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En ny kommunal rapport konkluderer med at "folk er mest fornøyd i små kommuner", og en politiker 
tolker dette som at det er en årsakssammenheng mellom kommunestørrelse og borgernes fornøydhet. 
Trekk på Kellstedt og Whittens pensumbidrag, og beskriv kort hvilke kriterier som må oppfylles før vi kan si 
at det er en kausal sammenheng (mellom kommunestørrelse og fornøydhet) (2p). 
 
Veiledning: Her oppfordres studenten til å diskutere Kellstedt og Whittens fire "steps/tester/kriterier" for å 
etablere kausalitet når man resonnerer rundt en sammenheng:  
    a. Finnes det en troverdig kausal mekanisme som kan forklare sammenhengen? (0,5p) 
    b. Kan vi utelukke at utfallet ikke påvirker årsaken? (omvendt kausalitet) (0,5p) 
    c. Er det korrelasjon mellom X og Y? (0,5p) 
    d. Kan vi utelukke at bakenforliggende variabler forklarer sammenhengen? (0,5p) 
 
 
Departementet ansetter deg for å gjennomføre en analyse av eiendomsskatt og politisk styre i norske 
kommuner. Departementet ønsker at analysen skal undersøke hypotesen «venstrestyrte kommuner 
henter inn mer eiendomsskatt per innbygger, sammenliknet med høyrestyrte kommuner». 
 

a) Hva er populasjonen, enhetene og variablene i hypotesen over? (3p) 
 
Populasjon: Alle kommuner i Norge (1p) 
Enheter: Kommuner (1p) 
Variabler: Eiendomsskatt (per innbygger) og politisk styre (venstre- eller høyrestyrt) (0,5+0,5p) 
 

b) Departementet ønsker at du skal gjennomføre en innledende analyse hvor du kun undersøker et 
utvalg kommuner. Du ønsker å teste hypotesen med statistikk. Hva slags utvalgsteknikk må du i så 
fall benytte? Begrunn svaret ditt. (3p) 
 
Alle former for sannsynlighetsutvelging er godkjent. (1p) 
 
Begrunnelsen bør være knyttet til at man må kjenne sannsynligheten for at hver enhet skal komme 
med i utvalget (1p), for å kunne beregne feilmarginer etc. til hypotesetesten (1p). 
 

c) Foreslå en operasjonell definisjon av begrepet politisk styre som kan brukes for å teste hypotesen 
over. (2p) 
 
Den operasjonelle definisjonen må forklare hvordan man konkret skal måle begrepet (1p). 
Hypotesen over forutsetter at politisk styre måles i to kategorier: venstre- og høyrestyrt (1p). 
Hvordan studenten deler inn politisk styre i venstre- og høyrestyrt er ikke viktig så lenge det er to 
kategorier. Eksempelvis kan høyrestyrt omfatte Venstre, KrF, Høyre og FrP, eller partier som ifølge 
eget partiprogram er konservative partier.  
 

d) Du undersøker hvor mye kommunene i utvalget henter inn i eiendomsskatt per innbygger, målt i 
gjennomsnittlig antall kroner, og registrerer dette i variabelen EIENDOMSSKATT. Hva er målenivået 
til EIENDOMSSKATT? Begrunn svaret ditt ved å vise til egenskapene til oppgitt målenivå. (6p) 
 
Riktig målenivå er metrisk nivå, men forholdstallsnivå må også godkjennes. Intervallnivå er feil, 
men hvis resten av besvarelsen er god, kan man likevel gi 1 poeng. (2p) 
 
Begrunnelsen bør nevne at verdiene kan rangeres (2p), og at man kan si noe om avstanden mellom 
verdiene (2p). 
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e) En kollega i departementet uttrykker bekymring for at du kun skal undersøke et utvalg. Hun uttaler 
at hun vil ha større tillit til resultatene fra undersøkelsen dersom du i stedet undersøker alle norske 
kommuner. Hva slags utfordringer ved undersøkelsen kan kollegaen din her sikte til? (4p) 
 
Studenten bør her nevne problemer knyttet til validitet generelt (1p) og ytre validitet spesielt (3p), 
det vil si i hvilken grad resultatene fra utvalget er gyldige for populasjonen. Dersom studenten ikke 
bruker riktig begrep (ytre validitet) bør hun likevel få uttelling dersom forståelsen av begrepet er 
korrekt. Studentene kan tenkes å trekke inn utvalgsfeil, men siden det her er snakk om å undersøke 
hele populasjonen fremfor et utvalg, er det ytre validitet som er relevant. 
 

f) Hvorvidt en kommune er høyre- eller venstrestyrt er kodet i variabelen POLITISK STYRE. Du ønsker 
å undersøke om forskjellen i eiendomsskatt per innbygger mellom kommunene delvis skyldes at en 
større andel av innbyggerne i små kommuner stemmer på partier på venstresiden, mens en større 
andel av innbyggerne i store kommuner stemmer på partier på høyresiden. Du oppretter derfor 
variabelen KOMMUNESTØRRELSE, som har to mulige verdier: liten og stor. Tegn en stimodell med 
de tre variablene EIENDOMSSKATT, KOMMUNESTØRRELSE og POLITISK STYRE som kan brukes i 
forbindelse med denne undersøkelsen (3p) 
 
Oppgaveteksten legger opp til at KOMMUNESTØRRELSE skaper en spuriøs effekt mellom POLITISK 
og EIENDOMSSKATT. Stimodellen bør se omtrentlig ut som denne. Det viktigste er at rekkefølgen 
på variablene fra venstre til høyre er KOMMUNESTØRRELSE > POLITISK STYRE > EIENDOMSSKATT 
(1p), og at det er én pil mellom hvert par av variabler (2p). 
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g) Du ønsker å teste hypotesen din med en regresjonsmodell som omfatter alle de tre variablene 
EIENDOMSSKATT, KOMMUNESTØRRELSE og POLITISK STYRE. Skriv opp regresjonsmodellen 
(ligningen) på generell form. (6p) 
 
Studentene kan her velge å bruke variabelnavn (EIENDOMSSKATT, KOMMUNESTØRRELSE, og 
POLITISK STYRE) eller symboler (Y, X1, og X2). Begge eksemplene under skal derfor gi full uttelling:  
 
𝑌𝑖 = 𝑏0 + (𝑏1 ∙ 𝑋1𝑖) + (𝑏2 ∙ 𝑋2𝑖) + 𝑒𝑖  
 
eventuelt: 
 
𝐸𝐼𝐸𝑁𝐷𝑂𝑀𝑆𝑆𝐾𝐴𝑇𝑇𝑖 = 𝑏0 + (𝑏1 ∙ 𝐾𝑂𝑀𝑀𝑈𝑁𝐸𝑆𝑇Ø𝑅𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑖) + (𝑏2 ∙ 𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝐼𝑆𝐾 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝑖) + 𝑒𝑖  
 
Studentene kan også tenkes å bruke andre symboler for b0 (for eksempel KONSTANTLEDD), b1i og 
b2i (for eksempel β1i og β2i) og ei (for eksempel RESIDUALi). Alternativ symbolbruk gir lik uttelling. 
Parenteser, små i-er og samme rekkefølge på de uavhengige variablene (X-ene) er ikke nødvendig 
for å få full uttelling. 
 
Alle variabler og variabelkoeffisienter (b1 og b2) gir 2p. Konstantledd (b0) gir 2p. Residual (𝑒𝑖) gir 2p. 
 

h) Regresjonsanalyse med to eller flere uavhengige variabler kalles multippel regresjonsanalyse. Hva 
kan begrunnelsen være for å benytte multippel regresjonsanalyse fremfor enkel (bivariat) 
regresjonsanalyse? (2p) 
 
Ved å benytte multippel regresjonsanalyse kan vi kontrollere for bakenforliggende variabler som 
skaper spuriøs effekt (2p). Studenten kan her tenkes å bruke andre begreper, som kontrollert effekt, 
direkte effekt, eller unik effekt. Begrepsbruken er ikke avgjørende for å få full uttelling. 
 

i) En kollega av deg foreslår at du benytter stianalyse (dekomponering) fremfor vanlig (simultan) 
regresjonsanalyse. Hva slags tilleggsinformasjon vil du få dersom du benytter stianalyse 
(dekomponering) fremfor vanlig (simultan) regresjonsanalyse? (2p) 
 
Vanlig (simultan) regresjonsanalyse vil kun fjerne eventuell spuriøs og/eller indirekte 
effektkomponenter. Vanlig (simultan) regresjonsanalyse gir oss derfor kun de direkte effektene til 
hver av de uavhengige variablene. Ved å benytte stianalyse (dekomponering) kan vi også finne den 
faktiske størrelsen på de direkte, indirekte og spuriøse effektkomponentene. 

 
Du gjennomfører en regresjonsanalyse, og får resultatene i tabell 1. EIENDOMSSKATT er gjennomsnittlig 
antall kroner betalt i eiendomsskatt per innbygger per år. På variabelen POLITISK er høyrestyrt kodet 
som 1. Små kommuner har verdien 1 på variabelen KOMMUNESTØRRELSE, og store kommuner har 
verdien 0. 
 

Tabell 1: Resultater fra regresjonsanalyse med EIENDOMSSKATT som avhengig variabel. 

 b SE(b) t-verdi p-verdi 

KONSTANT 3199    

KOMMUNESTØRRELSE 1703 1100 1,548 0,140 

POLITISK –1905 985 1,934 0,073 

n = 33     
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R2 = 0,19     

 
 

j) Hvordan vil du tolke konstantleddet i tabell 1? (4p) 
 
Konstantleddet er den forventede verdien på EIENDOMSSKATT (Y) når KOMMUNESTØRRELSE og 
POLITISK STYRE er lik 0 (2p). Det betyr at den forventede eiendomsskatten per innbygger i store 
kommuner (KOMMUNESTØRRELSE = 0) styrt av partier på venstresiden (POLITISK STYRE = 0) er lik 
3199 kroner (2p). 
 
Noen studenter kan velge å sette opp en regresjonsmodell (ligning) som viser dette. Det er ikke 
påkrevd for å få full uttelling. 
 

k) Hva er den forventede eiendomsskatten per innbygger i små kommuner styrt av partier på 
venstresiden? Bruk resultatene fra tabell 1, og vis utregningen. (5p) 
 
Små kommuner: 1 på KOMMUNESTØRRELSE 
Venstrestyrt: 0 på POLITISK STYRE 
 
𝐸𝐼𝐸𝑁𝐷𝑂𝑀𝑆𝑆𝐾𝐴𝑇𝑇 

= 3199 + (1703 ∙ 𝐾𝑂𝑀𝑀𝑈𝑁𝐸𝑆𝑇Ø𝑅𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸 ) + (−1905 ∙ 𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝐼𝑆𝐾 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸) 
= 3199 + (1703 ∙ 1) + (−1905 ∙ 0) 
= 3199 + 1703 − 0 
= 4902 

 
Her bør det gis poeng for delvis korrekt utregning. Har studenten for eksempel glemt 
konstantleddet (3199), eller satt feil verdi på KOMMUNESTØRRELSE eller POLITISK, kan det 
eksempelvis trekkes 1 poeng for hver feil. 
 

l) Hvordan tolker du at R2 i tabell 1 er lik 0,19? (2p) 
 
R2 lik 0,19 må tolkes som at KOMMUNESTØRRELSE og POLITISK forklarer 19 % (0,19 ∙ 100) av 
variasjonen (forskjellen) i eiendomsskatt per innbygger mellom kommunene i undersøkelsen. Det er 
ikke nødvendig å si noe om hvorvidt 19 % er mye eller lite for å få full uttelling (2p). 
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Tabell 2 viser et utdrag fra t-tabellen. 
 

Tabell 2: Utdrag fra t-tabellen. 

 
 

m) Du ønsker å gjennomføre en signifikanstest av regresjonskoeffisienten til KOMMUNESTØRRELSE i 
tabell 1. Bruk t-tabellen i tabell 2 til å gjennomføre en t-test når signifikansnivået er 1 %. (5p)  
 
t-testen består av flere trinn. Rekkefølgen er ikke kritisk. Feil som skyldes følgefeil bør ikke resultere 
i mindre poeng hvis studenten ellers har forstått det enkelte trinn. 
 
Trinn 1: Antall frihetsgrader: 𝑁 − 𝑘 − 1 = 33 − 2 − 1 = 30 (1p) 
 
Trinn 2: Kritisk t-verdi fra t-tabellen i tabell 2: 2,750 (30 frihetsgrader og 1 % signifikansnivå) (1p) 
 
Trinn 3: Observert t-verdi til KOMMUNESTØRRELSE fra tabell 1: 1,548 (1p) 
 
Trinn 4: Selve testen: Siden observert t-verdi (1,548) er mindre enn kritisk t-verdi (2,750) er 
regresjonskoeffisienten til KOMMUNESTØRRELSE i tabell 1 ikke signifikant. (2p) 
 

n) P-verdien (signifikanssannsynligheten) til POLITISK STYRE i tabell 1 er lik 0,073. Bruk p-verdien til å 
teste om regresjonskoeffisienten til POLITISK STYRE er signifikant med 10 % signifikansnivå. (1p) 
 
Hvis p-verdien (0,073) er mindre enn valgt signifikansnivå (10 % = 0,10) er regresjonskoeffisienten 
signifikant. Siden 0,074 er mindre enn 0,10, er regresjonskoeffisienten til POLITISK STYRE signifikant 
på 10 %-nivå (1p). 
 

o) Du ønsker å dele kommunene i tre kategorier etter størrelse: liten, mellomstor og stor. Den nye 
variabelen er på ordinalnivå og får navnet STØRRELSE_3. Hvordan vil du gå frem for å inkludere 
variabelen STØRRELSE_3 i regresjonsanalysen din? Forklar hvert trinn, og oppgi til slutt en 
regresjonsmodell (ligning) på generell form som kan brukes til analysen, og hvor 
kommunestørrelse (inndelt i de tre kategoriene) er inkludert, i tillegg til EIENDOMSSKATT og 
POLITISK. (8p) 
 
Siden STØRRELSE_3 er en variabel på ordinalnivå (verdiene kan rangeres, men man kan ikke si noe 
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mer om avstanden mellom de ulike verdiene), må man opprette dummyvariabler for å kunne bruke 
regresjonsanalyse (1p). 
 
Man må opprette én dummyvariabel for hver av de tre mulige verdiene på variabelen STØRRELSE_3 
(liten, mellomstor og stor) (1p). 
 
Hver av kommunene må så få verdien 0 eller 1 på hver av de tre dummyvariablene. Små kommuner 
får verdien 1 på dummyvariabelen til små kommuner og 0 på de andre. Mellomstore kommuner får 
verdien 1 på dummyvariabelen til mellomstore kommuner og 0 på de andre. Store kommuner får 
verdien 1 på dummyvariabelen til store kommuner og 0 på de andre. (2p). 
 
Til slutt må man velge én dummyvariabel som man tar ut av analysen. Denne variabelen 
(størrelsen) blir referansekategori. (1p) 
 
Dersom studenten kun oppretter to dummyvariabler, og det er disse to dummyvariablene som 
inkluderes i regresjonsmodellen til slutt, er det ikke nødvendig å nevne at én variabel fjernes fra 
analysen. I så fall kan studenten få full uttelling (1p+2p+1p=4p) for de tre forutgående kriteriene, så 
lenge det kommer frem at hver kommune kun får verdien 1 på én av dummyvariablene. 
 
Studentene kan velge å bruke variabelnavn (EIENDOMSSKATT og POLITISK STYRE) eller symboler (Y, 
X1, og X2). Studentene står fritt til å kalle dummyvariablene hva de vil, så lenge det er konsekvent, 
og man kan skille de ulike dummyvariablene fra hverandre. Dummy1, D1, DummyLiten, etc. er derfor 
alle godkjente svar. Det aller viktigste er at det er nøyaktig 2 dummyvariabler med i 
regresjonsmodellen. Er det færre eller flere enn 2, bør studenten ikke få uttelling for denne delen av 
oppgaven. Hvilken størrelse (dummyvariabel) som er tatt ut, kan studenten selv velge. Residual (ei) 
og de små i-ene som representerer enheter, er ikke avgjørende i denne oppgaven. Parenteser er 
ikke nødvendig. (3p) 
 
𝑌𝑖 = 𝑏0 + (𝑏1 ∙ 𝑋1𝑖) + (𝑏2 ∙ 𝑋2𝑖) + (𝑏3 ∙ 𝐷1𝑖) + (𝑏4 ∙ 𝐷2𝑖) + 𝑒𝑖  
 

p) Du finner at 74 % av de små kommunene i utvalget har innført eiendomsskatt, og ønsker så å finne 
standardfeilen til denne andelen. Formelen for standardfeilen til en proporsjon er gitt ved 𝑆𝐸(�̂�) =

√
𝑝 ∙ (1−𝑝)

𝑛
 . Antall kommuner i utvalget er 33. Finn standardfeilen til andelen av de små kommunene 

som har innført eiendomsskatt. Vis utregningen. (6p) 
 
Denne oppgaven tester om studentene husker noe av notasjonen (symbolbruken) de har lært 
gjennom kurset, samt at de forstår sammenhengen mellom andel, proporsjon, og prosent. Det bør 
derfor gis uttelling for alle deler av utregningen, ikke bare for riktig svar. Man bør også ta hensyn til 
eventuelle følgefeil i utregningen. Forslag til poenguttelling er som følger: Riktig  �̂� (0,74) gir 2p. 
Riktig n (33) gir 1p. Riktig anvendelse av brøk (1p) og kvadratrot (1p). Riktig svar gir 1p. 
 
Med �̂� = 74 % = 0,74 og n = 33 får vi: 
 

𝑆𝐸(�̂�) = √
�̂�  ∙  (1 − �̂�)

𝑛
= √

0,74  ∙  (1 − 0,74)

33
= √

0,74  ∙  0,26

33
= √

0,1924

33
= √0,005830303

≈ 0,076 
 
Standardfeilen til �̂� er med andre ord tilnærmet lik 0,076. 
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Du mistenker at det er samspill mellom KOMMUNESTØRRELSE og POLITISK. Du gjennomfører derfor en 
ny regresjonsanalyse. Resultatene er fremstilt i tabell 3, hvor EIENDOMSSKATT er avhengig variabel. 
EIENDOMSSKATT er gjennomsnittlig antall kroner betalt i eiendomsskatt per innbygger per år. På 
variabelen POLITISK er høyrestyrt kodet som 1. Små kommuner har verdien 1 på variabelen 
KOMMUNESTØRRELSE, og store kommuner har verdien 0. 
 

Tabell 3: Resultater fra regresjonsanalyse med EIENDOMSSKATT som avhengig variabel. 

 b 

Konstant 3199 

KOMMUNESTØRRELSE (X1) 1604 

POLITISK STYRE (X2) –1888 

SAMSPILL (X1⋅ X2) 245 

n = 33   

 

q) Bruk resultatene i tabell 3 til å finne den direkte effekten av POLITISK STYRE på EIENDOMSSKATT 
for små kommuner. Vis hvordan du kom frem til svaret. (3p) 
 
Riktig svar er −1888 + 245 =  −1643. Det finnes flere ulike måter å komme frem til svaret. 
Studentene har lært at de kan sette opp en regresjonsmodell eller benytte tallene fra tabell 3 
direkte. Uavhengig av hvilken løsning som er valgt, bør fremgangsmåten inkludere 
regresjonskoeffisienten til POLITISK STYRE på –1888 (0,5p) samt samspillseffekten på 245 (0,5p). 
Riktig svar (–1643) gir 2p. 
 

 
Figur 1: Fordeling av residualer fra en regresjonsanalyse hvor OLS er benyttet. 

r) Figur 1 viser fordelingen av residualene fra en regresjonsanalyse estimert med minste kvadraters 
metode (OLS). Kan du stole på signifikanstester av regresjonskoeffisientene fra denne 
regresjonsanalysen? Begrunn svaret. (3p) 
 
Denne oppgaven omhandler forutsetninger for OLS, og mer spesifikt forutsetningen om at 
residualene skal være tilnærmet normalfordelte, spesielt når utvalget er lite som her (N=28). 
Dersom residualene er skjevfordelte kan standardfeilen bli over- eller underestimert (1p). I så fall vil 
konklusjonene fra eventuelle hypotesetester også kunne bli feil (1p). Siden residualene i figur 1 er 
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skjevfordelte, er ikke denne forutsetningen for OLS oppfylt, og vi kan derfor ikke stole på 
signifikanstester av regresjonskoeffisientene fra denne regresjonsanalysen (1p). 

 
 


