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Viktig eksamensinformasjon 

Eksamen består av to deler. Du skal svare på begge deler. Du må føre på 

kandidatnummeret ditt på alle sidene i dette oppgavesettet. Hele oppgavesettet 

skal leveres inn. 

 

DEL 1: Består av 30 flervalgsoppgaver. Kun ett svar er korrekt og du skal 

derfor kun krysse av et av svaralternativene på hver oppgave. Du skal levere 

inn hele oppgavesettet. Husk å føre på kandidatnummer. 

 

DEL 2: Består av kortsvarsoppgaver. Disse skal du skrive på vanlig 

eksamenspapir med gjennomslag som du får utdelt av eksamensvaktene. Du 

skal levere inn hele oppgavesettet og alt du har skrevet på eksamenspapirene. 

Husk å føre på kandidatnummer.  Skriv med kulepenn eller en annen type 

penn som gir gjennomslag på alle papirer. Skriv tydelig og hardt. Husk at ved 

rettelser må du også rette på gjennomslagsarkene. Kopiene blir uleselige 

dersom du legger flere ark oppå hverandre når du skriver, retter o.l. 

 

Innlevering  

Det blir delt ut to omslag. Bruk det ene omslaget til oppgavesettet og 

originalene fra det du skrev under del 2 (kortsvarsoppgavene). Bruk det andre 

omslaget til kopiene fra det du skrev til del 2. Som det er informert om i 

forkant av eksamen, får du ingen kopi av flervalgsoppgaven din (del 1). 

 

Lykke til!  
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DEL 1 - denne delen krysser du av i oppgavesettet 

Flervalgsoppgaver (teller 30 % av totalkarakteren) 

Det er 30 spørsmål totalt. Alle spørsmål i denne delen teller likt. 

Hvert spørsmål har fem svaralternativer. Kun ett svar er helt korrekt. For hvert spørsmål gis 

det ett poeng hvis det korrekte alternativet er krysset av, samtidig som ingen andre alternativer 

er krysset av. Det gis null poeng hvis mer enn ett alternativ er krysset av (også dersom ett av 

svarene er riktig), hvis et galt alternativ er krysset av, hvis ingen alternativer er krysset av 

eller hvis det er uklart hvilket alternativ som er valgt (for eksempel ved at det er satt kryss 

midt mellom to alternativer). Dersom du skal gjøre endringer i noe du har krysset av, må det 

fremgå tydelig hvilket alternativ som er ditt endelige valg. 

Vennligst svar ved å sette kryss i boksen foran det valgte svaralternativet. 

 

1) Hva menes med en atomistisk feilslutning? 

 a) Forskeren slutter noe om hva som gjelder på aggregatnivå på grunnlag av 

data som gjelder på individnivå 

 b) Forskeren slutter noe om hva som gjelder på individnivå på grunnlag av data 

som gjelder på aggregatnivå 

 c) Forskeren slutter feilaktig til hva som gjelder for det teoretiske universet på 

grunnlag av data som gjelder for et utvalg 

 d) Forskeren slutter fra utvalg til univers på grunnlag av ikke-signifikante 

resultater 

 e) Forskeren slutter noe om endring over tid på grunnlag av data som gjelder 

ett tidspunkt 

 

2) Vi estimerer følgende OLS regresjonsmodell: 𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋𝑖 +  𝑒𝑖, og finner en svært 

høy, positiv tallverdi for b1. Hva innebærer dette funnet? 

 a) At vi kan være veldig sikre på at det er en positiv sammenheng mellom X og 

Y 

 b) At vi kan være veldig sikre på at X er en årsak til Y 

 c) At den estimerte økningen i Y når X øker med én enhet er svært høy 

 d) At X forklarer mye av variasjonen i Y 

 e) At vi ikke har utelatt variabelskjevhet i modellen 
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3) Hva uttrykker signifikansnivået? 

 a) Det uttrykker den maksimale risikoen en forsker er villig til å løpe for å 

unnlate å forkaste en falsk nullhypotese 

 b) Det uttrykker hvor viktig forskeren anser et bestemt statistisk resultat for å 

være 

 c) Det uttrykker hvor viktig forskeren anser en bestemt hypotese for å være 

 d) Det uttrykker den maksimale risikoen en forsker er villig til å løpe for å 

forkaste en sann nullhypotese 

 e) Det uttrykker hvor sterk en statistisk sammenheng er 

 

 

4) Hvilket opplegg kan vi benytte oss av for å estimere indirekte effekter? 

 a) Sobels metode for effektdekonstruksjon 

 b) Bivariat regresjonsanalyse 

 c) Effektendringsmetoden 

 d) Effektkorrelasjonsmetoden 

 e) Indirekte regresjonsanalyse 

 

 

5) Hva menes med en spesifikk kausalmodell? 

 a) En årsaksmodell der det ikke forekommer gjensidig påvirkning (direkte eller 

indirekte) 

 b) En årsaksmodell der det forkommer minst ett tilfelle av gjensidig påvirkning 

(direkte eller indirekte) 

 c) En årsaksmodell der formålet med modellen er tydelig angitt  

 d) En årsaksmodell der sammenhengenes fortegn og styrke ikke er angitt  

 e) En årsaksmodell der sammenhengenes fortegn og styrke er angitt 
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6) Hva menes med en aggregativ feilslutning? 

 a) Forskeren slutter noe om hva som gjelder på aggregatnivå på grunnlag av 

data som gjelder på individnivå 

 b) Forskeren slutter noe om hva som gjelder på individnivå på grunnlag av data 

som gjelder på aggregatnivå 

 c) Forskeren slutter feilaktig til hva som gjelder for det teoretiske universet på 

grunnlag av data som gjelder for et utvalg 

 d) Forskeren slutter fra utvalg til univers på grunnlag av ikke-signifikante 

resultater 

 e) Forskeren slutter noe om endring over tid på grunnlag av data som gjelder 

ett tidspunkt 

 

7) Hvilket av følgende korrelasjonsmål måler graden av lineær sammenheng mellom to 

variabler? 

 a) Kjikvadrat 

 b) Cramer’s V 

 c) Tau 

 d) Pearsons r 

 e) Gamma 

 

8) I sin pensumartikkel fremhever Barbara Geddes en bestemt strategi for å velge ut case 

på som kan lede til feilslutninger når man søker å generalisere funnene fra den 

påfølgende case studien. Hvilken strategi er dette? 

 a) Valg av case som forskeren kjenner svært godt fra før 

 b) Valg av case som forskeren ikke kjenner godt til fra før 

 c) Valg av case basert på verdi på uavhengig variabel 

 d) Valg av case basert på verdi på avhengig variabel 

 e) Valg av case basert på funn fra en tidligere regresjonsanalyse 
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9) Vi ønsker å estimere sammenhengen mellom bostedsfylke og personlig inntekt ved 

hjelp av regresjonsanalyse. Vi har data om inntekt for 15 000 nordmenn bosatt i ulike 

fylker i landet. Vi har også data for en variabel som angir hjemfylke med verdier fra 1 

(Østfold) til 19 (Finnmark). Hvordan ville du estimere denne sammenhengen? 

 a) Kjøre en regresjonsmodell med inntekt som avhengig variabel og 

fylkesvariabelen som uavhengig 

 b) Kjøre en regresjonsmodell med inntekt som avhengig variabel, og med en 

dummyvariabel (skåret 1 hvis personen bor i dette fylket, og 0 ellers) for hvert 

av de 19 fylkene. 

 c) Kjøre en regresjonsmodell med inntekt som avhengig variabel, og med en 

dummyvariabel (skåret 1 hvis personen bor i dette fylket, og 0 ellers) for hvert 

av de 19 fylkene, med unntak av ett fylke. 

 d) Kjøre 19 forskjellige regresjonsmodeller med inntekt som avhengig variabel 

for hvert enkelt fylke separat, og deretter sammenligne resultatene 

 e) Det lar seg ikke gjøre å estimere denne sammenhengen ved hjelp av 

regresjonsanalyse, fordi fylkesvariabelen er på nominalnivå 

 

10) Hva måler Cook’s D (Cooks distanse) 

 a) Om en observasjon er en uteligger 

 b) Om en variabel er en uteligger 

 c) Om en observasjon er innflytelsesrik 

 d) Om en variabel er innflytelsesrik 

 e) Om restleddene er normalfordelte 

 

 

11) Hvilket av følgende statistiske mål angir den variabelverdien som forekommer flest 

ganger i et datamateriale? 

 a) Proporsjonsdifferanse 

 b) Standardavvik 

 c) Median 

 d) Modus 

 e) Varians 
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12) Hva menes med systematisk utvelging? 

 a) Forskeren arbeider systematisk under utvelgingsprosessen 

 b) Forskeren velger enheter fra universlisten ved å følge et bestemt system 

 c) Forskeren velger systematisk ut enheter med visse kjennetegn 

 d) Forskeren setter opp universlisten etter et bestemt system 

 e) Forskeren følger et system som etter hennes mening vil lede til et 

representativt utvalg 

 

13) Hva menes med en enquête? 

 a) En intervjuundersøkelse 

 b) En undersøkelse basert på telefonintervjuer 

 c) En undersøkelse basert på deltakende observasjon 

 d) En undersøkelse basert på et spørreskjema som deltakerne fyller ut selv 

 e) En undersøkelse der en intervjuer fyller ut et spørreskjema basert på svar fra 

hver deltaker 

 

14) Hva er en «uteligger» i en regresjonsanalyse? 

 a) En uavhengig variabel som har et annet målenivå enn de andre uavhengige 

variablene 

 b) En uavhengig variabel som gir betydelig sterkere resultater enn de andre 

uavhengige variablene 

 c) En observasjon som har sterk innflytelse på den estimerte sammenhengen 

 d) En observasjon som modellen predikerer spesielt dårlig 

 e) En observasjon med høy skåre på Fields-Lowenstein testen 

 

 

15) Hva menes med type I-feil? 

 a) Forskeren tester feil hypotese 

 b) Forskeren benytter uegnede data til å teste en hypotese 

 c) Forskeren unnlater å forkaste en falsk nullhypotese 

 d) Forskeren forkaster en sann nullhypotese 

 e) Forskeren bruker hypotesetesting uten at det foreligger et 

sannsynlighetsutvalg 
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16) Hva menes med deltakende observasjon? 

 a) Forskeren samler inn data for et prosjekt hun selv deltar i ved å følge med på 

en prosess eller situasjon av interesse for prosjektet 

 b) Forskeren samler inn data ved å intervjue noen som har deltatt i en prosess 

eller situasjon forskeren er interessert i 

 c) Forskeren samler inn data ved å la noen som har deltatt i en prosess eller 

situasjon forskeren er interessert i fylle ut et spørreskjema 

 d) Forskeren samler inn data ved å følge med på en prosess eller situasjon der 

forskeren selv er med 

 e) Forskeren samler inn data mens vedkommende prøver å påvirke 

hendelsesforløpet i en prosess eller situasjon 

 

17) Hvilket av følgende statistiske mål måler graden av monoton sammenheng mellom to 

variabler? 

 a) Kjikvadrat 

 b) Gamma 

 c) Varians 

 d) Median 

 e) Modus 

 

18) Hva er det vi tester når vi foretar en såkalt White’s test 

 a) Om restleddene er homoskedastiske eller ikke 

 b) Om restleddene er autokorrelerte eller ikke 

 c) Om vi har sterk multikolinearitet i modellen 

 d) Om alle variablene er på metrisk målenivå 

 e) Om det ser ut til at vi ikke modellerer relevante indirekte effekter 

19) Hvilket forskningsdesign fremhever Gerring og McDermot i sin pensumartikkel at 

case studier ofte bør søke å etterape?  

 a) Most Similar Systems Design 

 b) Eksperiment 

 c) Most Different Systems Design 

 d) Regresjonsanalyse 

 e) Tidsserieanalyse 
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20) Hva menes med et formelt intervju? 

 a) Et intervju der spørsmålene har faste svaralternativer 

 b) Et intervju der spørsmålene kommer i samme rekkefølge for alle 

respondenter 

 c) Et intervju der spørsmålene stilles med nøyaktig samme ordlyd for alle 

respondenter 

 d) Et intervju der spørsmålene kommer i samme rekkefølge og stilles med 

nøyaktig samme ordlyd til alle respondentene 

 e) Et intervju der intervjueren tilpasser spørsmålene, avhengig av 

respondentens svar på tidligere spørsmål 

 

21) Hva menes med «utelatt variabelsskjevhet» («Omitted variable bias»)? 

 a) Estimatene våre er gale fordi vi har utelatt en relevant bakenforliggende 

variabel fra analyseopplegget vårt 

 b) Estimatene våre er gale fordi vi har utelatt en relevant mellomliggende 

variabel fra analyseopplegget vårt  

 c) Estimatene våre er gale fordi vi har inkludert en ikke-relevant 

mellomliggende variabel fra analyseopplegget vårt  

 d) Estimatene våre er ineffektive fordi vi har utelatt en relevant 

bakenforliggende variabel fra analyseopplegget vårt 

 e) Estimatene våre er ineffektive fordi vi har utelatt en relevant 

mellomliggende variabel fra analyseopplegget vårt 

 

22) Hva er en strategisk test? 

 a) En test av en hypotese som stammer fra en svært presis teori, uavhengig av 

hvem som har utviklet den 

 b) En test av en hypotese som stammer fra en svært presis teori som en annen 

forsker har utviklet 

 c) En test av en hypotese som er basert på grundige strategiske overveielser 

 d) En test der to plausible teorier genererer vidt forskjellige hypoteser om 

hvordan en empirisk sammenheng forventes å være 

 e) En test der to plausible teorier gir helt identiske hypoteser om hvordan en 

empirisk sammenheng forventes å være 
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23) Hvilke to typer slutninger fokuserer King, Keohane og Verba på i sitt pensumbidrag? 

 a) Vitenskapelige og ikke-vitenskapelige slutninger 

 b) Naturvitenskaplige og samfunnsvitenskapelige slutninger 

 c) Deskriptive og normative slutninger 

 d) Normative og kausale slutninger 

 e) Kausale og deskriptive slutninger 

 

24) Hva gjør vi når vi bedriver diagnostikk på en regresjonsmodell? 

 a) Vi undersøker hvor mye variasjon i avhengig variabel modellen kan forklare 

 b) Vi undersøker hvor sensitive eller robuste resultatene er for endringer i 

modellspesifikasjonen 

 c) Vi signifikanstester alle de uavhengige variablene, én etter én, for å se om 

de bør inkluderes eller ekskluderes fra modellen 

 d) Vi undersøker om forutsetningene for modellen holder eller ikke 

 e) Vi undersøker om variablene i regresjonsmodellen er målt på en reliabel og 

valid måte 

 

25) Hva menes med sannsynlighetsutvelging? 

 a) Det er sannsynlig at utvalget blir representativt 

 b) Hver enhet i det teoretiske universet har en kjent sannsynlighet for å komme 

med i utvalget 

 c) Hver kombinasjon av enheter i universet har samme sannsynlighet for å bli 

trukket ut som alle andre kombinasjoner (av samme størrelse) 

 d) Alle enheter i det teoretiske universet har samme sannsynlighet for å komme 

med i utvalget. Dessuten har alle kombinasjoner av enheter i universet samme 

sannsynlighet for å bli trukket ut som alle andre slike kombinasjoner (av 

samme størrelse) 

 e) Det er sannsynlig at forskerens hypotese vil få støtte 
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26) Hvilke av følgende tester kan benyttes for å avgjøre om en indirekte effekt er statistisk 

signifikant 

 a) Kjikvadrattesten 

 b) Effektendringstesten 

 c) Sobels test 

 d) Durbin-Watson-testen 

 e) Effektkorrelasjonstesten 

 

27) Hva menes med en rekursiv kausalmodell? 

 a) En årsaksmodell der det ikke forekommer gjensidig påvirkning (direkte eller 

indirekte) 

 b) En årsaksmodell der det forkommer minst ett tilfelle av gjensidig påvirkning 

(direkte eller indirekte) 

 c) En årsaksmodell der sammenhengenes fortegn er angitt 

 d) En årsaksmodell der sammenhengenes styrke er angitt 

 e) En årsaksmodell der det inngår minst tre variabler 

 

28) Hva er formålet med et fortolkende case? 

 a) Formålet er beskrivende med en gitt populasjon 

 b) Formålet er beskrivende med et teoretisk univers 

 c) Formålet er analytisk med en gitt populasjon 

 d) Formålet er analytisk med et teoretisk univers 

 e) Formålet er en detaljert beskrivelse av en spesifikk hendelse 

29) Hva kjennetegner et semi-strukturert intervju? 

 a) Alle spørsmål er fastlagt på forhånd 

 b) Ingen spørsmål er fastlagt på forhånd 

 c) Datainnsamling og analyse er skilt fra hverandre 

 d) Intervjupersonen fyller selv ut et spørreskjema 

 e) Nye spørsmål kan formuleres i løpet av intervjuet 
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30) Hva kjennetegner en kvalitativ innholdsanalyse? 

 a) Det er ikke nødvendig med en systematisk gjennomgang av materialet 

 b) Utvelgingen av materialet skjer tilfeldig 

 c) Datainnsamlingen skjer parallelt med analysen 

 d) Teksten må kodes av minst to personer 

 e) Kodingen må skje uavhengig av forskeren 
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DEL 2 – denne delen skriver du på vanlig eksamenspapir 

Kortsvarsoppgaver (teller 70 % av totalkarakteren)  

En forsker ønsker å finne ut hvordan personers utdanning (målt i antall år) påvirker den 

inntekten de oppnår i arbeidslivet. Forskeren har tilgang til data om inntekt og om 

personnummer for alle enkeltpersoner i den norske befolkningen. Han har videre informasjon 

om bostedsadresse for 96 % av befolkningen og telefonnummer for 87 %. Forskeren har 

derimot ikke tilgang til data om utdanning, og bestemmer seg for å trekke et utvalg på 2000 

personer til en survey der han spør deltakerne om utdanningslengde og en rekke andre forhold 

som kan være relevante for undersøkelsen. 

a) Bør forskeren her benytte sannsynlighetsutvelging? Begrunn svaret. (2p) 

b) Avhengig av svaret ditt under a), redegjør kort for to teknikker for 

sannsynlighetsvelging eller to teknikker for ikke-sannsynlighetsutvelging som kan 

være aktuelle i dette tilfellet. Diskuter kort fordeler og ulemper ved de to teknikkene 

du redegjør for. (4p) 

Etter å ha trukket utvalget velger forskeren å gjennomføre surveyen ved hjelp av 

telefonintervju.  

c) Diskuter mulige fordeler og ulemper ved å gjennomføre telefonintervju i denne 

situasjonen, relativt til å foreta besøksintervju hjemme hos personene. (2p) 

Etter å ha forsøkt fire oppringninger per person, finner forskeren at 27 % av de som har 

telefonnummer i utvalget har svart på surveyen. 

d) Diskuter hvilke mulige problemer den relativt lave prosenten som svarer på 

telefonsurveyen kan ha for forskerens videre analyse. (2p) 

Tabell 1 viser frekvensfordelingen over de 644 respondentene som besvarte telefonsurveyen. 

e) Hva er variasjonsbredden for antall år utdanning? (2p) 

f) Hva er medianen for antall år utdanning? (2p) 

g) Hva er gjennomsnittlig antall år utdanning? (3p) 

h) Forklar (uten å foreta utregningen) hva standardavviket for antall år utdanning ville 

kunne fortelle oss. (3p) 

Forskeren kopler nå surveydataene for antall år utdanning til inntektsdataene for 2014. Han 

ønsker så å gjennomføre en bivariat korrelasjonsanalyse med disse to variablene. 

i) Hvilket korrelasjonsmål ville du ha brukt i denne analysen? Begrunn hvorfor du 

foretrekker dette målet fremfor andre korrelasjonsmål i dette tilfellet. (3p) 

Forskeren bestemmer seg deretter for å kjøre en bivariat OLS regresjonsanalyse med inntekt 

målt i 1000 kroner (INNT) som avhengig variabel, og antall år utdanning (UTD) som 

uavhengig variabel. Resultatene er presentert i Tabell 2. 
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Tabell 1: Frekvensfordeling 

Antall år 

utdanning 

Antall 

respondenter 

0 25 

1 1 

2 0 

3 1 

4 0 

5 0 

6 0 

7 4 

8 33 

9 89 

10 27 

11 25 

12 137 

13 65 

14 30 

15 92 

16 15 

17 77 

18 12 

19 1 

20 8 

21 0 

22 2 

 

644 

 

Tabell 2: OLS modell med INNT som avhengig variabel 

 

b t 

UTD 13.70 5.89 

Konstant 155.87 13.21 

N 644 

 R
2
 0.32 

   

j) Skriv opp regresjonslikningen både i generell form og i estimert form (3p) 

k) Hva er standardfeilen til koeffisienten for UTD? (2p) 

l) Gi en substansiell tolkning av konstantleddet i regresjonen. (2p) 

m) Gi en tolkning av R
2
 til regresjonsmodellen (2p) 
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Hege Jansen, forskerens nabo, er ikke en av de 644 personene som har besvart undersøkelsen 

til forskeren. Forskeren ønsker av nysgjerrighet å estimere hennes inntekt i 2014. Forskeren 

vet at Hege tok en bachelorgrad i statsvitenskap på normert tid, og dermed har 15 år 

utdanning totalt. Imidlertid vet forskeren også at Hege Jansen (helt tilfeldig, selvsagt) vant 

nøyaktig kroner 2 300 000 i Lotto på nyttårsaften (31/12) 2014, og denne gevinsten regnes 

som inntekt.  

n) Ut fra denne kunnskapen og modellen i tabell 2, hva vil forskerens beste gjetning på 

Hege Jansens samlede inntekt i 2014 være? Begrunn svaret. (4p) 

En kollega av forskeren har tidligere studert hvilken betydning kjønn har for inntekt og 

utdanningsvalg. Kollegaen kritiserer forskerens bivariate modell for å utelate kjønn. 

Forskeren bestemmer seg derfor for å inkludere en dummy-variabel for kjønn (KJØNN; med 

verdiene Mann=0; Kvinne=1) i en multivariat OLS modell. Resultatene fra den nye modellen 

er gjengitt i Tabell 3. 

 

Tabell 3: OLS modell med INNT som avhengig variabel 

 

b t 

UTD 11.02 5.89 

KJØNN -45.54 3.95 

Konstant 177.83 13.21 

N 644 

 R
2
 0.43 

  

o) Konstantleddet i Tabell 3 er betraktelig høyere enn konstantleddet i Tabell 2. Beskriv 

med ord hva forklaringen på dette kan være, eventuelt hvorfor du mener at det skyldes 

tilfeldigheter. (3p) 

p) Med utgangspunkt i informasjonen ovenfor og resultatene i Tabell 3, hva er nå 

forskerens beste gjetning på lottomillionæren Hege Jansens samlede inntekt i 2014? 

Begrunn svaret. (3p) 

Forskeren ønsker å undersøke om restleddene fra analysen er homoskedastiske eller 

heteroskedastiske. Han finner ved hjelp av ulike tester klare tegn på at de er heteroskedastiske. 

q) Beskriv med ord hva heteroskedastisitet innebærer og hvilke negative konsekvenser 

heteroskedastisitet  kan ha for forskerens analyse og resultater. (4p) 

r) Hvilke grep kan forskeren ta for å bøte på disse negative konsekvensene dersom han 

bestemmer seg for å gjøre nye analyser? (4p) 

Basert på funnene i Tabell 3 skriver forskeren en rapport med tittelen «Effekter av kjønn og 

utdanning på inntekt». Når han presenterer denne rapporten på en konferanse, møter han 

innvendinger fra to kolleger, George og Sabina: 
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George: «Dette er en feilspesifisert modell. Tidligere forskning viser at kjønn har store 

konsekvenser for utdanningsvalg, og koeffisienten for KJØNN viser dermed ikke den totale 

effekten av kjønn. I tillegg er det vesentlig å vise hvor sterk den indirekte effekten av KJØNN 

via UTD på INNT er» 

Sabina: «Modellen er altfor naiv. Mine egne studier antyder at kvinners inntekt øker 

betraktelig mer når de tar ekstra utdanning enn hva tilfellet er for menn som tar mer utdanning. 

Modellen bør ta høyde for dette.» 

s) Hvilken fremgangsmåte og hvilke(n) modell(er) bør forskeren estimere for å besvare 

kritikken til George? Begrunn svaret, og skriv opp regresjonsligningen(e). (5p) 

t) Hvilken fremgangsmåte og hvilke(n) modell(er) bør forskeren estimere for å besvare 

kritikken til Sabina? Begrunn svaret, og skriv opp regresjonsligningen(e). (5p) 

Forskeren ønsker å skrive en bok om hvordan og hvorfor kjønn og utdanning påvirker inntekt. 

Forskerens regresjonsmodeller antyder noe om hvor sterke effektene er, men for å kunne 

grave dypere i hvilke mekanismer som gjør at utdanning og kjønn påvirker inntekt, planlegger 

forskeren å gjøre en kvalitativ dybdestudie av en håndfull individer. 

u) Skisser et mulig opplegg for en slik kvalitativ studie, og begrunn valgene bak 

opplegget. I besvarelsen bør du skissere og begrunne strategier for utvalg av individer, 

type data som skal samles inn, og hvordan disse dataene kan analyseres. (10p) 


