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problemlösningProgrammering
Öka medelvärdet
När 1 000 kunder har betygsatt bemötandet i en affär  
på en skala från 1 till 5 är medelbetyget 4,2.
Vilket är det minsta antalet nya kunder som måste  
tillfrågas för att medelbetyget ska öka till minst 4,5?

1 FÖRSTÅ 
Det ”minsta antalet” fås om alla nya kunder som  
tillfrågas sätter betyget 5. Därför utgår vi från detta  
scenario när vi beräknar det nya medelbetyget: 

Medelbetyget = Summan av alla betyg 
Antalet tillfrågade kunder  

2 PLANERA

A Resultat

När vi kör programmet vill vi att det skriver ut 
följande resultat:
Minst  nya kunder måste tillfrågas.
där antalet tillfrågade kunder ska stå i stället för 
strecket.

B Lösning

Uppgiften kan lösas med en ekvation. 
Om  x  är det nya antalet kunder som  
ger betyget 5 så är:

•   summan av alla betygspoäng =  
= 1 000 ∙ 4,2 + 5x

•  antalet tillfrågade kunder = 1 000 + x.
Det nya medelbetyget  x  blir då:

x  = 
1 000 4 2 5

1 000
⋅ + ⋅

+
, x

x

C Variabler

Programmet ska använda följande variabel: 

•  x  för antalet tillfrågade kunder.

D Algoritm

Vi sammanfattar hur programmet steg för steg 
ska lösa uppgiften.

•  Spara värdet 0 i variabeln  x.

•   Så länge medelbetyget inte är lika med 4,5  
ska antalet nya kunder öka med 1.

•   Skriv ut antalet nya kunder som måste 
tillfrågas.
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3 GENOMFÖRA − KODA
I programspråket Python3 skriver vi programmet  så här:

x = 0  # Antal nya kunder

while (1000*4.2 + 5*x)/(1000 + x) != 4.5:
    x = x + 1

print("Minst", x, "nya kunder måste tillfrågas.")

4 TESTA OCH VÄRDERA
Programmet kan beräkna det minsta antalet nya kunder som  
företaget måste fråga för att uppnå 4,5 i betyg. Program av den  
här typen kan endast lösa ekvationer med heltalslösningar.

Lös följande uppgifter med hjälp av programmering. Syftet är att du ska  
utveckla din problemlösningsförmåga och därför är det lämpligt att du  
följer alla stegen i strategin.

1 Skriv programmet i exemplet. Kör det och 
kontrollera att det fungerar.

2 Ändra i programmet i uppgift 1 så att det kan 
lösa följande uppgift:

 När 500 kunder har betygsatt bemötandet  
i en affär på en skala från 1 till 5 är medel-
betyget 3,94.

 Vilket är det minsta antalet nya kunder som 
måste tillfrågas för att medelbetyget ska öka 
till 4,60?

3 Ett företag som säljer digitala stektermometrar 
har satt som mål att få max två reklamationer 
i snitt per dag. På grund av fel i produktionen 
får de in 600 reklamationer på en månad  
(30 dagar). När felet har korrigerats kommer 
inga fler reklamationer in.

 Hur många dagar efter att felet korrigerats tar 
det innan företaget når sitt mål på max två 
reklamationer i snitt per dag?

4 Ändra i programmet i uppgift 1 så att 
det beräknar standardavvikelsen, om 
standardavvikelsen var noll (s = 0) efter de 
första 1 000 tillfrågade kunderna.

problemlösning


