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Oppgave 1: 
 
a) Inntekt er som regel en forholdstallsvariabel, men i dette tilfellet er den gruppert med ulike 
intervaller og ett åpent intervall (500 000 kroner eller mer). Dermed er variabelen formelt på 
ordinalnivå. Variabelen har åtte verdier så ut fra Ringdals anbefaling kan den kanskje 
behandles som om den er på et høyere målenivå (dette forutsetter at en slik behandling er 
teoretisk meningsfull, og det er et åpent spørsmål her). En annen måte å behandle variabelen 
på er interpolering, men dette behandles ikke i boken til Ringdal. 
 
Som ordinalvariabel kan modus og median beregnes. For å beregne gjennomsnitt må 
variabelen betraktes som om den er på et høyere målenivå enn ordinalnivå, og det er nok en 
tvilsom antakelse i dette tilfellet. 
 
b) En slik sammenheng gir jo en sterk indikasjon på at kvinner tjener mindre enn menn, men 
er strengt tatt en nivåfeilslutning (økologisk feilslutning). En kan logisk sett ikke utelukke at 
sammenhengen for eksempel skyldes at menn i kvinnedominerte yrker tjener mindre enn 
menn i mannsdominerte yrker. 
 
c) Tabellen viser at menn tjener mer enn kvinner. Det er en større andel blant kvinnene som 
tjener 0-99’ og en mindre andel som tjener 300’ eller mer sammenliknet med mennene. 
 
d) ) Cramers v er et mål på statistisk sammenheng mellom to variabler. Det varierer mellom 0 
og 1 og har verdien 0 hvis det ikke er sammenheng mellom variablene. Cramers v angir ikke 
retningen på sammenhengen, dvs. om den er positiv eller negativ og egner seg derfor best i 
krysstabeller hvor minst en av variablene er på nominalnivå (her er kjønn på nominalnivå). 
 
Her viser Cramers V at det er en relativt sterk sammenheng kjønn og inntekt, men målet sier 
ikke noe om hvordan denne sammenhengen er. 
 
e) Gamma er et korrelasjonsmål for sammenhenger i krysstabeller hvor begge variabler er på 
ordinalnivå (eller høyere). Det varierer mellom –1 (perfekt negativ sammenheng) og 1 
(perfekt positiv sammenheng). Gamma er 0 hvis det ikke er sammenheng mellom variablene. 
Gamma angir hvor stor overvekt det er likt eller ulikt ordnede par i datamaterialet. Er det flest 
lik ordnede par, er gamma positiv, er det flest ulikt ordnede par, er gamma negativ. Et 
problem med gamma er at det ser bort fra par med sammenfallende ranger (samme verdi på 
minst en av variablene). Denne svakheten kan man bøte på ved å bruke mer «raffinerte» 
varianter av gamma (Somers d, Kendalls tau-b eller tau-c). 
 
Gamma er ikke beregnet i denne krysstabellen fordi kjønn har nominalt målenivå. (Hvis noen 
bemerker at dikotome variabler er spesielle og at man strengt tatt kunne beregnet gamma i 
denne tabellen, så skal de selvsagt belønnes for dette.) 
 
f) Hypoteser: 
 
H0: Ingen forskjell mellom menn og kvinner i befolkningen når det gjelder lønnsnivå 
H1: Forskjell mellom menn og kvinner i befolkningen når det gjelder lønnsnivå 



 
- klassisk variant: 
 
Frihetsgrader = (2-1)*(4-1) = 3 
Kritisk verdi for 5% signifikansnivå: 7,851 
Testobservatoren på 194,7 overskrider kritisk verdi og H0 forkastes. 
 
- moderne variant: 
 
Signifikanssannsynligheten på 0,000 er lavere enn et signifikansnivå på 5% (eller 1% for den 
saks skyld) og H0 forkastes.  
 
Vi får støtte for at det i populasjonen er forskjell mellom menns og kvinners lønn. 
 
g) Av den store listen over mulige mellomliggende variabler kan vi for eksempel trekke fram 
verdiforskjeller (for eksempel karriereorientering), utdanningstype, yrkesstatus, forfremmelse. 
God besvarelser begrunner forslagene godt og bruker årsaksmodeller. 
 
h) Konstant: Gjennomsnittlig skåre på holdningsvariabelen når alle de uavhengige variablene 
har verdien null, dvs. menn, 0 år som ikke bor i tettbygd strøk. Det er tvilsomt om denne 
gruppen overhode har noen holdninger til innvandrere (og befinner seg dessuten godt utenfor 
det området dataene våre dekker), så konstanten har kun en teknisk fortolkning. 
 
Kjønn: Kvinnene i utvalget oppgir i gjennomsnitt 0,324 lavere skåre på holdningsvariabelen 
enn menn, kontrollert for alder og bosted, dvs. kvinner er mindre enig i påstanden om at 
innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn (mindre negative til innvandrere). 
 
Alder: For hver år eldre respondentene i undersøkelsen er, oppgir de i gjennomsnitt 0,009 
høyere skåre på holdningsvariabelen, kontrollert for kjønn og bosted, dvs. oppfatningen om at 
innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn får mer oppslutning jo eldre personene er (eldre 
er mer skeptiske til innvandrere). 
 
Tettbygd strøk: De som bor i tettbygde strøk oppgir i gjennomsnitt 0,101 høyere skåre på 
holdningsvariabelen enn de som ikke bor i tettbygde strøk, kontrollert for kjønn og alder, dvs. 
de som bor i tettbygde strøk er mer av den oppfatning at innvandrere er mer kriminelle enn 
nordmenn (er mer skeptiske til innvandrere). Men denne sammenhengen er ikke statistisk 
signifikant på 5%-nivået.  
 
i) At en sammenheng er lineær, innebærer at en måleenhets økning i den uavhengige 
variabelen alltid gir den samme endringen i den avhengige variabelen. En lineær sammenheng 
kan formuleres med en likning: Y = b0 + b1 X. Vi ser at når X øker med en i verdi , øker alltid 
Y med b1 i verdi. I eksempelet ovenfor beregner regresjonsanalysen at et års økning i alder 
hele tiden gir 0,009 økning i gjennomsnittsskåren på holdningsskalaen. 
 
Dette er ikke alltid like realistisk. En rekke sammenhenger er ikke-lineære, dvs. at endringen i 
den avhengige variabelen ikke er den samme etter hvert som den uavhengige variabelen øker i 
verdi. Et rimelig eksempel er sammenhengen mellom alder og helseproblemer. Et års økning i 
alder gir liten helsevirkning for unge mennesker, men betyr mye for de som er eldre. 
 



j) Forskernes antakelser innebærer ensidige hypoteser. Det lar seg gjøre å formulere 
hypotesene på denne måten, men det er dårlig dekket på forelesningene. Tosidig 
hypoteseprøving er tilstrekkelig. 
 
Oppgaveteksten forutsetter ikke at hypoteser settes opp, men de er som følger: 
 
H0: Ingen forskjell i holdning til innvandrere mellom dem som i tettbygde strøk og dem 

som ikke bor i tettbygde strøk. 
H1: Det er forskjell i holdning til innvandrere mellom dem som i tettbygde strøk og dem 

som ikke bor i tettbygde strøk. 
 
- klassisk variant: 
 
Kritisk verdi på 5 %-nivået er 1,96. T-verdien er lavere enn dette, og nullhypotesen må 
beholdes. 
 
- moderne variant: 
 
Signifikanssannsynligheten er over 0,05,  og nullhypotesen om ingen sammenheng beholdes. 
 
Forskerne får med andre ingen støtte for antakelsen om at det er forskjeller i holdninger til 
innvandrere mellom dem som bor i tettbygde strøk og dem som ikke gjør det. 
 

Oppgave 2 
Enten 2A: 
 
a) Likhetsteknikken: sammenlikner case som er like med hensyn til avhengig variabel. Kan 
eliminere forklaringsvariabler hvor casene har ulik verdi. Kun forklaringsvariabler hvor 
casene har lik verdi kan være aktuelle forklaringer. I pensumboken er Seidmans 
sammenlikning av arbeiderbevegelsene og demokratiutvikling i Brasil og Sør-Afrika nevnt (s. 
186). 
 
Forskjellsteknikken: sammenlikner case som er forskjellige med hensyn til en avhengig 
variabel. Kan eliminere forklaringsvariabler hvor casene har samme verdi. Kun 
forklaringsvariabler hvor casene har forskjellig verdi kan aktuelle forklaringer. Skocpols 
studie av revolusjoner er nevnt hos Ringdal (s. 185). 
 
b) Her undersøkes bedrifter som alle har lykkes så det legges opp til likhetsteknikken. Det kan 
argumenteres for at en kan skille mellom ulik grad av suksess, slik at det også legges opp til 
forskjellsteknikken. 
 
c) En svakhet med likhetsteknikken er problemet med å trekke årsaksslutninger. Selv om 
bedrifter som har lykkes har en del egenskaper til felles, kan vi ikke uten videre vite om de 
samme egenskapene også kan føre til fiasko, eller at de preger både bedrifter som har suksess 
og bedrifter som ikke har suksess. 
 
d) Statistiske teknikker har som utgangspunkt at sammenhenger (som regel) ikke er perfekte. 
Det finnes avvik fra det generelle mønsteret. I den grad en opererer med sosiale lover 



uttrykkes de i form av sannsynligheter, dvs. at en årsaksvariabel øker sannsynligheten for at 
en virkning skal inntreffe. 
 
Når casetilnærmingen kan beskrives som deterministisk er det fordi forklaringer på like case 
forutsetter at årsaken alltid er til stede og at forklaringer på ulike case forutsetter den 
tilsvarende ulikheten i årsaksvariablene. Case som avviker fra dette mønsteret innebærer at 
hele forklaringsmodellen må endres. 
 

Eller 2B: 
 
a) Her må en belønne modne og reflekterte besvarelser, og spesielt de besvarelsene som ikke 
bare diskuterer etikk generelt, men knytter det til den konkrete problemstillingen. 
 
Temaet er selvfølgelig følsomt og kan oppleves som ubehagelig av dem som utsettes for 
undersøkelsen. Men slikt ubehag gjør ikke nødvendigvis undersøkelsen uetisk. Hvorvidt 
undersøkelsen er uetisk er blant annet avhengig av hvordan spørreskjemaet er utformet. 
 
b) Styrker: 
- de som svarer føler større grad av anonymitet 
- kan bruke sannsynlighetsutvelging og dermed kunne si noe om utbredelsen av vold i 
samfunnet 
 
Svakheter: 
- Samtaleintervjuer kan gi bedre innsikt i bakgrunnen for og individenes opplevelser av 
voldsbruken 
- vanskelig å utforme gode spørsmål og dekkende svaralternativer 
- intervjusituasjonen kan gi begrensede muligheter til å stimulere informanten til å gi gode 
svar 
 
c) Se oversikt over momenter i Ringdal, side 262 (også i artikkelen til Alstad side 40-43). 
 
d) Se Ringdal side 271-72. 
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