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SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN 2012
II 

Statsvitenskap innføring. STV 1020 /1021 - Metode og statistikk. 

 

Eksamen mandag 17. desember 2012, 4 timer 

 

Alle oppgaver skal besvares. 

I 

I et prosjekt er det gjennomført intervjuer annenhver høst siden 1985 med utvalg på 3-4000 

respondenter (nye hver gang). Et av spørsmålene gjelder holdning til privatisering: 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? – Mange oppgaver ville bli bedre og billigere 

løst, dersom de ble overført fra det offentlige til private selskaper. 

 

Tabell 1: Utviklingen for holdning til privatisering (Prosent). 

 
 Helt enig Delvis enig Kan ikke svare Delvis uenig Helt uenig SUM 

1985 31 34 8 15 12 100 

1987 33 34 6 16 11 100 

1989 31 36 6 16 10 99 

1991 29 36 7 18 11 101 

1993 26 41 7 17 9 100 

1995 26 39 9 17 9 100 

1997 23 40 8 19 11 101 

1999 24 39 7 19 11 100 

2001 25 40 8 18 10 101 

2003 15 36 7 25 18 101 

2005 14 35 8 24 19 100 

2007 14 33 8 26 18 99 

2009 16 35 7 27 15 100 

2011 14 34 6 28 18 100 

 

a) Hva kalles et slikt opplegg for å undersøke endring over tid? Hvilke fordeler og 

ulemper knytter det seg til å bruke dette opplegget sammenliknet med andre 

opplegg for å analysere endring over tid? 

 

b) Hva menes med uavhengig og avhengig variabel? Hva er uavhengig og avhengig 

variabel i tabellen? Hvilket målenivå har disse variablene? 

 

c) Beskriv kort mønsteret i tabellen. 

 

d) Hva menes med ”ja-siing”? Er dette noe som kan ha betydning for tolkingen av 

tabellen (begrunn svaret)? 

 

 

En forsker er interessert i om det er noen forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder 

holdningen til privatisering, og lager følgende tabell (for årene 2003-2011 slått sammen): 
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Tabell 2: Kjønnsforskjeller i holdning til privatisering i  perioden 2003-2011 (Prosent)  
 

 Helt enig Delvis enig Kan ikke svare Delvis uenig Helt uenig SUM (N) 

Kvinner 10 32 11 27 20 100 (9761) 

Menn 19 37 4 25 15 100 (9529) 

 

e) Beskriv forskjellen i svarfordelingene for kvinner og menn. 

 

f) Hva menes med dette utsagnet: ”Forskjellen mellom kvinner og menn i andelen 

som ikke tar standpunkt til påstanden er statistisk signifikant”.  

 

g) Er det ut fra tabell 2 grunn til å tro at utsagnet i pkt.f) er holdbart? Begrunn svaret. 

 

h) Hvilken av de tre korrelasjonskoeffisentene fi, gamma og 

produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (r) egner seg best til å karakterisere 

sammenhengen mellom kjønn og holdning til privatisering? Begrunn svaret. 

 

i) Beregn gamma for sammenhengen i tabell 2. (Tips: tabellen må først omregnes til 

absolutte tall). Kommenter resultatet. 

 

 

II 
Hva forklarer forskjellen mellom kvinners og menns holdninger? En mulig forklaring er den 

følgende: ”Forskjellen mellom kvinner og menn skyldes at flere kvinner enn menn arbeider i 

offentlig sektor, og at det å jobbe i offentlig sektor øker sjansen for å være negativ til 

privatisering”. 
 

a) Hva menes med følgende tre begreper for problemstillinger: Temaformulering, 

spørsmål og hypotese. Hva er forklaringen ovenfor et eksempel på? 

 

b) Hva er en årsaksmodell? Framstill innholdet i forklaringen ved hjelp av en 

årsaksmodell. Tegn modellen, og begrunn hvordan du velger å utforme den.  

 

c) Forklar hva som menes med begrepene generell, spesifikk, rekursiv og ikke-

rekursiv årsaksmodell. Hvordan vil du karakterisere den modellen du har laget ved 

hjelp av disse begrepene?  

 

For å undersøke holdbarheten av forklaringen, kan følgende to tabeller brukes (for å gjøre 

resultatene mer oversiktlige, er de to enig- og de to uenig-svarene slått sammen): 

 

Tabell 3. Holdning til privatisering avhengig av kjønn og sektor (for personer som jobber i 

offentlig eller privat sektor. 2003-2011. Prosent) 

 

Kjønn Sektor Enig Kan ikke svare Uenig Sum

Kvinne Offentlig 36 8 56 100

Privat 53 9 38 100

Mann Offentlig 42 3 55 100

Privat 65 3 32 100

Påstand om privatisering
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Tabell 4. Kjønn og sektor (for personer som jobber i offentlig eller privat sektor. Prosent) 

 

Kjønn Offentlig Privat Sum

Kvinne 57 43 100

Mann 32 68 100

Sektor

 
 

d) Hva er uavhengige og avhengige variabler i de to tabellene? 

 

e) Hva kan du ut fra mønsteret i de to tabellene si om holdbarheten av forklaringen, 

som ble gjengitt i innledningen til denne oppgaven, på kjønnsforskjellen i holdning 

til privatisering? Begrunn svaret. 

 

f) Hva menes med samspill? Er det tegn til samspill i tabell 3? Begrunn svaret. 

 

III 

 

Forskeren var interessert i kjønnsforskjeller i inntekt, og i hvilken grad de kan forklares av 

hvilken sektor kvinner og menn arbeider i. For å undersøke dette ble det gjennomført 

regresjonsanalyser for undersøkelsen fra 2011 (N=3980). Resultatene er gjengitt nedenfor 

(kjønn er kodet 0 for menn og 1 for kvinner, sektor 0 for privat og 1 for offentlig, og personlig 

inntekt er angitt i antall 1000 kroner): 

 

1) Inntekt =  501  – 131 Kjønn. 

 

2) Inntekt =  460  –  44 Sektor. 

 

3) Inntekt =  504  – 128 Kjønn  –  8 Sektor. 

 

 

a) En lineær regresjonslikning kan skrives som Y = a + bX. Forklar hva symbolene 

X, Y, a og b står for. 

 

b) Beskriv med ord hva resultatene i de tre likningene forteller.  

 

c) Hva er forventet inntekt for en kvinne som arbeider i offentlig sektor, og for en 

mann som arbeider i privat sektor? 

 

d) Gir resultatene grunnlag for å hevde at kjønnsforskjeller i lønn kan forklares av 

kvinners og menns sektortilknytning? 

 

e) Hvordan beregnes t-verdier og hva brukes de til? I likning 2) er t-verdien for sektor 

-5,46. I likning 3) er t-verdien for sektor -1,04. Kommenter disse resultatene. 
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Formler og tabeller    

 

Scott’s Pi  =  
samsvartilfeldig %100

samsvartilfeldig %samsvarfaktisk %
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t-verdier for to signifikansnivåer og ulike frihetsgrader 
 Signifikansnivå   Signifikansnivå 

Df 0,05 0,01  Df 0,05 0,01 

1 12,71 63,66  18 2,10 2,88 

2 4,30 9,93  19 2,09 2,86 

3 3,18 5,84  20 2,09 2,85 

4 2,78 4,60  21 2,08 2,83 

5 2,57 4,03  22 2,07 2,82 

6 2,45 3,71  23 2,07 2,81 

7 2,37 3,50  24 2,06 2,80 

8 2,31 3,36  25 2,06 2,79 

9 2,26 3,25  26 2,06 2,78 

10 2,23 3,17  27 2,05 2,77 

11 2,20 3,11  28 2,05 2,76 

12 2,18 3,06  29 2,05 2,76 

13 2,16 3,01  30 2,04 2,75 

14 2,15 2,98  40 2,02 2,70 

15 2,13 2,95  50 2,01 2,68 

16 2,12 2,92  100 1,98 2,63 

17 2,11 2,90  Stor 1,96 2,57 

 
 

   


