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EKSAMEN I  

SOS1120 KVANTITATIV METODE 
5. DESEMBER 2005 

(4 timer) 
 
 
 
Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen 
hjelpemidler tillatt. 
 
Sensur faller fredag 23. desember kl. 14.00, se oppslag på tavla utenfor Aud. 7, Eilert Sundts 
hus. Sensuren kan også hentes på Studentweb ca en time senere.  
 
Sensuren regnes som mottatt av studenten når den blir hengt opp, dersom ikke gyldig fravær 
kan dokumenteres.  
 
 
Oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne.  
 
Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen.  
 
Husk å skrive ned kandidatnummeret ditt et sted så du finner det igjen. 
 
 
 
 

 
 

LYKKE TIL! 
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I en undersøkelse om levekår i den norske befolkningen over 16 år har man samlet inn data 
ved hjelp av spørreskjema. I undersøkelsen er man spesielt opptatt av å kartlegge utbredelsen 
av helseproblemer i befolkningen. 
 
Spm 1: Diskuter mulige svakheter og styrker ved spørreskjemaundersøkelser (survey) når det 
gjelder å kartlegge utbredelsen av helseproblemer i befolkningen. 
 
I undersøkelsen har man blant annet valgt å anvende en variabel som skal måle i hvilken grad 
en person har problemer knyttet til dårlig helse eller ikke. Variabelen angir hvor mange 
problemer en person oppgir å ha på en liste over 16 ulike problemer som følge av dårlig 
helse, blant annet vansker med å bevege seg rundt i eller bruke boligen, vansker med å 
bevege seg ut av boligen på egen hånd, vansker med å delta i foreningsliv, vansker med å 
delta i andre fritidsaktiviteter, vansker med å bruke offentlige transportmidler, vansker med å 
få kontakt med eller snakke med andre mennesker, vansker med å gjennomføre eller sette i 
gang med en ønsket utdanning eller opplæring, vansker med å finne en jobb en kan klare, etc.  
 
Spm 2: Diskuter validiteten ved helsevariabelen i denne undersøkelsen. 
 
Dataene ble samlet inn ved besøksintervjuer i et sannsynlighetsutvalg av den norske 
befolkningen basert på klyngeutvelging. 
 
Spm 3: Hva er etter din mening styrker og svakheter ved å samle inn dataene gjennom 
besøksintervjuer framfor telefonintervjuer, postale undersøkelser eller e-postundersøkelser? 
Knytt diskusjonen til det aktuelle temaet for undersøkelsen. 
 

*   *   * 
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Høyeste verdi på helsevariabelen er 16, dvs. at en har samtlige av de opplistede helserelaterte 
problemene. Laveste verdi er 0, dvs. at en ikke har noen av de opplistede problemene. 
Tabellen nedenfor viser frekvensfordelingen for variabelen. 
 

Antall helserelaterte problemer

2902 78,0 80,1 80,1
196 5,3 5,4 85,5
139 3,7 3,8 89,3

86 2,3 2,4 91,7
69 1,9 1,9 93,6
54 1,5 1,5 95,1
35 ,9 1,0 96,1
29 ,8 ,8 96,9
25 ,7 ,7 97,6
18 ,5 ,5 98,1
20 ,5 ,6 98,6
17 ,5 ,5 99,1
10 ,3 ,3 99,4

9 ,2 ,2 99,6
5 ,1 ,1 99,8
7 ,2 ,2 99,9
2 ,1 ,1 100,0

3623 97,4 100,0
97 2,6

3720 100,0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
Spm. 4: Hva forteller denne tabellen om fordelingen av helserelaterte problemer i 
befolkningen? 
 
Medianen for variabelen helserelaterte problemer er 0, mens gjennomsnittet er 0,8. 
 
Spm. 5: Gjør først rede for hva som kjennetegner de statistiske målene median og 
gjennomsnitt. 
Forklar deretter hvorfor gjennomsnittet er høyere enn medianen i dette tilfellet. 
Hva taler for eller i mot å bruke henholdsvis gjennomsnitt og median i dette tilfellet? 
 

*   *   * 
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Krysstabellen nedenfor viser sammenhengen mellom helserelaterte problemer og kjønn og 
om en har noen som står en nær og som en kan snakke fortrolig med. 
 

Helserelaterte problemer avhengig av om en har noen som står en nær som en kan
snakke fortrolig med og kjønn.

82% 86% 59% 78%
18% 14% 41% 22%
440 1329 287 1551

100% 100% 100% 100%
N

Ingen
1 eller flere

Helserelaterte
problemer

Total

Nei Ja
Noen nær og fortrolig?

Nei Ja
Noen nær og fortrolig?

Mann Kvinne
Kjønn

 
 
Spm. 6: Kommenter hovedtrekkene i tabellene med dine egne ord. 
 
Tabellen nedenfor viser Cramers V for sammenhengene i krysstabellen ovenfor.  
 

Symmetric Measures

,051 ,031

1769

,159 ,000

1838

Cramer's VNominal by
Nominal
N of Valid Cases

Cramer's VNominal by
Nominal
N of Valid Cases

Informantens kjønn
Mann

Kvinne

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
Spm. 7: Gjør først rede for hva som skiller korrelasjonsmålet Cramers V fra Gamma. Gjør 
deretter rede for hva Cramers V sier om sammenhengen i tabellen. 
 
Spm 8: Gjør rede for hva en forstår med statistisk samspill.  
Er det samspill i krysstabellen ovenfor? Begrunn svaret og illustrer med årsaksdiagram 
(kausaldiagram). 
 

*   *   * 
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Nedenfor finner du SPSS-utskrifter fra to regresjonsanalyser, kalt modell 1 og modell 2, med 
variabelen helserelaterte problemer som avhengig variabel. Høyeste verdi på variabelen er 
16, dvs. at en har samtlige av de opplistede problemene. Laveste verdi er 0, dvs. at en ikke har 
noen av de opplistede problemene. 
 
De uavhengige variablene er: 
 

• Nær og fortrolig: om en har noen som står en nær og som en kan snakke fortrolig 
med, kodet 0 hvis en ikke har noen nær og fortrolig og 1 hvis en har det. 

• Alder over 17 år: hvor mange år eldre enn 17 respondenten er, kodet 0 hvis man er 17 
år, 1 hvis man er 18 år, 2 hvis man er 19 år..., 20 hvis man er 37 år, etc. 

 

Modell 1a

1,326 ,081 16,351 ,000
-,661 ,091 -7,288 ,000

(Constant)
Nær og fortrolig

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Antall helserelaterte problemera. 
 

 
 
Spm 9: Fortolk konstanten og regresjonskoeffisienten for variabelen nær og fortrolig i den 
første regresjonsmodellen.  
Gjennomfør deretter hypoteseprøving for å avgjøre om sammenhengen mellom variablene er 
statistisk signifikant. Bruk klassisk eller moderne variant av hypoteseprøving. Kritiske verdier 
i normalfordelingen er vedlagt bakerst i oppgavesettet (N = 3607). 
 

Modell 2a

,042 ,109 ,386 ,700
-,230 ,091 -2,525 ,012
,034 ,002 17,032 ,000

(Constant)
Nær og fortrolig
Alder over 17 år

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Antall helserelaterte problemera. 
 

 
Spm. 10: Fortolk konstanten og regresjonskoeffisientene i den andre regresjonsmodellen.  
Den multiple korrelasjonskoeffisienten (R2) er 0,09. Hva forteller dette om 
regresjonsmodellen? 
 
Spm. 11: Forklar hvorfor regresjonskoeffisienten for variabelen nær og fortrolig endrer seg 
fra modell 1 til modell 2. Illustrer forklaringen med årsaksdiagram (kausaldiagram). 
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Vedlegg: 
Kritiske verdier i normalfordelingen (tosidig test): 
Sannsynlighet (α)  0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 
Kritisk verdi z(α/2) 0,67 1,15 1,64 1,96 2,24 2,58 2,81 3,29 
 
 


