
Multiple regresjon 
 
 
Her utvider vi perspektivet for enkel lineær regresjon til   også å 
omfatte flere forklaringsvariable.Det er fortsatt en responsvariabel. 
Måten dette gjøre på  er nokså naturlig. Prediktoren utvides med 
flere lineære ledd, et for hver forklaringsvariabel. Men det oppstår en 
del nye problemer. Vi kommer til å konsentrere oss om det som er 
felles med enkel lineær regresjon. 
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I enkel lineær regresjon beskrev linja 
  
                                          μ𝑦 = β0 + β1x 

 
hvordan forventningen til responsvariabelen avhenger av  
forklaringsvariabelen x. Det nye i multippel regresjon er at  
forventningen avhenger av p forklaringsvariable og har formen 
 
                         μ𝑦 = β0 + β1𝑥1 + β2𝑥2+…+ β𝑝𝑥𝑝 

 
Dette kalles  populasjons regresjonsligningen.  
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Som i enkel lineær regresjon kan vi for hver  hver fast, fiksert verdisett 
av forklaringsvariablene 𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑝 tenke oss at finns en  

subpopulasjon av responser. Hver subpopulasjonen karakteriseres  
ved at fordelingene har en bestemt forventning. Forøvrig er  
fordelingene like. Spesielt har de samme standardavvik σ. 
 
Eksempel: Suksess i college. 
 
Respons y: GPA, kumulativ «grade point average» etter tre semestre 
 
Forklaringsvariable: 𝑥1 karakter i matematikk på videregående, HSM  
                                    𝑥2 karakter i naturfag på videregående, HSS 
                                     𝑥3 karakter i engelsk på videregående, HSE 
 
som kan gi modeller av typen 
 
                          μ𝐺𝑃𝐴 = β0 + β1 𝐻𝑆𝑀 + β2𝐻𝑆𝑆+ β3𝐻𝑆𝐸 
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Også her er det  hensiktsmessig å organisere observasjonenen i en  
datamatrise som kan beskrives ved  
 
Enhet   Respons                Forklaringsvariable    
                                           𝑥1        …                    𝑥𝑝 

  1             𝑦1                   𝑥11       …                    𝑥1𝑝  

  2             𝑦2                   𝑥21       …                    𝑥2𝑝  

 
 
                 … 
 
  n             𝑦𝑛                    𝑥𝑛1       …                    𝑥𝑛𝑝  

 
 
 





6 

 Den statistiske modellen for multippel lineær regresjon er 
 
                            𝑦𝑖  = β0 + β1𝑥𝑖1 + β2𝑥𝑖2+…+ β𝑝𝑥𝑖𝑝+ϵ𝑖  

 
for i=1, …,n. Her er forventningen til responsverdien 
 
                             μ𝑦 = β0 + β1𝑥1 + β2𝑥2+…+ β𝑝𝑥𝑝 

 
en lineær funksjon av  forklaringsvariablene. 
 
Avvikene ϵ𝑖  antas å være uavhengige normalfordelte 
variable med forventning 0 og standardavvik σ , dvs. N(0,σ) . 
Parametrene i modellen er β0, β1, … ,β𝑝 og σ . 
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Uttrykket  
 
                     μ𝑦 = β0 + β1𝑥1 + β2𝑥2+…+ β𝑝𝑥𝑝 

 
er et nyttig verktøy for å beskrive hvordan forventningen varierer 
med endringer i forklaringsvariablene. 
 
Men merk: 
 
• Koeffesienten β0 er forventningen når alle forklaringsvariblene er 
     lik null. Enda mer enn for enkel lineær regresjon er dette et veldig  
     spesielt tilfelle, som sjelden er av interesse. 

 
• Tolkningen av de andre parametrene β𝑗 , 𝑗 = 1,… , 𝑝 er at de  

      representerer hvor mye μ𝑦 endres når 𝑥𝑗  endres med en enhet. 

      Men det gjelder bare når resten av forklaringsvariablene holdes 
      konstant. 



8 

Metoden for å finne estimatorer 𝑏0, 𝑏1,…, 𝑏𝑝 for 

parametrene β0, β1,…, β𝑝 er ved minste kvadraters metode. 

Estimert respons for den i'te enheten er  
 
                       𝑦 𝑖= 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖1 + 𝑏2𝑥𝑖2+…+ 𝑏𝑝𝑥𝑖𝑝 

 
Det tilsvarende residualet er som tidligere definert 
som avviket mellom observert verdi og predikert verdi 
 
                  𝑒𝑖 = observert respons  - predikert respons 
                      =  𝑦𝑖   -         𝑦 𝑖 
                      =  𝑦𝑖  - 𝑏0 - 𝑏1𝑥𝑖1 - 𝑏2𝑥𝑖2 -…- 𝑏𝑝𝑥𝑖𝑝. 
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Minste kavadraters estimatorene er nå de b'verdiene som 
gjør summen av kvadratet av residualene minst mulig, dvs 
𝑏0, 𝑏1,…, 𝑏𝑝 minimerer 

 

 (𝑦𝑖  − 𝑏0 − 𝑏1𝑥𝑖1 − 𝑏2𝑥𝑖2 −…− 𝑏𝑝𝑥𝑖𝑝)
2 

 
Løsningen er nokså komplisert, men er ikke noe problem 
på en regnemaskin. 
 
Estimatoren for σ2 er som for enkel lineær regresjon 
basert på et ``gjennomsnitt'' av kvadrerte residualer 

      𝑠2   =   
 𝑒𝑖
2

𝑛−𝑝−1
 

              =   
 (𝑦𝑖−𝑦 𝑖)

2

𝑛−𝑝−1
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Her er n-p-1 antallet frihetsgrader som svarer til 𝑠2 . Det er antall 
observasjoner, n , minus antall  β 'er som inngår i modellen, p+1 . 
For enkel lineær regresjon er p=1 slik at antallet frihetsgrader er 
n-2 .  
 
Estimatet for standardavviket σ er 
 

                            s= 𝑠2. 
 
Som i lineær regresjon standardiseres estimatorene for 
β𝑗  , j=0,1,….,p. Estimatoren er normalfordelt som før.  

Standardavvikene er multipla av σ, som  estimeres med s . Dette  
gir t-fordelinger med n-p-1 frihetsgrader. Det finns formler  𝑆𝐸𝑏𝑗  

som er av multipla av s . De beregnes også rutinemessig av 
statistikkpakkene som brukes. 
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Dette gir resultater som generaliserer det vi har sett: 
 
Et  konfidensintervall med konfidenskoeffisient lik C for 
β𝑗  har grenser 

 
                                       𝑏𝑗    ±   t* 𝑆𝐸𝑏𝑗.  

  
Her er t* den verdien som gjør at arealet under  
tetthetskurven til en t(n-p-1) fordeling mellom -t* og t* er C . 
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For å teste 𝐻0:β𝑗=0 beregnes t-observatoren 

 

                                       t=        
𝑏𝑗

𝑆𝐸𝑏𝑗
 

 
Antall frihetsgrader er n-p-1. La T være en tilfeldig variabel 
som er t(n-p-1) -fordelt. Da er P-verdiene for en test for 
                             
                                       𝐻0:β𝑗=0  
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Hvis alternativet er ensidig 
 
                                       𝐻𝑎:β𝑗 > 0   P(T≥t). 

 
Hvis alternativet er ensidig 
 
                                     𝐻𝑎:β𝑗 < 0   P(T ≤t). 

 
Hvis alternativet er tosidig 
 
                                     𝐻𝑎:β𝑗 ≠0   2 P(T≥ |t|). 
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To problemer til: 
 
 Hvis 𝑥1= 𝑥1*, …, 𝑥𝑝= 𝑥𝑝*,  er forventet responsverdi 

 
                    μ𝑦 =β0 + β1𝑥1* + β2𝑥2*+…+ β𝑝𝑥𝑝*. 

 
Tolkningen av     β0 + β1𝑥1* + β2𝑥2*+…+ β𝑝𝑥𝑝* er at størrelsen er 

forventningen i en populasjon når 𝑥1= 𝑥1*, …, 𝑥𝑝= 𝑥𝑝*. Det er  

analogt  med enkel lineær regresjon.  
 
Den estimeres med  
 
                     μ 𝑦  =𝑏0 + 𝑏1𝑥1* + 𝑏2𝑥2*+…+ 𝑏𝑝𝑥𝑝* 

 
og for å konstrure konfidensintervaller  brukes 𝑆𝐸μ 𝑦 . 
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Det kan også være av interesse å angi et intervall en ny 
observasjon, vil falle innenfor med en bestemt sannsynlighet 
når 𝑥1= 𝑥1*, …, 𝑥𝑝= 𝑥𝑝*. Prediksjonsintervaller finnes på 

lignende måte som i enkel lineær regresjon. 
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I kapittel 2 ble det påpekt  at det er en nær sammenheng mellom  
korrelasjon og enkel lineær regresjon. Vi husker  stigningsforholdet  

kan yttrykkes ved hjelp av korrelasjonen r, 𝑏1= r 
𝑠𝑦

𝑠𝑥
. En annen  

sammenheng er at kvadratet av regresjonen,  𝑟2,  måler styrken på  
sammenhengen mellom  respons- og  forklaringsvariabel. 
 
 
𝒓𝟐 i enkel lineær regresjon: Kvadratet av korrlasjonen er den delen  
av variasjonen i responsvariabelen y som forklares ved minste 
kvadraters regresjon av y på x. 
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Verdien av  𝑟2 er med andre ord  en beskrivelse av  
forklaringskraften i forklaringsvariabelen.   
 
Variasjonen i verdiene til  responsvariabelen  består av to deler. 
Den delen som  beskrives av  regresjonslinja og en del som utgjør 
avviket fra denne. Variasjonen i verdiene til responsvariabelen blir 
altså dekomponert, og 𝑟2 er andelen av den totale variasjonen i 
verdiene til responsvariabelen som forklares ved regresjonen, og 
variasjonen som forklares ved regresjonen er variasjonen i 
de predikerte verdiene til responsvariabelen. 
  

                         𝑟2 =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑟 𝑦 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑣 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑟 𝑦
 . 

 
Denne identiteten gjelder ikke lenger i multippel 
regresjon. 
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Men størrelsen  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑟 𝑦 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑣 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑟 𝑦
  

 
er en viktig i multippel regresjon og kalles 
 
Kvadrert multippel korrelasjon, 𝑹𝟐:  Observatoren  
 

                             𝑅2 =     
 (𝑦 𝑖 − 𝑦 )2 

 (𝑦𝑖 −  𝑦 ) 
2
 
 

 
er andelen av variasjonen i responsvariabelen som  
forklares av forklaringsvariablene 𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑛. 
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Kvadratroten av R2  kalles den multiple korrelasjonskoeffesient 
og er korrelasjonen mellom observasjonene 𝑦𝑖 og de predikerte 
verdiene 𝑦 𝑖 . R

2 vil derfor alltid ha en verdi mellom 0 og 1. 
 
Et trekk ved R2 er at størrelsen alltid blir større når flere  
forklaringsvarialble inkluderes i den multiple regresjonsmodellen. 
For å ta hensyn til dette finns det også en modifikasjon, 𝑎𝑑𝑗 − R2. 
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Case studie 

n=224 studenter med «computer science majors» 
 
NB: Andre tall enn i 8. utgave! 
 
Respons: Kumulative GPA etter tre semester på college 
 
Forklaringsvariable:  SATM,  SAT matematikk  
                                      SATV, SAT verbal 
                                      HSM,  high sshool matematikk 
                                      HSS, high scool naturfag 
                                      HSE, high school engelsk 
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Starter med deskreptiv statistikk over alle variablene. 
Hensikten er å ha en viss oversikt over materialet før 
man prøver på en mer kompleks modell. 



Spesielt bør man være på utkikk etter ekstreme verdier for 
alle variablene. 
 
Bruk av normalfordelingsplott er for rent deskriptive 
formål,  og betyr ikke at forklaringsvariablene behøver å 
være normalfordelt. 
 
De enkelte variabblene kan ha fordelinger som gjør at 
ulike verktøy er hensiktsmessige, f. eks resultatene fra  
«high school» der frekvenser over de ulike verdiene  
kan benyttes. Som man ser er det konsentrasjon om 
de høye verdiene.  
 
Denne tabellen viser også hvordan karakterene kodes,  
A=10, A-=9 osv. 
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Etter de deskreptive målene for endimensjonale fordelingene er  
det lurt å få et overblikk om sammenhengene.    



• De forklaringsvariablene med høyest korrelasjon med responsen 
GPA, er HSS og HSM, deretter HSE. 

 
• Selv om en forklaringsvariabel ikke er særlig korrelert med  
     responsen, betyr det ikke at den nødvendigvis ikke kan    være 
     nyttig i en multippel regresjon. 
 
• Plott kan være mer informative enn numeriske 

oppsummeringer.   
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Vi skal i det følgende se på tre varianter av en  multippel 
regresjonsmodell. Førest forklaringsvariablene HSM,HSS og HSE. 
Dernest forklaringsvariblene SATM og SATV og til slutt en 
modell som inkluderer alle sammen.  
 
1.Først HSM,HSS og HSE. 
 
SAS utskriften inneholder i tillegg til estimater for koeffesientene 
også en ANOVA- analyse, som viser at  den simultane nullhypotsen 
𝐻0: β1 = β2= β3=0, dvs et utvalg, må forkastes. 
 
Størrelsen Root MSE er estimatet for standardavviket, σ, til 
feilleddene ϵ𝑖  .    
 
𝑅2= 0.20. 
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Den tilpassede regresjonslinja er: 
 

𝐺𝑃𝐴  = 0.590 + 0.169HSM + 0.034 HSS + 0.045 HSE 
 
som gir predikert verdi for (A-=9, B+=8, B=7) lik 
 

𝐺𝑃𝐴  = 0.590 + 0.169 × 9 + 0.034 HSS× 8 + 0.045 HSE× 7 = 2.7. 
 

Husk t= 
𝑏

𝑆𝐸𝑏
 . Det er bare HSM som har P-verdi mindre enn 

0.05. 
 
Til tross for at både HSS og HSE er korrelert med GPA, 
(r=0.33, r=0.29) er de ikke signifikante. Dette skyldes at  HSS 
og HSE er korrelert innbyrdes (r=0.58), slik at det er betydelig 
overlapp i  informasjonen fra disse variablene i forhold til responsen 
GPA. 
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Signifikanstester for de individuelle koeffesientene angir signifikans 
for forklaringsvariablene under forutsetning at alle de andre 
er inkludert i modellen.  
 
At man må ta hensyn til korrelasjonen mellom forklaringsvariablene 
er det viktigste nye elementet ved overgang fra enkel lineær til  
multippel regresjon. 
 
Residualanalyse er viktig også i multippel regresjon 
   
• Plott mot alle forklaringsvariablene, se etter outliere, innflytelsesrike  
     observasjoner, ikke-linearitet,  økende varians. 

 
• Normalfordelingsplott av residualene,  histogram over residualene. 
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For å finne ut av om HSE og HSS bidrar til forklaring i tillegg til 
HSM, må man undersøke flere modeller. Tar bort HSS. 



𝑅2 omtrent som før. 
 
P-verdien til HSE mindre, 0.08 mot 0.24. 
 
Sammenligner de tilpassede modellene: 
 
 𝐺𝑃𝐴  = 0.590 + 0.169HSM + 0.034 HSS + 0.045 HSE 
 𝐺𝑃𝐴   = 0.624 + 0.183HSM  + 0.061 HSE 
 
Tolkningen av alle individuelle estimater må ses i sammenheng 
med de andre forklaringsvariablene i modellen. 
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2. Dernest SATM, SATV 



𝐺𝑃𝐴  = 1.289 + 0.002283 SATM +- 0.000025 SATV 
 
Også denne modellen forkaster 𝐻0: β1 = β2=0, men 
𝑅2 = 0.06, mot 0.20 tidligere.  
 
Signifikans ikke nok, SATM har P-verdi 0.0007.   
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3. Til slutt alle forklaringsvariable. 



Bare HSM er signifikant og bidrar signifikant når den legges til 
en modell som allerede inneholder de andre  fire 
forklaringsvariablene. 
 
 
 
Kan teste 𝐻0: β1 = β2= β3= 0, dvs HS bidrar ikke i tillegg til SAT 
 
 
 𝐻0: β4 = β5=0,  dvs SAT bidrar ikke i tillegg til HS. 
 




