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1. Datamatrise med svar

Navn Lønn Utdanningsnivå

Ola 5 10
Aisha 7 11
Berit 10 11
Gjertrud 10 17
Kari 13 12
Knut 3 1
Lasse 3 5
Mohammed 16 17
Pål 15 13
Sylvi 14 19
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Regresjon – En alternativ tolkning

2. Ola plasseres i grafen

Navn Lønn Utdanningsnivå

Ola 5 10
Aisha 7 11
Berit 10 11
Gjertrud 10 17
Kari 13 12
Knut 3 1
Lasse 3 5
Mohammed 16 17
Pål 15 13
Sylvi 14 19
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Regresjon – En alternativ tolkning

2. Ola plasseres i grafen

Utdanningsnivå (X)

Lø
nn

 (Y
)

Label

Ola5

10
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Regresjon – En alternativ tolkning

3. Alle enhetene plasseres i grafen

Utdanningsnivå (X)

Lø
nn

 (Y
)

Label

Knut Lasse

Aisha

Kari

Mohammed

Ola

Berit

Pål
Sylvi

Gjertrud
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Regresjon – En alternativ tolkning

4. Vi tegner en tilfeldig linje

Utdanningsnivå (X)

Lø
nn

 (Y
)

Knut Lasse

Aisha

Kari

Mohammed

Ola

Berit

Pål
Sylvi

Gjertrud
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Regresjon – En alternativ tolkning

5. Avstanden mellom Ola og linjen beregnes

Utdanningsnivå (X)

Lø
nn

 (Y
)

Knut Lasse

Aisha

Kari

Mohammed

Ola

Berit

Pål
Sylvi

Gjertrud
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Regresjon – En alternativ tolkning

6. Avstanden for hver enhet (person) beregnes

Utdanningsnivå (X)

Lø
nn

 (Y
)

Knut Lasse

Aisha

Kari

Mohammed

Ola

Pål
Sylvi

GjertrudBerit
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Regresjon – En alternativ tolkning

6. Avstanden for hver enhet (person) beregnes

Navn Avstand Avstand

2

Ola �7 49
Aisha �4 16
Berit �1 1
Gjertrud 1 1
Kari 1 1
Knut �10 100
Lasse �9 81
Mohammed 7 49
Pål 3 9
Sylvi 7 49

Kvadratsum 356
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Regresjon – En alternativ tolkning

7. Alle avstandene kvadreres (Avstand2)

Navn Avstand Avstand

2

Ola �7 49
Aisha �4 16
Berit �1 1
Gjertrud 1 1
Kari 1 1
Knut �10 100
Lasse �9 81
Mohammed 7 49
Pål 3 9
Sylvi 7 49

Kvadratsum 356
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Regresjon – En alternativ tolkning

8. Kvadratsummen beregnes

Navn Avstand Avstand

2

Ola �7 49
Aisha �4 16
Berit �1 1
Gjertrud 1 1
Kari 1 1
Knut �10 100
Lasse �9 81
Mohammed 7 49
Pål 3 9
Sylvi 7 49

Kvadratsum 356
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Regresjon – En alternativ tolkning

10. Linjen med minste kvadratsum velges

Utdanningsnivå (X)

L
ø
n
n
 (

Y
)

Knut Lasse

Aisha

Kari

Mohammed

Ola

Berit

Pål

Sylvi

Gjertrud
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Regresjon – En alternativ tolkning

10. Linjen med minste kvadratsum velges

Utdanningsnivå (X)

Lø
nn

 (Y
)

Knut Lasse

Aisha

Kari

Mohammed

Ola

Berit

Pål
Sylvi

Gjertrud
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Regresjon – En alternativ tolkning

11. Konstantleddet b0 beregnes

Utdanningsnivå (X)

Lø
nn

 (Y
)

Knut Lasse

Aisha

Kari

Mohammed

Ola

Berit

Pål
Sylvi

Gjertrud

b₀
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Regresjon – En alternativ tolkning

11. Konstantleddet b0 beregnes

b

Konstantledd (b0) 1.9
Utdanning (b1)
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Regresjon – En alternativ tolkning

12. Stigningskoeffisienten b1 beregnes

Utdanningsnivå (X)

Lø
nn

 (Y
)

Knut Lasse

Aisha

Kari

Mohammed

Ola

Berit

Pål
Sylvi

Gjertrud

X + 1
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Regresjon – En alternativ tolkning

12. Stigningskoeffisienten b1 beregnes
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Regresjon – En alternativ tolkning

12. Stigningskoeffisienten b1 beregnes

Utdanningsnivå (X)
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 (Y
)

Knut Lasse

Aisha

Kari
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Regresjon – En alternativ tolkning

12. Stigningskoeffisienten b1 beregnes

b

Konstantledd (b0) 1.9
Utdanning (b1) 2.3
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Regresjon – En alternativ tolkning

13. Vi tolker

b

Konstantledd (b0) 1.9
Utdanning (b1) 2.3
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Minste kvadratsums metode (OLS)

X
e2
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X
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I «Et bilde sier mer enn tusen ord»
I

Kanskje ikke 1000 ord

I
Men bilder hjelper oss å huske bedre

No cum saperet assueverit, mel no prompta nominati pericula, ut sanctus adipiscing vix. Ea cum simul labore, ei oblique insolens platonem vel. Et justo nihil definitiones vim. Mei ad invenire repudiare assueverit, quod option 

cu his.Et diceret detracto eum, an ceteros accusata scriptorem vix, vim ad simul antiopam mandamus. Has denique perfecto constituam ea, pertinacia appellantur mea an, et populo volumus instructior has. Pri in eius sonet, 

vero magna nobis ne quo. Ex choro vivendum ius. Et cum elitr vidisse, sea timeam debitis sapientem te. Vel eu labore equidem.Nec accusata praesent torquatos in. Eu mea natum dolore graece, enim tibique cu usu, eu eos 

utroque corrumpit. An legimus dolores singulis cum, an autem quando cum. Per lorem hendrerit gloriatur ad. Decore blandit consequuntur no vel, vix id labore persequeris consectetuer.Eu ubique probatus phaedrum qui, 

eum equidem debitis prodesset et, id case intellegam pri. Menandri concludaturque vis id, ne pro perfecto recusabo. Te pro falli aeterno legendos, id quo alii prompta. Iudicabit explicari an has, mel eu affert nonumes 

dissentiunt. An his timeam perfecto.Ea vix agam tota solet. Vel percipit adolescens ea, novum errem dissentiet vel ea. Harum movet ceteros nec ne, eu feugait aliquando vim, his at fuisset luptatum mediocrem. Ei sit quidam 

nusquam, eos cibo omittam invenire ut. Sed omnis posse id, has laudem vivendo ne. Ad mei nonumy nonumes iracundia, eos omnes doctus ut.Tale habeo equidem mel ne, an civibus omittam vim. Ut vim zril assentior 

constituto. Erant tantas audire vim in, vide delectus cu eos, fabellas molestiae mea te. Pri ei mucius sapientem. Cu sea vidisse imperdiet disputationi.Ne corpora delectus vix, te vix error tibique. An cum justo necessitatibus. 

Reque tantas persius sit et, corpora patrioque an eos, in ceteros liberavisse vix. Mea no errem dicam inimicus. His no vituperata interesset. Deserunt facilisis nam et, at sed graece percipitur. Nec aliquip delicata repudiandae 

ex, per deleniti definitionem in, mea ut sonet scripta rationibus.Ex eum illud albucius, id timeam iuvaret deserunt per, vis ad sint impedit. Pri cu solum molestiae. Utinam aliquando et quo. Et graecis minimum commune sit, 

at nec essent scaevola.Id legimus intellegat nam, ei duo solum aperiri percipitur. Consequat adipiscing nec no. Eum nisl agam constituam et, sit no homero commodo. Cum cu diam everti percipit. Ridens salutatus mei ut, 

tempor signiferumque concludaturque no per.Ut qui fugit oportere, per magna torquatos et. Te mei tractatos corrumpit dissentiet, sumo atqui rationibus at eam, at mei congue virtute deserunt. Cum unum option fuisset id, 

sea at ullum sapientem liberavisse, eam cu elitr expetenda. Mei modus altera scriptorem ei. Illud recteque euripidis sea ei. Et duo deleniti atomorum.Volumus persequeris eu ius. His ea nihil forensibus, aliquip aliquando nec 

eu, mollis inermis forensibus ad nam. Vis exerci referrentur et. Nobis soluta epicurei an nam. Melius suscipit eu nam, ea mel accusam moderatius. Meis feugiat placerat ea vis.Prompta gloriatur vis te, scripta debitis percipitur 

pro et. Vix in inimicus argumentum. Sit an definiebas reprehendunt. Vix patrioque vulputate ei, aperiri appetere est no.Nobis mnesarchum te mel, mei falli debitis in. Eum et unum consequat, ea duo erat albucius, ei nostrum 

principes sed. Id eam tractatos suscipiantur, prima maiorum senserit ad pri. Quem fuisset evertitur ut has, duo quidam aliquando ei, ei qui atomorum temporibus dissentiunt. Ei nominavi dissentiet usu.Latine laoreet scaevola 

pro ne. Platonem scriptorem ex nec, minimum volutpat eos an. His ut aeterno erroribus vituperata. Diceret ceteros vix id, ius assueverit consectetuer at. Modo aeterno eum te.Vix nulla consul consulatu an, nec eu minim 

partiendo molestiae, pri no dicam expetendis. Erant graeci vis id. Mea bonorum prodesset ea, id modus quaeque euismod nec. Duo no essent invenire, vim dicant lobortis voluptatibus id. Vis regione consequuntur an, cu duo 

primis possit. Eam case bonorum ne, vim et odio ipsum graeci. Viris phaedrum percipitur qui id.Vix in repudiandae conclusionemque, ei sale nostrud labores duo, vis id semper iisque aliquid. Te vix eros melius interesset, duo 

ut agam nihil consul, facer dicam ut vis. Pri ad partem legendos, pri ne autem posse zril, eu nemore intellegat vim. Pro regione gubergren no. At eam assentior definiebas, ad sit quaeque eruditi. Sea an falli option inimicus, 

duo modus putent no.Id eam viris essent regione. Per an elit accusata, ea vide minim eos. Id eos case altera, no sit nibh aeterno quaestio. Et minimum offendit ius. Scripta comprehensam ex mei.Mutat munere impedit ad 

mea, et affert tempor laoreet his. Id eam ceteros probatus comprehensam, ne natum possim regione qui, aeterno ancillae qui ea. Nam semper nominavi deserunt eu. At has dolor assueverit honestatis, utinam repudiare 

reprimique usu at, sanctus utroque quaerendum ei mel. His mutat prompta laboramus id, has wisi magna menandri ne.Meliore probatus ullamcorper vim no. Quo et dolore antiopam. In per iusto doming albucius, et per augue 

graece nemore, an qui velit placerat. Eu persecuti reprehendunt quo, putant saperet eu eum. Vocent suscipit contentiones ei quo, mea ne vivendo reprimique, ius paulo saperet evertitur eu. Ex per alia referrentur, no per 

adipisci scribentur.Modus fugit mucius mei no. Id quodsi feugiat corrumpit vim. Eum modo dolorem ex. Nam ad nonumy doming. Viris decore debitis nam ad.Nibh verear electram ei est. Sensibus mandamus convenire an 

mel, id eam audire vituperatoribus. Ne nisl persius propriae ius, fugit dicta epicuri ei his. Ne dolor exerci deterruisset usu, est error albucius perpetua ea, eos purto error et. Case aliquid sententiae at mei. Ex dicat accommodare 

ius, vis nibh voluptua moderatius ea. Nam eu stet possit platonem.Habeo decore contentiones te sea, probo tollit fastidii at pro. Ex qui consul legere reprimique, purto insolens gubergren ne mel. Per clita albucius definitionem 

te, ut solum viderer laoreet qui. Duis hendrerit an pri, te facilis salutandi adversarium cum. Eu euripidis cotidieque eos.In usu dolorem deterruisset. Mea id quando praesent aliquando. Dicit regione accommodare ne vis. 

Nonumes liberavisse vel ex, eam dicat ignota placerat te, ad tacimates delicatissimi vel. Ea mei nulla aperiam facilisis, quod summo eleifend quo ea.Ius et tollit.
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Huskeregel
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2. Ordinalnivå
3. I ntervallnivå
4. F orholdstallsnivå
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‘Dominance’ × Metanorms (level 2)

‘Dominance’

‘Dominance’ × Norms Game (level 2)

National ‘Social Proof’ × Norms Game (level 2)

National ‘Social Proof’

Regional ‘Social Proof’

‘Headstrongness’

National ‘Social Proof’ × ‘Dominance’ × Norms Game (level 2)

National ‘Social Proof’ × ‘Dominance’

National ‘Social Proof’ × ‘Dominance’ × Metanorms (level 2)

National ‘Social Proof’ × Metanorms (level 2)

Metanorms (level 2)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Standardized coefficients (۩)

Traits (Ci): Random Empirical

Effect: Decreased ̕ Insignificant Increased ̕
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I Flere tips: Kastellec og Leoni (2007). «Using
graphs instead of tables in political science».
Perspectives on politics 5 (04): 755–771
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