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Generelt:  

Det var to tekniske feil i tilknytning til STATA som skapte problemer på eksamen. Den ene var at 

filhalen .dta ble borte i Inspera og STATA ville da ikke åpne filen med use-kommandoen. Den andre 

feilen var i datasettet der variabelen storby hadde feil verdier: TRUE/FALSE i stedet for 0 og 1. I 

oppgaveteksten var det imidlertid vist til en variabel med navn stor_by. Alle fikk utdelt en lapp under 

eksamen med en slik løsning:  

gen storby2 = (storby== "TRUE") 

og beskjed om at som hadde problemer kunne bruke den nye variabelen storby2 i stedet. Denne 

variabelen skulle brukes i oppgave b), d), e) og j). Det er derfor viktig at det sjekkes stata-koden som 

legges ved besvarelsen.  

Merk: det var også en csv-fil i datasettet med følgende beskjed i oppgaveteksten:  

For sikkerhets skyld er også datasettet i csv-format her: V19_kommuner_csvformat og kan åpnes med 

insheet-kommandoen slik:  

insheet using V19_kommuner_43132846_1556266463244.csv  

 

Denne filen var uten feil og de som leste inn csv-filen har ikke opplevd tekniske problemer så vidt vi 

vet. Studentene har lest inn csv-filer i seminargruppene gjennom hele semesteret og det er derfor 

ikke urimelig å forvente at de som fikk problemer med å lese inn dta-filen skulle brukt csv-filen. Det 

ble mye styr på selve eksamenen, så alle ble dessuten forstyrret av at både faglærer og IT-personell 

gikk rundt og hjalp til. Samtlige fikk 30 minutter ekstra tid, da også de som løste problemet selv trolig 

brukte en del tid på å finne ut av det.  

 

Karaktergrenser 

På hver oppgave får man poeng etter om det er riktig eller ikke. Karakterene på denne 

eksamenen ble gitt etter samlet poengsum. På hele delen med flervalgsoppgaver blir det gitt 

minuspoeng ved feil svar. Dette gjør at det er noe vanskeligere å få de høyeste 

poengsummene og det er tatt hensyn til i karaktergrensene. Terskelverdiene 

(karaktergrensene) på denne eksamenen var satt som følger:   

38 poeng eller høyere ga karakteren A 

31-37.9 poeng ga karakteren B 

23-30.9 poeng ga karakteren C 

16-22.9 poeng ga karakteren D 

8-15.9 poeng ga karakteren E 

 

 

 



STATA-oppgaver, oppg 2.1 – 2.3  

2.1.  

a) høyreskjev 
hist vold  

b) Differansen er 2.6  
ttest vold, by(stor_by) unequal 

tabstat vold, by(stor_by) 

c) Det skal være en tosidig test. Merk formulering i oppgaveteksten er «for å se om voldsraten er lik i 

byer vs. øvrige kommuner». Det er ikke angitt noen retning her. Se kode for t-test i oppgave b).  

d) p-verdi er 0.015 (se kode i oppgave b) 

e) Det er lite sannsynlig å få et slikt resultat ved tilfeldigheter, så H0 forkastes. Tekstfeltet er lite, så 

også svært korte/enkle formuleringer godtas.  

f) Median er 0.117.  
sum prop_unge_menn, detail  

g) Her bør det angis at H0 er at det er ingen sammenheng, og Ha at det er en sammenheng.  

h) stigningstallet er 57.7 
reg vold prop_unge_menn 

i) Riktig alternativ er: «Estimatet er statistisk signifikant på signifikansnivå 0.01. Vi konkluderer med 

at det er en sammenheng mellom andel unge menn og vold.» 

j) Riktig alternativ er: «Ja. Høyere andel unge kvinner er assosiert med en reduksjon i voldshendelser, 

signifikant på signifikansnivå 0.05». Både retning og signifikans skal være korrekt.  
reg vold prop_unge_menn prop_unge_kvinner stor_by 

k) Riktig alternativ er: «Et prosentpoengs økning i unge menn tilsvarer en økning på 0.80 

voldshendelser per 1000 innbyggere». Forklaring: Utfallet er antall voldshendelser per 1000 

innbyggere, mens forklaringsvariabelen er i andeler. En koeffisient på 79.8 innebærer altså en økning 

på 79.8 voldshendelser per 1000 innbyggere hvis andelen unge menn øker med 1 – altså 100 

prosentpoeng. En én prosents økning er altså en tiendedel av dette, og tilsvarer en økning på 0.8 

voldshendelser per 1000 innbygger.  

 

2.2. 

Kode for regresjon:  

reg vold prop_unge_kvinner 

reg vold prop_unge_menn prop_unge_kvinner 

De aller fleste steder vil det være omtrentlig likt antall unge kvinner som unge menn. Når man bare 

har med variabelen for unge kvinner er den så sterkt korrelert med antall unge menn at det egentlig 

er tolkbart som andelen unge mennesker i kommunen. Derfor må man kontrollere for andel unge 

menn før man får et meningsfult estimat for unge kvinner som sådan. Det gis ett poeng for om 

estimatene er tolket riktig, ett poeng hvis forklaringen sier noe om kontrollere for andel menn, 



«lurking variable», etc. men max tre poeng må være mer presis. Mange forklaringer er upresise og 

poeng gis skjønnsmessig.  

Noen vil kanskje referer til Simpson’s paradox, men det blir ikke helt riktig her. Det skal ikke trekke 

ned, for det er en variant av en bakenforliggende variabel.  

 

Flervalgsoppgaver (oppg. 3.1 – 3.12) 

Det gis ikke fasit på flervalgsoppgavene.  

 

 

Håndregning og tekstoppgaver (oppg 4.1 – 4.5)  

 

4.1  

a) gjennomsnitt = 492.4 

𝑠 = √
(502 − 492.4)2 + (498 − 492.4)2 + ( 479 − 492.4)2 + ( 492 − 492.4)2 + (488 − 492.4)2 + ( 494 − 492.4)2 + ( 494 − 492.4)2

7 − 1
 

= 7.39  

b) Riktig alternativ er: «Ensidig test: H0 er at gjennomsnittet er 500 gram. Ha er at gjennomsnittet er 

under 500 gram.» Forklaring: Utgangspunktet er at man er bekymret for at pakkene veier for lite. 

c) Antall frihetsgrader er 7-1=6 

d) t=(492.4-500)/(7.39/sqrt(7)) = -2.71 gir p <0.05 

 

e) Her er det to alternativer som begge gir 1 poeng, men man kan bare krysse av for en av dem:  

«Ja. Avviket er større enn man kan forvente utfra tilfeldig variasjon» 

«Nei. Selv om forskjellen er statistisk signifikant er forskjellen bare noen få gram.»  

4.2 

a) y = 15 – 0.187 * alder – 11.5*kjønn = 15 – 0.187 * 40 – 11.5*0 = 7.5 

b) -0.187 +/- 2.576*0.051 = [-.32,  -.06] OBS! For å regne et 99 prosents konfidensintervall må man 

finne tilhørende t-verdi fra normalfordelingen, evt. fra t-fordelingenen med df = 1482.  

 

4.3  

Dette er en tekstoppgave der besvarelsen får poeng skjønnsmessig, max 2 poeng. Det forventes å ha 

med følgende poeng: Begge sier noe om variasjon knyttet til gjennomsnittet, men på forskjellig måte.  

Standardavvik sier noe om variasjon rundt gjennomsnittet, det vil typisk være i forbindelse med 

beskrivelse av utvalgsdata. Standardfeil sier noe om variasjonen i samplingfordelingen til en 

estimator. Sagt på en annen måte: standardfeilen er estimatet på standardavviket i 

samplingfordelingen.  



 

4.4 

Dette er en tekstoppgave der besvarelsen får poeng skjønnsmessig, max 3 poeng. Prinsippet er å 

vurdere hva som ville vært den forventede verdiene i de enkelte cellene utfra marginalverdiene i 

tabellen. Altså: hva vi ville forventet hvis nullhypotesen var riktig. De forventede verdiene 

sammenlignes så med de faktisk observerte verdiene. Kji-kvadrat er slik et sett et mål på avstanden 

mellom forventet og observert verdi. Høyere kji-kvadrat betyr større avstand fra forventet verdi, og 

altså lengre fra nullhypotesen.  

 

4.5 

a) 𝑠𝑒 =
√𝑝∙(1−𝑝)

𝑛
=

√0.292∙(1−0.292)

250
= 0.028 

b) 0.292 ± 1.96 ∙ 0.028 = 0.292 ± 0.055 = [0.237, 0.347] 

c) Her vektlegges begrunnelsen mer enn selve svarkategorien. Dette er en hypotesetest, og det mest 

sannsynlig at Per har rett. Å vise til konfidensintervallet er også riktig. Hvis begrunnelsen viser god 

forståelse gis det poeng.  

 


