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SØK2900 Empirisk metode
Oppgave 1
a) En produsent selger varen sin både i Norge og i utlandet. Den stokastiske variabelen X
er profitt ved salg i Norge, mens den stokastiske variabelen Y er profitt ved salg i utlandet.
Tabellen under viser felles sannsynlighetsfordeling for salg i Norge og i utlandet.
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ii.

Beregn forventning og varians for X og Y.

iii.

Forklar hva som menes med kovarians og korrelasjon. Beregn kovariansen og korrelasjonen
mellom X og Y.

iv.

La Z være summen av profitt fra salg i Norge og i utlandet (Z = X + Y). Finn forventet total
profitt for produsenten. Hva blir variansen til total profitt?

b) Anta at den stokastiske variabelen Z er standard normalfordelt. Finn verdien k slik at
P(−1.52 < Z < k ) =
0.2 .
Oppgave 2

Et supermarked har erfart at 40% av kundene kjøper hvitosten Norvegia. For å undersøke om dette
stemmer blir det gjennomført en spørreundersøkelse blant 200 tilfeldig valgte kunder. La den
stokastiske variabelen X være antall kunder i spørreundersøkelsen som svarer at de har kjøpt
Norvegia i supermarkedet.
a) Sett opp et uttrykk for sannsynlighetsfordelingen til X og finn forventningen og variansen
til X.
b) Finn P(60 < X < 80) og P ( X > 90) . Presiser forutsetningene du benytter.
c) Spørreundersøkelsen ble utført like etter at Ostemat AS hadde etablert seg med utsalg ved
siden av supermarkedet. Resultatet fra spørreundersøkelsen viste at 63 personer hadde kjøpt
Norvegia. Utfør en hypotesetest der du undersøker om andelen kunder som kjøper Norvegia i
supermarkedet har gått ned etter etableringen av Ostemat AS. Bruk 1% signifikansnivå.
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Oppgave 3
Sykefraværet i en bedrift med 100 ansatte har vært stabilt høyt i lang tid. I gjennomsnitt er de ansatte
sykmeldt 22 dager i løpet av et år, med et standardavvik på 11 dager. Bedriften ønsker å redusere
sykefraværet og innfører derfor fra nyttår en bonus i form av en halv månedslønn til ansatte som ikke
er sykmeldte i løpet av det neste året. Etter at det første året med bonusordning er omme måler
ledelsen det gjennomsnittlige fraværet til 19.5 dager, med uforandret standardavvik.
a) Utfør en hypotesetest på om sykefraværet har gått ned etter innføringen av bonusordningen.
Bruk 5% signifikansnivå.

b) Finn testens p-verdi og forklar hva denne viser.
Oppgave 4
Anta at X og Y representerer henholdsvis befolkningstetthet (antall innbyggere per km2) og
(gjennomsnittlig) timelønn i en region. Data fra år 2010 for 89 norske arbeidsmarkedsregioner gir oss
følgende (der timelønn er målt i NOK):
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a) Test om korrelasjonen mellom timelønn og befolkningstetthet er større enn 0.
b) Anta at en regions timelønn påvirkes av befolkningstettheten og at sammenhengen er lineær:
Yi =+
α β X i + ε i , der ε er restleddet. Bruk minste kvadraters metode (OLS – Ordinary Least
Squares) til å estimere koeffisientene α og β. Beregn også elastisiteten av timelønn med hensyn på befolkningstetthet og tolk resultatene.
c) Beregn modellens forklaringskraft.

Oppgave 5.
En student har estimert sammenhengen mellom kyllingforbruk i USA og prisen på kylling basert på
52 årlige observasjoner fra 1950-2001.
Han presenterer først fire ulike estimerte modeller representert ved (1)-(4), der q er forbruket av
kylling per innbygger målt i pund (1 pund=0.454 kg) og p er realprisen på kylling, målt i $ pr pund
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kylling. Alle modeller er estimert med minste kvadraters metode (OLS). Gjennomsnittsprisen i
utvalget er $ 1.45 og gjennomsnittsforbruket er 31.2 pund. Tallene i parentes er estimerte
standardavvik.

q 57.96 − 18.40 p
=
(1)
(2.58) (1.66)

R 2 =0.71

1
q =
−6.02 + 48.36
(2)
p
(2.06) (2.56)

R 2 = 0.88

(3)

�=
ln(
q ) 3.72 − 1.12 ln( p )
(0.02) (0.05)

(4)

�=
ln(
q ) 4.33 − 0.66 p
(0.06) (0.04)

R 2 = 0.91

R 2 = 0.84

a) Beregn anslag på forbrukets priselastisitet i de fire forbruksmodellene.
b) Studenten påstår at modell (3) er mer tilfredsstillende enn de andre modellene fordi den forklarer
en større andel av variasjonen i kyllingforbruket. Kommenter denne påstanden.

Etter forslag fra sin veileder utvider studenten modell (3) og inkluderer først ln(y) og deretter også
ln(pb) i regresjonsmodellen, der y er realinntekten per innbygger målt i $ og pb er realprisen på
oksekjøtt målt i $ per pund oksekjøtt. Den partielle korrelasjonskoeffisienten mellom ln(y) og ln(p) er
-0.94. Han oppnår nå følgende resultater rapportert i modell (5) og (6) som begge er estimert med
minste kvadraters metode (OLS). Estimerte standardavvik er i parentes.
(5)

(6)

� q) =
ln(
−4.86 − 0.28ln( p ) + 0.87 ln( y )
(0.67) (0.07)
(0.07)
� q) =
ln(
−4.68 − 0.26 ln( p ) + 0.85ln( y ) − 0.11 ln( pb)
(0.67) (0.07)
(0.07)
(0.08)

R 2 = 0.980

R 2 =0.981

c) Tolk koeffisientene i de utvidede modellene og drøft hvorfor den estimerte koeffisienten foran
ln(p) blir så forskjellige i relasjon (5) og relasjon (3). Test en hypotese om at elastisiteten av
kyllingforbruket med hensyn på kyllingprisen er lik -0.5 i relasjon (5).
d) Test en hypotese om at kyllingforbruket er uavhengig av både realinntekt per innbygger og
realprisen på oksekjøtt.
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Oppgave 6.
Du har et datamateriale for et antall yrkesaktive personer med opplysninger om lønnsnivå, kjønn,
utdanningsnivå målt i antall års skolegang og om personen jobber i offentlig eller privat sektor.
a) Formuler en økonometrisk modell som kan brukes til å beregne lønnsforskjellen mellom menn og
kvinner og mellom ansatte i offentlig og privat sektor. Forklar hvordan du ville gå fram for å teste
en hypotese om at lønnsnivået er uavhengig av både kjønn og jobbsektor.
b) Skisser til slutt hvordan du ville gå fram for å undersøke om effekten av utdanning på lønna er
uavhengig av kjønn og jobbsektor.
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