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SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN 2013  

STV1020 – Metode og statistikk 

STV1021 – Metode og statistikk – fjernundervisning 

Torsdag 12. desember 2013, 4 timer 

 

 

Alle oppgaver skal besvares. 

 
I 

 

Ifølge dagens politikk skal flyktninger og asylsøkere som har fått innvilget oppholdstillatelse få tilbud 

om bosetting i en kommune. Under overskriften «Mangler 6.000 vedtak om bosetting» redegjorde 

Kommunal Rapport 11. november i år for statistikk utarbeidet av Integrerings- og mangfolds-

direktoratet (IMDI) om kommunenes vedtak om bosetting av flyktninger og asylsøkere i 2014.  

En forsker bestemmer seg for å se nærmere på dette problemkomplekset. Ut fra en hypotese om at 

kommunenes vedtak er betinget av lokale forhold, innhenter forskeren informasjon om vedtakene som 

er innmeldt til IMDI (318 kommuner), andelen av kommunenes befolkning som var innvandrere pr. 

1.1.2013, den partipolitiske sammensetningen av kommunestyrene og ordførernes partitilhørighet. 

Forskeren gjennomfører deretter to regresjonsanalyser – en for kommuner hvor ordføreren tilhører et 

sosialistisk parti (DNA og SV) og en for kommuner der ordføreren tilhører et ikke-sosialistisk parti 

(FrP, H, KrF, V eller Sp) eller andre lister. Resultatene er framstilt i tabell 1. Variablene er: 

 

Y  = Antall flyktninger/asylsøkere pr 1 000 innbyggere kommunene har vedtatt å bosette i 2014 

X1 = Andel av befolkningen som var innvandrere 1.1.2013 pr 1 000 innbyggere 

X2 = Arbeiderpartiets andel av kommunestyrerepresentantene 

X3 = Ordførerens partitilhørighet (0 = Ikke-sosialistisk, 1 = Sosialistisk) 

 

Tabell 1. Regresjon av vedtak om bosetting i 2014 betinget av andelen av innbyggerne som er 

innvandrere, og Arbeiderpartiets andel av kommunestyrerepresentantene i kommuner 

med ordførere fra hhv. sosialistiske og ikke-sosialistiske partier 

Ordførerens partitilhørighet Ligning N R
2 

Ikke-sosialistisk Y = 1,8 – 0,01 X1 + 0,04 X2 194 0,05 

Sosialistisk Y = 3,5 – 0,01 X1 – 0,02 X2 121 0,02 

 

a) Hva representerer verdiene 1,8 og 3,5 i ligningene ovenfor og hvordan kan de tolkes? 

b) Hva representerer verdiene +0,04 og –0,02 i ligningene ovenfor og hvordan kan de tolkes? 

c) T-verdien for effekten av Arbeiderpartiets andel av kommunestyrerepresentantene er 2,459 i 

kommuner med ikke-sosialistiske ordførere. Hvordan beregnes t-verdien og hva brukes den 

til? Hva forteller denne t-verdien om effekten av Arbeiderpartiets andel av kommunestyre-

representantene på bosettingsvedtak i disse kommunene?  

d) Hvilke av ligningene i tabell 1 har størst forklaringskraft? Begrunn svaret. 

e) Ut fra resultatene i tabell 1, vil du si at ordførerens partitilhørighet er av vesentlig betydning 

for kommunenes bosettingsvedtak for 2014? Begrunn svaret.  

f) Ut fra en samlet vurdering, synes du at forskeren har identifisert og innarbeidet viktige 

forklaringsfaktorer i regresjonsmodellen? 

g) Hva er dummyvariabler? Hvorfor kan dummyvariabler være nyttige i forbindelse med 

regresjonsanalyse? 
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h) Ut fra resultatene i tabell 1, hvor mange flyktninger og asylsøkere pr 1 000 innbyggere vil du 

forvente at en kommune som har ikke-sosialistisk ordfører, en innvandrerandel på 10 prosent 

av befolkningen og 40 prosent Arbeiderparti-representanter i kommunestyret vil vedta å 

motta i 2014? Begrunn svaret. 

 

II 

 

Forskeren er også interessert i folks holdninger til bosetting av flyktninger og asylsøkere. Hun 

innhenter derfor opplysninger fra tre forskjellige landsomfattende surveyundersøkelser som ble 

gjennomført i forbindelse med lokalvalgene i 2003, 2007 og 2011. Utvalgene for undersøkelsene 

var basert på disproporsjonalt stratifisert utvelging med kommunestørrelse som stratifiserings-

variabel. 

 

a) Hva er et stratifisert utvalg? Gjør kort rede for framgangsmåten ved stratifisert utvelging.  

b) Hva menes med stratifiseringsvariabel? 

c) Gjør kort rede for forskjellen mellom proporsjonalt og disproporsjonalt stratifisert utvelging.  

d) Hvorfor kan det ha vært hensiktsmessig å bruke disproporsjonalt stratifisert utvelging i disse 

undersøkelsene? 

Alle de tre undersøkelsene inneholdt et spørsmål der respondentene skulle ta stilling til følgende 

påstand: «Kommunen jeg bor i bør ta imot flere flytninger og asylsøkere». Forskeren foretok en 

etterstratifisering (veiing) av datamaterialet og beregnet frekvensfordelinger for hvert år slik de er 

framstilt i tabell 2.  

 

Tabell 2. Holdning til bosetting av flyktninger og asylsøkere i respondentens egen bosteds-

kommune 2003, 2007 og 2011. Absolutte tall 

Svarkategori 2003 2007 2011 

Helt enig 235 276 206 

Nokså enig 526 781 418 

Nokså uenig 731 689 379 

Helt uenig 1173 781 658 

N 2665 2527 1661 

 

e) Hva menes med etterstratifisering (veiing)? 

f) Hva kalles den typen av data som er framstilt i tabell 2 for å analysere holdningsendring over 

tid? Hvilke fordeler og ulemper er forbundet med å bruke denne analysetypen, sammenlignet 

med andre måter å analysere holdningsendring over tid?  

g) Hva er modus for fordelingen i 2007? 

h) Hva er modalprosenten for fordelingen i 2011? 

 

Forskeren bestemmer seg for å forenkle framstillingen i tabell 2 ved å slå sammen besvarelsene til 

to svarkategorier – enig og uenig – og deretter framstille resultatene i form av et stolpediagram.  

 

i) Bistå forskeren i dette. Gjør først tabell 2 om til en tabell med to svarkategorier med 

fordelinger basert på relative tall. Framstill deretter resultatene i et stolpediagram. 

j) Hvordan vil du beskrive utviklingstendensen i folks holdninger til bosetting av flere 

flyktninger og asylsøkere i egen bostedskommune i perioden 2003 til 2011? 
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III 

 

Forskeren lurer på om folks holdning til bosetting av flyktninger og asylsøkere er betinget av 

omgang med innvandrere i nabolaget der de bor. Hennes hypotese er at omgang med innvandrere i 

nabolaget vil gjøre folk mer velvillig innstilt til bosetting av flere innvandrere. For å undersøke 

denne hypotesen, framstiller hun den bivariate frekvensfordelingen i tabell 3.  

 

Tabell 3. Holdning til bosetting av flyktninger og asylsøkere etter om det bor innvandrere i 

respondentens nabolag, 2011. Absolutte tall 

  Innvandrere bor i nabolaget  

  Nei Ja Sum 

Holdning 

Helt enig   56 146 202 

Nokså enig 147 261 408 

Nokså uenig 120 246 366 

Helt uenig 246 399 646 

 Sum 569 1052 1621 

 

a) Hvilket målenivå har variablene i tabell 3? Begrunn svaret. 

b) Hva er odds ratio for at en person som bor med innvandrere i nabolaget er helt enig med 

påstanden, sammenlignet med en person som ikke har innvandrere i nabolaget? 

c) Gir odds ratio beregnet under punkt b støtte for forskerens hypotese? Begrunn svaret. 

d) Beregn verdien på gamma for sammenhengen mellom holdning til bosetting av flyktninger 

og asylsøkere og om det bor innvandrere i respondentens nabolag, slik dette er framstilt i 

tabell 3. Kommenter resultatet. 

e) Hva er et normert statistisk mål? Hvorfor er det en fordel å benytte et normert statistisk mål? 

f) Er gamma et normert mål? Gi et eksempel på et ikke normert statistisk mål. 

g) Hva er hensikten med å gjennomføre en kjikvadrat-test? 

h) Gjennomfør en kjikvadrat-test og kommenter resultatet. 

i) Hva menes med gyldighetsområde og hva er gyldighetsområdet for resultatet av den 

analysen som er gjennomført her?  

j) Hva er ja-siing? Tyder resultatene i tabell 2 på at svarfordelingene er preget av ja-siing? 

Begrunn svaret. 
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Formler og tabeller  Scott’s Pi  =  
samsvartilfeldig%100

samsvartilfeldig%samsvarfaktisk%
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Sannsynlighetsfordelingen for kjikvadrat 

Antall 

frihetsgrader 

Sannsynlighet 

0,50 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 

1 0,46 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

2 1,39 3,22 4,61 5,99 9,21 13,82 

3 2,37 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 

4 3,36 5,99 7,78 9,49 13,28 18,47 

5 4,35 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 

6 5,35 8,56 10,65 12,59 16,81 22,46 

7 6,35 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 

8 7,34 11,03 13,36 15,51 20,09 26,13 

9 8,34 12,24 14,60 16,92 21,67 27,88 
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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  15 2,13 2,95 

2 4,30 9,93  20 2,09 2,85 

3 3,18 5,84  25 2,06 2,79 

4 2,78 4,60  30 2,04 2,75 

5 2,57 4,03  40 2,02 2,70 

6 2,45 3,71  50 2,01 2,68 

7 2,37 3,50  100 1,98 2,63 

8 2,31 3,36  . . . 

9 2,26 3,25  . . . 

10 2,23 3,17  Stor 1,96 2,57 

 


