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Onsdag 4. juni 2014, 4 timer 

 

Alle oppgaver skal besvares. 

I (ca. 25 %) 

 

Gjør kort rede for hva som menes med følgende åtte begreper/utsagn: 

a) Sannsynlighetsutvelging 

b) Reliabilitet 

c) Ikke-rekursiv årsaksmodell 

d) Spuriøs sammenheng 

e) Ja-siing 

f) Konfidensintervall 

g) Å avkrefte en hypotese 

h) Å trekke en årsaksslutning 

 

II (ca. 20 %) 

 

Tabellen nedenfor viser fordelingen blant 1130 respondenter fra følgende spørsmål:  

«Hvis det var Stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du ha stemt på?» 

Svaralternativ Antall respondenter 

SV 50 

AP 312 

SP 50 

KrF 51 

V 53 

H 275 

FrP 168 

Andre partier 41 

Vet ikke 95 

Vil ikke stemme 33 

Nekter å svare 2 

Sum 1130 

 

a) Prosentuer tabellen med basis i antallet respondenter som faktisk oppgir en partipreferanse 

(«Andre partier» regnes også som en oppgitt partipreferanse»). 

b) Diskuter kort hva slags målenivå partipreferansevariabelen har. 

c) Hva er modus på partipreferansevariabelen? 

d) Gir det mening å beregne standardavvik og gjennomsnitt på partipreferansevariabelen? 

Begrunn svaret. 

Spørreundersøkelsen som spørsmålet om partipreferanse var en del av, ble foretatt ved at det ble 

trukket et enkelt, tilfeldig utvalg på 2000 personer fra en liste over abonnenter hos en bestemt 
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mobilleverandør. Undersøkelsen ble gjennomført ved telefonintervju, og de 1130 svarene i 

tabellen representerer personer som besvarte oppringningen (maksimum 3 oppringninger ble 

forsøkt).  

e) Diskuter kort mulige feilkilder ved dette undersøkelsesopplegget dersom man ønsker å 

generalisere svarene i tabellen til å gjelde hele den norske velgermassens partipreferanser. 

Undersøkelsen blir gjentatt ved å ringe opp igjen de samme 2000 individene et halvt år senere. 

f) Hva kalles en undersøkelse der de samme respondentene besvarer samme spørsmål ved to 

eller flere tidspunkter? 

Det viser seg at SV har 0,7 prosentpoeng høyere oppslutning i den andre undersøkelsen enn i den 

første. En avis presenterer denne endringen gjennom overskriften «Flere vil stemme SV!». 

g) Diskuter kritisk denne overskriften. 

III (ca. 55 %) 

 

En forsker ønsker å analysere forholdet mellom demokrati og sosial tillit – nærmere bestemt om 

demokrati påvirker tillit – og gjennomfører en undersøkelse i et utvalg bestående av 40 afrikanske 

land. Forskeren må først definere og operasjonalisere ‘demokrati’ og ‘sosial tillit’. 

a) Hva vil det si å operasjonalisere et begrep? 

Forskeren definerer demokrati som «et system der den brede befolkningen kontrollerer politiske 

beslutninger» og klassifiserer land i demokratier og ikke-demokratier etter om det finnes flerpartivalg i 

landet. En kollega av forskeren hevder: «Det er lav definisjonsmessig validitet for demokratibegrepet i 

denne undersøkelsen». 

b) Hva menes med lav definisjonsmessig validitet? 

c) Demokrativariabelen har to verdier: 0 (ikke-demokrati) og 1 (demokrati). Hva kalles en 

variabel med bare to verdier? 

For å måle tillitsnivået i hvert enkelt land, baserer forskeren seg på allerede gjennomførte 

spørreundersøkelser. Spørsmålet som ble stilt til representative utvalg av befolkningene i de 40 ulike 

landene, var: «På en skala fra 1 til 10, i hvor stor grad har du tillit til andre mennesker generelt». 

Figur 1 viser den prosentvise fordelingen for ett bestemt land (basert på 1500 intervjuede individer). 
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Figur 1. Prosentvis fordeling, tillitsnivå (skårer fra 1-
10) 
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Forskeren ønsket i utgangspunktet å måle tillitsnivået i et land ved å ta gjennomsnittsskåren på 

tillitsspørsmålet fra alle individene i landet, men blir i tvil om dette er et godt valg når hun ser figuren 

ovenfor. Mer spesifikt vurderer hun nå i stedet å måle lands tillitsnivå med medianskåren i landet.  

d) Hva taler for å bruke medianen snarere enn gjennomsnittet i dette tilfellet? Finnes det også 

grunner til å bruke gjennomsnittet? 

e) Hva er medianen i figur 1? 

f) Hva er variasjonsbredden i figur 1? 

Forskeren samler inn data for demokrati og tillitsnivå for de 40 landene, og beregner 

korrelasjonskoeffisienten (Pearsons r), som viser seg å være 0.58. 

 

g) Hva sier resultatet for Pearsons r om sammenhengen mellom demokrati og tillit? 

h) Kan det reises noen innvendinger mot å bruke Pearsons r som korrelasjonsmål i dette tilfellet? 

 

Forskeren er usikker på om det er en årsakssammenheng mellom demokrati og tillit. Hun mistenker 

nemlig at et lands inntektsnivå påvirker både tillitsnivå og om et land har demokrati eller ikke. 

i) Tegn opp en kausalmodell som reflekterer denne mistanken. 

j) Formuler en nullhypotese og en alternativ hypotese knyttet til sammenhengen mellom 

demokrati og tillit. 

Forskeren kjører videre en multivariat regresjonsanalyse på de 40 landene, der tillitsnivå er avhengig 

variabel, og demokrativariabelen og inntektsnivå (målt som BNP per capita i hele tusen dollar) er de 

to uavhengige variablene. Forskeren får følgende resultat (der ε er restleddet i regresjonsligningen): 

Tillit = 2,45 + 2,38*Demokrati + 0,28*Inntekt + ε 

 

k) Hva kalles koeffisienten 2,45 i regresjonsligningen? 

l) Hva er det forventede tillitsnivået til et land som er ikke-demokratisk og har BNP per capita 

på 6000 dollar? 

m) Hva er det forventede tillitsnivået til et land som er demokratisk og har BNP per capita på 

1500 dollar? 

n) Standardfeilen til demokratikoeffisienten er 0,60. Beregn t-verdien for denne koeffisienten. 

o) Kan nullhypotesen fra j) ovenfor forkastes dersom forskeren velger et signifikansnivå på 5%? 

Begrunn svaret. 

 

Forskeren konkluderer på bakgrunn av o) ovenfor med at demokrati faktisk har en positiv effekt 

på tillit. En kollega av forskeren kritiserer funnet med følgende utsagn:  

«Jeg tviler veldig sterkt på konklusjonen din. Jeg var i fjor på et fire måneders opphold i et 

afrikansk diktatur. Tilliten innbyggerne viste til andre mennesker i dette landet, slik jeg oppfattet 

det, var gjennomgående svært høy. Deretter var jeg på gjennomreise i nabolandet, som er et 

demokrati, og her var befolkningen som jeg møtte helt åpenbart preget av mistillit. Demokrati ser 

altså ikke ut til å skape tillit i afrikanske land likevel.» 

p) Tror du forskerens kollega har rett? Begrunn svaret ved å diskutere denne påstanden i et 

metodisk lys. 
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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 

 


