrträning". 
Självklart förutsätter det att du bedömer att Maria, eller vem det nu är som ska bedöma den, 
har tillräcklig kompetens på området för att du ska kunna få konstruktiv kritik! 
Lycka till i Lund! 
Lena 
 
 

Date: Fri, 05 Nov 2004 11:33:29 +0100 

To: "Jens Roat Kultima" <jenskultima@yahoo.se> 

From: "Peter Anton" <peter.anton@matstat.umu.se>  View Contact Details  

Subject: Re: Pizzaprojekt 

Hej Jens! 
Det har gått ett tag sedan jag fick det här brevet, men som du kanske förstår har det varit 
mycket jobb senaste tiden och tyvärr har dina frågor hamnat i "att göra"-högen och fått ge 
vika för mer akuta saker. Hur som helst ser det ju ut som om du har ganska bra koll på vad 
du gör. På fråga 1-3 är svaret OK. I 4. kan man transformera andelarna (P) så att de blir på 
en skala över hela reela axeln. En vanlig sådan transformation är "logit", där man bildar 
ln(P/1-P). Om det huvudsakligen är jämförelser mellan olika faktorkombinationer som är 
intressanta så är monotona transformationer av denna typ ok. Är det skillnad i orginalskala 
så är det ju även skillnad i den transformerade skalan och vice versa. Den sista delen av 
frågan förstår jag inte: I ANOVA görs ett F-test som således är ett parametriskt test...Ditt 
resonemang i den sista frågeställningen verkar rimligt. 
 
Hälsningar 
Peter 
 
At 01:15 2004-10-07 -0700, you wrote: 
Hej Peter, Jag har varit ute och mätt pizzor på fyra pizzerior och på den femte valde de att 
anteckna själva under en vecka. Jag har valt att endast ta med data från de fyra pizzeriorna 
jag har varit och mätt på. 
 
För närvarande har vi bestämt oss för fyra analyser av pizzorna. Vi använder Minitab 13.2 för 
att utföra de statistiska beräkningarna. 
 
1. Jämförelse vanlig pizza med familjepizza. Använder GLM-test på de 16 familjepizzorna 
mot de 55 vanliga pizzorna. Kunde inte utföra en vanlig tvåvägs ANOVA då vi inte har lika 
antal mätningar av de olika pizzorna från de olika pizzeriorna. Som faktorer har vi pizzeria 
och typ av pizza. 
 
2. Samma som ovan fast istället för vanlig pizza används samma pizza * 2 + priset för 2l 
dricka. Detta eftersom en 2l dricka alltid ingår i familjepizzapaketet. Så för att kunna jämföra 
de lika pizzasorterna måste vi lägga på priset för en dricka och får därmed ett högre pris per 
gram pizza på de vanliga pizzorna. Här kommer vi navända GLM. 
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3. Jämförelse av arean på en familjepizza och en vanlig pizza. Är familjepizzan dubbelt så 
stor som den vanliga pizzan? VI har inte diskuterat modell här, men jag antar att en GLM 
fungerar här också. Eller? 
 
4. Andelen fyllning på en vanlig pizza jämfört med andelen fyllning på en familjepizza. 
Eftersom ett ANOVA test bara arbetar med originaldata, kan vi inte köra ett ANOVA test här. 
Har du något förslag på metod. Kan man fortfarande använda pizzeria och pizza typ som de 
två faktorerna? 
Skulle det vara lämpligt att köra ett F-test innan ett ANOVA test körs? För att se om datan är 
"bra nog" för ett parametriskt test? 
 
Jag har bifogat en excelfil med datan som används vid de olika testen. Filen innehåller inte 
alla kolumner som används, exempelvis saknas de omräkningar som skall göras för att köra 
test 2. 
 
Har du några kommentarer på de test som körs eller idéer på fler test som kan köras med 
den datan vi har? 
 
När de två första testen körs använder vi "kr / g" för varje pizza. Detta för att alla pizzor är av 
olika typer och kostar olika mycket. Sedan antar jag att för att beräkna hur mycket pizza man 
får för en vanlig vs en familjepizza får man mulitplicera det tal man fått med priset på 
familjepizzan och priset för två vanliga pizzor. Då får man reda på vilket som är bäst för just 
den prisklassen. Sedan kan jag göra en tabell med hur mycket pizza man "borde" få för ett 
visst pris. Finns det något lämpligare sätt att presentera jämförelsen?  
 
Hälsningar Jens 
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16 Appendix I, Mallar 

Nedan följer den mall jag använt vid insamling av data samt den mall som användes vid 
enkätundersökningen. 
 

 
Tabell 1: Mall vid insamling av data 

 
Vilket är mest lönsamt, om du vill ha så 
mycket pizza för så lite pengar som möjligt? 
 

  Köpa en familjepizza inklusive 2l dricka   
 

  Köpa två vanliga pizzor och betala extra 
    för 2l dricka? 
 

  Båda alternativ är lika billiga 

Figur 6: Mall för enkätundersökning 
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17 Appendix J, Rådata från Pizzerior 

Rådata från samtliga pizzerior. Här presenteras även data som inte använts i de statistiska 
analyserna.  
 

Tabell 2: Rådata från Pizzeria A 

 
 

 
Tabell 3: Rådata från Pizzeria B 
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Tabell 4: Rådata från Pizzeria C 
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Tabell 5: Rådata från Pizzeria D 
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Tabell 6: Rådata från Pizzeria E 
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18 Appendix K, Data som använts i Analyser 

 
Tabell 7: Data som användes vid den statistiska undersökningen. Viss data i tabellen har ändrats från rådatan för 
att vara jämförbara vid analys. 
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19 Appendix L, Resultattabell 

 
Tabell 8: Medlevärden samt procentsatser. 
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20 Appendix M, Minitab Data Analys 1 

Jämförelse mellan kostanden i kr/g för två vanliga pizzor och en familjepizza 
 
General Linear Model: kr / g färdig pizza versus norm-fam; Pizzeria 
 
 
Factor     Type Levels Values  
norm-fam  fixed      2 1 2 
Pizzeria  fixed      3 1 2 3 
 
Analysis of Variance for kr / g f, using Adjusted SS for Tests 
 
Source              DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
norm-fam             1  0,0026308  0,0012485  0,0012485   10,49  0,002 
Pizzeria             2  0,0079089  0,0051012  0,0025506   21,44  0,000 
norm-fam*Pizzeria    2  0,0001307  0,0001307  0,0000654    0,55  0,580 
Error               57  0,0067814  0,0067814  0,0001190 
Total               62  0,0174518   
 
Term                   Coef   SE Coef        T      P 
Constant           0,071630  0,002251    31,82  0,000 
norm-fam 
1                  0,007293  0,002251     3,24  0,002 
Pizzeria 
1                  0,015613  0,002619     5,96  0,000 
2                 -0,003709  0,002630    -1,41  0,164 
norm-fam*Pizzeria 
1        1         0,002025  0,002619     0,77  0,443 
1        2         0,002243  0,002630     0,85  0,397 
 
Unusual Observations for kr / g f 
 
Obs  kr / g f       Fit      SE Fit  Residual   St Resid 
  1  0,062700  0,096561    0,002571 -0,033861     -3,19R  
 12  0,122000  0,096561    0,002571  0,025439      2,40R  
 26  0,103400  0,077925    0,003856  0,025475      2,50R  
 33  0,099400  0,077457    0,002274  0,021943      2,06R  
 63  0,056700  0,056700    0,010907  0,000000         * X 
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
 
Expected Mean Squares, using Adjusted SS 
 
Source                Expected Mean Square for Each Term 
 1 norm-fam           (4) + Q[1; 3] 
 2 Pizzeria           (4) + Q[2; 3] 
 3 norm-fam*Pizzeria  (4) + Q[3] 
 4 Error              (4) 
 
Error Terms for Tests, using Adjusted SS 
 
Source                Error DF  Error MS  Synthesis of Error MS 
 1 norm-fam              57,00 0,0001190  (4) 
 2 Pizzeria              57,00 0,0001190  (4) 
 3 norm-fam*Pizzeria     57,00 0,0001190  (4) 
 
Variance Components, using Adjusted SS 
 
Source             Estimated Value 
Error                      0,00012 
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21 Appendix N, Minitab Data Analys 2 

Jämförelse mellan kostanden i kr/g för två vanliga pizzor plus 2l dricka och en familjepizza 
 
General Linear Model: 2 P o d versus norm-fam; Pizzeria 
 
 
Factor     Type Levels Values  
norm-fam  fixed      2 1 2 
Pizzeria  fixed      3 1 2 3 
 
Analysis of Variance for 2 P o d, using Adjusted SS for Tests 
 
Source              DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
norm-fam             1  0,0148659  0,0067222  0,0067222   36,50  0,000 
Pizzeria             2  0,0131778  0,0073861  0,0036931   20,05  0,000 
norm-fam*Pizzeria    2  0,0004826  0,0004826  0,0002413    1,31  0,278 
Error               57  0,0104980  0,0104980  0,0001842 
Total               62  0,0390244   
 
Term                   Coef   SE Coef        T      P 
Constant           0,081259  0,002801    29,01  0,000 
norm-fam 
1                  0,016922  0,002801     6,04  0,000 
Pizzeria 
1                  0,018837  0,003258     5,78  0,000 
2                 -0,004344  0,003272    -1,33  0,190 
norm-fam*Pizzeria 
1        1         0,005249  0,003258     1,61  0,113 
1        2         0,001607  0,003272     0,49  0,625 
 
Unusual Observations for 2 P o d  
 
Obs   2 P o d       Fit      SE Fit  Residual   St Resid 
  1  0,077200  0,122267    0,003199 -0,045067     -3,42R  
 12  0,152400  0,122267    0,003199  0,030133      2,28R  
 26  0,103400  0,077925    0,004798  0,025475      2,01R  
 33  0,124300  0,095443    0,002830  0,028857      2,17R  
 63  0,056700  0,056700    0,013571  0,000000         * X 
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
 
Expected Mean Squares, using Adjusted SS 
 
Source                Expected Mean Square for Each Term 
 1 norm-fam           (4) + Q[1; 3] 
 2 Pizzeria           (4) + Q[2; 3] 
 3 norm-fam*Pizzeria  (4) + Q[3] 
 4 Error              (4) 
 
Error Terms for Tests, using Adjusted SS 
 
Source                Error DF  Error MS  Synthesis of Error MS 
 1 norm-fam              57,00 0,0001842  (4) 
 2 Pizzeria              57,00 0,0001842  (4) 
 3 norm-fam*Pizzeria     57,00 0,0001842  (4) 
 
Variance Components, using Adjusted SS 
 
Source             Estimated Value 
Error                      0,00018 
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22 Appendix O, Minitab Data Analys 3 

Jämförelse mellan arean två vanliga pizzor och en familjepizza 
 
General Linear Model: area 2 P versus norm-fam; Pizzeria 
 
 
Factor     Type Levels Values  
norm-fam  fixed      2 1 2 
Pizzeria  fixed      3 1 2 3 
 
Analysis of Variance for area 2 P, using Adjusted SS for Tests 
 
Source              DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
norm-fam             1    5739594    1742070    1742070  141,23  0,000 
Pizzeria             2    4799261    3276637    1638319  132,82  0,000 
norm-fam*Pizzeria    2     637608     637608     318804   25,85  0,000 
Error               57     703098     703098      12335 
Total               62   11879561   
 
Term                   Coef   SE Coef        T      P 
Constant            2095,83     22,92    91,43  0,000 
norm-fam 
1                   -272,42     22,92   -11,88  0,000 
Pizzeria 
1                      1,13     26,67     0,04  0,966 
2                    427,13     26,78    15,95  0,000 
norm-fam*Pizzeria 
1        1          -190,06     26,67    -7,13  0,000 
1        2           -14,98     26,78    -0,56  0,578 
 
Unusual Observations for area 2 P 
 
Obs  area 2 P       Fit      SE Fit  Residual   St Resid 
 20   2332,83   2559,44       39,27   -226,61     -2,18R  
 23   2827,43   2559,44       39,27    267,99      2,58R  
 53   2596,72   2810,35       41,98   -213,63     -2,08R  
 55   3117,25   2810,35       41,98    306,90      2,98R  
 56   3019,07   2810,35       41,98    208,72      2,03R  
 63   1734,94   1734,94      111,06     -0,00         * X 
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
 
Expected Mean Squares, using Adjusted SS 
 
Source                Expected Mean Square for Each Term 
 1 norm-fam           (4) + Q[1; 3] 
 2 Pizzeria           (4) + Q[2; 3] 
 3 norm-fam*Pizzeria  (4) + Q[3] 
 4 Error              (4) 
 
Error Terms for Tests, using Adjusted SS 
 
Source                Error DF  Error MS  Synthesis of Error MS 
 1 norm-fam              57,00     12335  (4) 
 2 Pizzeria              57,00     12335  (4) 
 3 norm-fam*Pizzeria     57,00     12335  (4) 
 
Variance Components, using Adjusted SS 
 
Source             Estimated Value 
Error                        12335 
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23 Appendix P, Minitab Data Analys 5 

Jämförelse mellan vikten på två vanliga pizzor och en familjepizza 
 
General Linear Model: vikt 2v 1f versus norm-fam; Pizzeria 
 
 
Factor     Type Levels Values  
norm-fam  fixed      2 1 2 
Pizzeria  fixed      3 1 2 3 
 
Analysis of Variance for vikt 2v, using Adjusted SS for Tests 
 
Source              DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 
norm-fam             1    6935217    2315575    2315575   33,20  0,000 
Pizzeria             2    1972747    1431177     715588   10,26  0,000 
norm-fam*Pizzeria    2     529606     529606     264803    3,80  0,028 
Error               57    3975944    3975944      69753 
Total               62   13413513   
 
Term                   Coef   SE Coef        T      P 
Constant            1793,04     54,51    32,89  0,000 
norm-fam 
1                   -314,07     54,51    -5,76  0,000 
Pizzeria 
1                   -212,77     63,41    -3,36  0,001 
2                    145,14     63,68     2,28  0,026 
norm-fam*Pizzeria 
1        1           -62,41     63,41    -0,98  0,329 
1        2          -173,32     63,68    -2,72  0,009 
 
Unusual Observations for vikt 2v  
 
Obs   vikt 2v       Fit      SE Fit  Residual   St Resid 
  1   2072,00   1203,78       62,25    868,22      3,38R  
 25   2522,00   1956,75       93,38    565,25      2,29R  
 42   2090,00   1450,78       55,07    639,22      2,47R  
 63   1939,00   1939,00      264,11     -0,00         * X 
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
 
Expected Mean Squares, using Adjusted SS 
 
Source                Expected Mean Square for Each Term 
 1 norm-fam           (4) + Q[1; 3] 
 2 Pizzeria           (4) + Q[2; 3] 
 3 norm-fam*Pizzeria  (4) + Q[3] 
 4 Error              (4) 
 
Error Terms for Tests, using Adjusted SS 
 
Source                Error DF  Error MS  Synthesis of Error MS 
 1 norm-fam              57,00     69753  (4) 
 2 Pizzeria              57,00     69753  (4) 
 3 norm-fam*Pizzeria     57,00     69753  (4) 
 
Variance Components, using Adjusted SS 
 
Source             Estimated Value 
Error                        69753 
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24 Appendix Q, Minitab Data Analys 6 

Regressionsplotter: vanliga pizzor 
 
Regression Analysis: pris vanlig versus vikt vanlig 
 
 
The regression equation is                             
pris vanlig = 44,8083 + 0,0155183 vikt vanlig          
                                                       
S = 4,74805      R-Sq = 22,6 %      R-Sq(adj) = 20,9 % 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1     296,08    296,075   13,1332  0,001 
Error             45    1014,48     22,544                  
Total             46    1310,55                             
 
 
Fitted Line Plot: pris vanlig versus vikt vanlig 

 
 
Regressionsplotter: familjepizzor 
 
Regression Analysis: pris fam versus vikt fam 
 
 
The regression equation is                           
pris fam = 140,586 + 0,0014643 vikt fam              
                                                     
S = 13,0155      R-Sq = 0,1 %      R-Sq(adj) = 0,0 % 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         1       3,35      3,346  1,98E-02  0,890 
Error             14    2371,65    169,404                  
Total             15    2375,00                             
 
 
Fitted Line Plot: pris fam versus vikt fam 
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25 Appendix R, Minitab Data Analys 7 

Beräkning av degens standardavvikelse: vanliga pizzor 
 
One-way ANOVA: vanlig deg versus Pizzeria_1 
 
Analysis of Variance for vanlig d 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Pizzeria    2     85003     42502   402,40    0,000 
Error      44      4647       106 
Total      46     89650 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ---+---------+---------+---------+--- 
1          18    177,00      6,88  (-*-)  
2          23    262,78     12,40                               (-*)  
3           6    270,33      9,58                                (--*--)  
                                   ---+---------+---------+---------+--- 
Pooled StDev =    10,28              180       210       240       270 

 
 
Beräkning av degens standardavvikelse: familjepizzor 
 
One-way ANOVA: familje deg versus pizzeria 2 
 
Analysis of Variance for familje  
Source     DF        SS        MS        F        P 
pizzeria    2    345901    172951    33,55    0,000 
Error      13     67023      5156 
Total      15    412924 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ---------+---------+---------+------- 
1           8     730,6      59,0               (--*-)  
2           7    1004,9      84,3                            (--*--)  
3           1     595,0       0,0   (-------*-------)  
                                   ---------+---------+---------+------- 
Pooled StDev =     71,8                    600       800      1000 
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26 Appendix S, Förklaringar till Minitab Data 

Förklaring av Minitabutskrifter. Se även appendix K för resultattabellen. 
 
Analys 1: 
”kr / g färdig pizza” = Denna kolumn innehåller värdet vad pizzan kostar i kronor per gram. 
Värdet är för två vanliga pizzor av samma sort eller en familjepizza. 
”norm-fam” = Denna kolumn innehåller information om vilken pizza sort pizzan tillhör. 1 = 
normal pizza, 2 = familjepizza. 
”Pizzeria” = Kolumn som innehåller information om vilken pizzeria pizzan tillhör. 1 = Pizzeria 
C, 2 = Pizzeria D, 3 = Pizzeria E 
 
Analys 2: 
”2 P o d” = Kolumn som innehåller information om hur mycket två vanliga pizzor plus dricka 
kostar i kronor per gram. Är pizzan en familjepizza står värdet för priset på en familjepizza. 
”norm-fam” = Denna kolumn innehåller information om vilken pizza sort pizzan tillhör. 1 = 
normal pizza, 2 = familjepizza. 
”Pizzeria” = Kolumn som innehåller information om vilken pizzeria pizzan tillhör. 1 = Pizzeria 
C, 2 = Pizzeria D, 3 = Pizzeria E 
 
Analys 3: 
”area 2 P” = kolumn som innehåller information om hur stor arean är på två vanliga pizzor 
tillsammans. Om pizzan är en familjepizza står värdet för arean av en familjepizza. 
”norm-fam” = Denna kolumn innehåller information om vilken pizza sort pizzan tillhör. 1 = 
normal pizza, 2 = familjepizza. 
”Pizzeria” = Kolumn som innehåller information om vilken pizzeria pizzan tillhör. 1 = Pizzeria 
C, 2 = Pizzeria D, 3 = Pizzeria E 
 
Analys 5: 
”vikt 2v 1f” = Kolumn som innehåller vikten för två vanliga pizzor eller vikten för en 
familjepizza. 
”norm-fam” = Denna kolumn innehåller information om vilken pizza sort pizzan tillhör. 1 = 
normal pizza, 2 = familjepizza. 
”Pizzeria” = Kolumn som innehåller information om vilken pizzeria pizzan tillhör. 1 = Pizzeria 
C, 2 = Pizzeria D, 3 = Pizzeria E 
 
Analys 6: 
”pris vanlig” = Kolumn som innehåller information om hur mycket en vanlig pizza kostar. 
”vikt vanlig” = Kolumn som innehåller information om hur mycket an vanlig pizza väger 
”pris fam” = Kolumn som innehåller information om hur mycket en familjepizza kostar. 
”vikt fam” = Kolumn som innehåller information om hur mycket an familjepizza väger 
 
Analys 7: 
”vanlig deg” = Kolumn som innehåller data om hur mycket en vanlig deg väger. 
”Pizzeria_1” = Kolumn som innehåller information om vilken pizzeria pizzan tillhör. 1 = 
Pizzeria C, 2 = Pizzeria D, 3 = Pizzeria E 
”familje deg” = Kolumn som innehåller data om hur mycket en  deg till en familjepizza väger. 
”Pizzeria 2” = Kolumn som innehåller information om vilken pizzeria pizzan tillhör. 1 = 
Pizzeria C, 2 = Pizzeria D, 3 = Pizzeria E 
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27 Appendix T, Tidsåtgång för Projektet 

Projektets tidsåtgång. Loggboksinlägg innehåller information om tidsåtgången. Datumen är 
slumpmässigt valda.  
 
Introduktionskurs: 8 h = 480 min 
 
2004 09 28 
= 1725 min 
= 28 h 45 min 
 
2004 10 11 
= 1725 + 680 = 2405 min 
= 40 h 5 min 
 
2004 11 08 
= 2405 + 700 + introkurs 480 = 3585 min 
= 59 h 45 min 
 
2004 11 11 
= 3585 + 1060 = 4645 
= 77 h 25 min 
 
2004 12 09 
= 4645 + 535 = 5180 
= 86 h 20 min 
 
Tid med att skriva rapport: 2075 
= 34 h 35 min 
 
2004 12 11 
= 5180 + 180 = 5360 
= 89 h 20 min varav 37 h 35 min för rapportskrivning 
 
 
Total tid: 89 timmar och 20 minuter 
Tid för rapportskrivning: 37 timmar och 35 minuter 
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28 Appendix U, Data till Tidningsartikel 

Namn: Jens Roat Kultima, kontakt: jenskultima@hotmail.com 
Handledare: Maria Lust (Gislaveds Gymnasium), Peter Anton (Umeå universitet) 
 
Nedanstående projektarbete är utfört inom ramen för det 100 P arbete vilket ingår som ett 
obligatoriskt moment i gymnasieutbildningen. Projektarbetet kan utföras enskilt eller i grupp. 
Jag har valt att utföra arbetet på egen hand. Tyngdpunkten är lagd på att utveckla ett 
vetenskapligt arbetssätt med tillhörande rapportskrivning. Idén till arbetet uppkom i samband 
med ett bastubad med Carsten Roat. Vi var hungriga och frågan uppkom: ”Ska vi köpa två 
vanliga pizzor eller en familjepizza?”. En fråga som troligen många före oss har ställt sig. 
Arbetet påbörjades i februari och avslutades i december 2004. Rapporten omfattar alla 
rådata som registrerats under arbetsgången. Datamaterialet har givit mig en möjlighet till 
fördjupade studier i statistisk databehandling. Som en utvidgning av rapporten har resultatet 
publicerats i form av en tidningsartikel i lokaltidningen Värnamo Nyheter. Av hänsyn till 
berörda pizzeriaägare är merparten av datamaterialet konfidentiellt och får inte lämnas till 
obehöriga. 
 
Mätningar gjordes på fem pizzerior i Gislaveds kommun. Inte all data från pizzeriorna har 
använts i de statistiska analyserna. Vågen hade en noggrannhet på 0,5 g och diametern 
mättes med en noggrannhet på 0,5 cm. 
 
Degen vägdes före utkavling. Efter utkavling mättes diametern på två ställen. Mätning av 
diametern upprepades efter bakning. Slutligen vägdes den färdiga pizzan i kartongen. I priset 
för en familjepizza ingår 2l dricka. 
 
Jag utförde sex analyser på insamlat data: 

1. Jämförelse mellan två vanliga pizzor och en familjepizza (kronor per gram) 
Resultat: En familjepizza är i medel 22% billigare i kronor per gram än två 
vanliga pizzor. Enligt den statistiska analysen är 70% av familjepizzorna mellan 
3% till 47% billigare än två vanliga pizzor. 

2. Jämförelse mellan två vanliga pizzor plus 2l dricka och en familjepizza (kronor per 
gram) 

Resultat: En familjepizza är i medel 52% billigare i kronor per gram än två 
vanliga pizzor plus 2l dricka. Enligt den statistiska analysen är 70% av 
familjepizzorna mellan 27% till 83% billigare än två vanliga pizzor. 

3. Jämförelse av area mellan två vanliga pizzor och en familjepizza 
Resultat: En familjepizza är i medel 21% större i cm2 än två vanliga. Enligt den 
statistiska analysen är 70% av familjepizzorna mellan 14% till 30% billigare än 
två vanliga pizzor. 

4. Jämförelse av andel fyllning (%) mellan en vanlig pizza och en familjepizza 
Resultat: En familjepizza har ungefär lika mycket fyllning som en vanlig pizza i 
procent jämfört med totala pizzans vikt. 

5. Jämförelse av vikt mellan två vanliga pizzor och en familjepizza 
Resultat: En familjepizza är i medel 29% tyngre än två vanliga pizzor. Enligt 
den statistiska analysen är 70% av familjepizzorna mellan 11% till 51% billigare 
än två vanliga pizzor. 

6. Regressionstest, visar om man får mer pizza vid ett högre pris 
Resultat: Att du betalar mer för en pizza (med t.ex. dyrare fyllning) resulterar 
inte i att du får mer pizza. Det finns ingen korrelation mellan pris och vikt på 
varken familjepizzor eller vanliga pizzor. 
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Enkätundersökning: 
Svarsfrekvensen var 138 ungdomar och 41 vuxna. 113 (82%) ungdomar och 28 (69%) vuxna 
svarade att det var mest ekonomiskt att köpa en familjepizza inklusive 2l dricka. 13 (9%) 
ungdomar och 9 (22%) vuxna svarade att det var bättre, ekonomiskt sett, att köpa två vanliga 
pizzor och betala extra för 2l dricka. 11 (8%) ungdomar och 3 (7%) vuxna ansåg att båda 
alternativen var lika billiga. En ungdom (1%) och en vuxen (1%) lämnade blanketten blank 
(Fig.5). 

 
Figur 7: Ungdomars och vuxnas svar på enkätundersökningen. 1 står för svarsalternativ 1, 2 för alternativ 2 och 3 
för alternativ 3. 4 står för att personen lämnade enkäten blank. 

 
Familjepizzor är ofta ovala till formen medan en vanlig pizza är mer rund. Samma deg i en 
vanlig pizza och en barnpizza innebär att barnpizzan ofta är tjockare än en vanlig pizza. 
 
Ibland görs pizzorna mindre när de ska ätas på pizzerian. Än när de hämtas. Anledningen är 
att pizzorna ska få plats på tallriken. 
 
Vissa pizzerior slår ihop två vanliga degar för att göra en familjepizzadeg och andra pizzerior 
har färdiga familjepizzadegar. Samtliga pizzerior tillverkar sina egna degar. 
 
Populäraste pizzan generellt är kebabpizza 
 
 
Projektbeskrivning, senast ändrad 2004 12 02 
 
Namn: Jämförelse mellan två normalstora pizzor och en familjepizza 
 
Grupp: Jens Roat Kultima, NV3, Gislaveds Gymnasium 
 
Handledare: Maria Lust (Gislaveds Gymnasium), Peter Anton (Umeå universitet) 
 
Mål: 
Undersöka om det är ekonomiskt bättre, med avseende på mängd deg och fyllning, att köpa 
två normalstora pizzor istället för en familjepizza på fem olika pizzerior i västbo-området och 
använda datan från tre av dessa pizzerior. Projektets tyngdpunkt ska ligga på ett 
vetenskapligt arbetssätt och en välskriven rapport. 
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Arbetssätt: 
 

1. Vid ett antal tillfällen mäta och väga pizzor och familjepizzor på fem olika pizzerior 
2. En kort undersökning vad olika personer tror är bäst att köpa, två normalstora pizzor 
eller en familjepizza 
3. Vetenskapligt korrekt hantering och bearbetning av insamlad data och förberedning av 
presentation i form av rapport och tidningsartikel 

 
Deadline: 21 december, 2004 
 
Redovisning: Skriftlig rapport samt insändare till tidning 
 
Resurser: Tillgång till fem pizzerior, dator med tillhörande programvara (Excel, Word,  
               Minitab, Internet Explorer, Notepad), våg, måttband 
 
Ekonomi: Inköp av våg till Fysikinstitutionen, pizzorna endast mäts och vägs utan att köpas 
 
Uppdragsgivare: Allmänhetens intresse i att veta vilket av de två alternativen som är mest 
                         ekonomiskt 
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29 Appendix V, Tidningsartikel 

 
 

Figur 8: Artikeln publicerad i Värnamo Nyheter 11 december 2004 sidan 23 
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30 Appendix W, Grafer för vanliga pizzor 


