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EKSAMEN I  

SOS1120 KVANTITATIV METODE 

28. NOVEMBER 2008 

(4 timer) 

 

 

 
Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen 

hjelpemidler tillatt. 

 

Sensur faller 19. desember 2008 kl. 14.00, og kan hentes på Studentweb ca. en time senere.  

 

Sensuren regnes som mottatt av studenten når den blir publisert.  

 

Vi minner om at kandidater som ønsker begrunnelse må søke om dette til instituttet senest 1 

uke etter sensur har falt. Frist for å klage på karakteren er tre uker etter at sensur har falt. 

 

Oppgavesettet består av 4 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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Oppgavesettet består av tre oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Oppgave 1 teller 

20% av den totale vurderingen, mens oppgave 2 og 3 teller 40% hver. 

 

NB! En sensor skal lese kopien av besvarelsen også. Skriv slik at den blir leselig. 

 

 

Oppgave 1 

Hvert år siden 1900 har samtlige rekrutters høyde blitt målt. Målingene utgjør en tidsserie 

som fins i Statistisk Sentralbyrås database om historisk statistikk. Rekruttenes 

gjennomsnittshøyde har økt med årene, fra 170 cm i 1900 til 179,9 cm i 2007. Dette antas 

bl.a. å skyldes et riktigere kosthold. 

 

I tabell 1 er resultatet av målingen i 2007 gruppert i åtte kategorier: 

 

Tabell 1: Rekruttenes høyde i 2007 

 

Høyde i cm 

 

Prosentandel Kumulativ prosent 

Under 165 1,2 1,2 

165-169,9 4,6 5,8 

170-174,9 15,0 20,8 

175-179,9 26,2 47,0 

180-184,9 28,2 75,2 

185-189,9 17,0 92,2 

190-194,9 6,3 98,5 

195 og over 1,5 100 

 

Totalt 

 

100 

 

 

 

a.) Hvilket målenivå har variabelen høyde i tabell 1? Hva kjennetegner dette målenivået? 

 

b.) Gjennomsnittshøyden dette året var 179,9 cm. Hva vil du si er modus og median i  

 fordelingen? Hva slags informasjon gir modus og median? 

 

c.) Framstill resultatet av målingen grafisk. Er høydefordelingen normalfordelt? Begrunn 

svaret. 
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Oppgave 2 

Fra midt på 80-tallet og gjennom hele 90-tallet sank andelen stemmeberettigede som deltok i 

Stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg. Mens deltakelsen ved stortingsvalgene etter 

hvert lå rundt 75% kom oppslutningen ved både fylkestingsvalgene og kommunevalgene ned 

mot 60%. Like før kommunevalget i 1999 ble det derfor gjennomført en spørreundersøkelse 

basert på et representativt utvalg av stemmeberettigede personer. Spørsmålet som ble stilt var 

følgende: 

 

Hvis det hadde vært valg kommende mandag, ville du helt sikkert avgitt stemme, kanskje 

avgitt stemme, eller helt sikkert ikke avgitt stemme? 

 

Helt sikkert 

Kanskje 

Helt sikkert ikke 

 

a) Hvilke fordeler og ulemper ser du ved dette måleinstrumentet? 

b) I undersøkelsen sier 90% av de spurte at de helt sikkert vil stemme ved valget. To 

uker senere ble den faktiske valgdeltakelsen i kommunevalget målt til 61,7%. Hva kan 

forskjellen skyldes? 

 

I undersøkelsen var man bl.a. opptatt av sammenhengen mellom stemmegivning, kjønn og 

utdanning. Man skilte her mellom de som sier de helt sikkert vil stemme og de som er 

usikre/ikke vil stemme. Man skilte også mellom høyutdannede (de som har eksamen fra 

høyskole eller universitet) og lavutdannede (de som ikke har slik eksamen). Tabell 2 viser 

analysen og noen statistiske mål: 

 

Tabell 2: Om man vil stemme eller ikke, etter utdanning og kjønn 

 

Skal stemme Menn Kvinner 

 Høyutdannet Lavutdannet Høyutdannet Lavutdannet 

Kanskje/ helt sikkert 

ikke 

9 10 7 15 

Helt sikkert 91 90 93 85 

Totalt 100 100 100 100 

Cramer’s V .02 .13 

Kjikv.test X
2
 = 0,183;    p < .67 X

2
 = 12,748;     p < .001 

  

c) Hva er enheter, variable og verdier i denne tabellen? 

d) Hvordan vil du beskrive resultatet av analysen? Du trenger ikke å regne 

delsammenhenger. 

e) Cramer’s V er .02 blant menn og .13 blant kvinner. Hvordan fortolker du dette? 

f) Gjør rede for kjivadrattesten. Hvordan fortolker du de to testene i tabellen? 

Kommenter både kjikvadratverdien og p-verdien. (I begge testene er df=1 og kritisk 

verdi 3,84 for p<.05). 
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Oppgave 3 

I tabell 3 rapporteres en regresjonsanalyse med timelønn i kroner som avhengig variabel. 

Følgende to uavhengige variable er inkludert: antall fysiske og ergonomiske 

arbeidsbelastninger i jobben (varierer mellom 0 og 20 belastninger), og arbeidstid pr uke i 

timer, hvor 0 = 40 timer eller lavere og 1 = 41 timer eller høyere. 

 

Tabell 3: Lineær regresjonsanalyse. Avhengig variabel: timelønn i kroner 

 

 b Standardfeil Sig. 

Konstantledd 142,40 1,29 p<.001 

Arbeidsbelastninger -2,55 0,23 p<.001 

Arbeidstid 15,80 2,05 p<.001 

 

a) Gi en fortolkning av konstantleddet og de to b-koeffisientene. Hvor mye tjener en 

person med 10 arbeidsbelastninger og arbeidstid under 40 timer pr uke ifølge 

modellen? 

b) b-koeffisienten for arbeidstid er et punktestimat. Beregn et 95% konfidensintervall for 

denne koeffisienten. Hvordan vil du fortolke dette intervallet? 

c) Hvilke krav stilles til årsaksslutninger i regresjon? Synes du at variablene i 

regresjonsmodellen tilfredsstiller disse kravene? 

d) Lønnsfastsettelse kan antas å skje etter to prinsipper. Det ene kan beskrives med den 

såkalte kompensasjonshypotesen: ulemper i arbeidssituasjonen kompenseres med 

høyere lønn. Det andre prinsippet dekkes av akkumulasjonshypotesen: både ulemper 

og fordeler har en tendens til å hope seg opp, slik at ulemper og lav lønn går sammen, 

mens fordelaktig stilte arbeidstakere også får høy lønn. Finner noen av disse 

hypotesene støtte i regresjonsanalysen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYKKE TIL! 


