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Oppgave 1 (20%) 

1. Hva brukes faktoranalyse til? 

Se side 272, del 11.1.1 i MJ. 

2. Hva er formålet med rotasjon i en faktoranalyse? 

Se side 277, første avsnitt i del 11.2.3 i MJ.  

3. Hva er forskjellen mellom orthogonal og oblique rotasjon? 

Se side 279, første avsnitt i MJ. 

4. Forklar hva R2 er ved hjelp av figuren nedenfor. 

Se side 53-55 i MJ. 

 

 
 

 

 

Oppgave 2 (20%) 

Basert på figuren (output)* nedenfor, svar på følgende spørsmål. 

1. Forklar hva de ulike koeffisientene i modellen forteller oss. 

Se side 101-102 i MJ. 

2. Forklar hvordan du vil sammenligne de inkluderte gruppene i modellen. 

Se side 102 i MJ (through changeing reference group or lincom). 



3. Forklar om (og hvorfor) du vil bruke R-squared eller Adj. R-squared for å vurdere modellens 

kvalitet. 

Bruker Adj. R-squared da dette tilsvarer en multippel regresjon. Problemet med er R2 er at den 

alltid går opp uansett uavhengig variabler blir lagt til regresjonsmodellen.  

 

 
*Prisen på leiligheter målt i dollar (flat_price) er den avhengige og beliggenhet (location) og størrelse 
(floor_size) er de uavhengige variablene. Husk at location består av fire kategorier: sentrum, sør, west, og 
øst.   
 
 
Oppgave 3 (20%) 

Forklar hva de første tre koeffisientene i tabellen (output) nedenfor forteller oss ved hjelp av 
figuren under tabellen. 
 
Se side 119-121 i MJ. 



 
gender er en dummy/dikotom variabel kodet som 0=women og 1=men. age er en numerisk/kontinuerlig variabel, som 

er målt i antall år. 
whours (antall timer trent i en måned) er en numerisk/kontinuerlig variabel, som er målt i antall timer. 
 
 
 

 
 

 

Oppgave 4 (20%) 
Forklar alle de komponentene i PLSSEM modellen nedenfor. 
 
Se side 11-12 i Hair et al. 
 



 
Oppgave 5 (20%) 
Vurder målemodellen og strukturmodellen basert på figuren (output)* nedenfor fra plssem. 
 
Følgende eller en lignende forklaring: 
Målemodellen vurderes ut ifra item reliability, construct reliability, convergent validity, og 
discriminant validity. Som vi ser er alle faktorladningene/korrelasjonene i modellen over det 
anbefalte nivået 0.7. Det vil si at, minst 50 prosent av en variabels varians er fanget opp av 
faktoren. Videre ser vi at construct reliability er også tilstede i modellen i den forstand at D.G.Rho 
(tilsvarer Cronbach) er over det anbefalte nivået på 0.7. Det vil si at hver construct er homogene. 
Vi ser også at convergent validititet (målt i form av AVE) er også tilstede siden hver construct 
fanger opp i snitt 50 prosent av variansen i sine respektive items. Vi ser til slutt at alle AVE-
verdiene er større enn kvadrerte korrelasjonene mellom faktorene. Dvs, diskriminant validitet er 
tilstede. På bakgrunn av disse funnene, kan vi fastslå at målemodellen er god. Derfor kan vi gå 
videre og analysere strukturmodellen. 
 
Strukturmodellen vurderes ut ifra R-square og koeffisientene slik som det gjøres i vanlig 
regresjonsanalyse. Her har vi to avhengige variabler, FERIE UTENLANDS og FERIE I NORGE. 
Modellen bestående av KULTUR og KURIOSITET forklarer henholdvis 23 prosent og 22 prosent av 
variansen i FERIE UTENLANDS og FERIE i Norge. Disse forklarte variansene kan på et generelt 
grunnlag sies å være akseptable. Når det gjelder tolkningen av koeffisientene, er det en positiv 
sammenheng mellom KULTUR og KURIOSITET og de to avhengige variablene. Det vil si, økt 
KULTUR/KURIOSITET medfører økt interesse for FERIE UTENLANDS og FERIE i Norge.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Her bruker 
forskeren to 
typer 
motivasjon 
(KULTUR og 
KURIOSITET) 
samt 
interesse for 
å feriere i 
utlandet 
(FERIE 
UTENLANDS) 
og interesse 
for å feriere i 
Norge (FERIE 
I NORGE) 
målt ved 
hjelp av flere 
items (på en 
skala fra 1 til 
5). 

 

 

 
 

 p-values in parentheses
                                            
         r2_a          0.224          0.215
                                            
                     (0.000)        (0.000)
   KURIOSITET          0.185          0.281
                     (0.000)        (0.000)
       KULTUR          0.422          0.349
                                            
     Variable   FERIE UTEN~S    FERIE NORGE
                                            
Structural model - Standardized path coefficients

                                                                          
          AVE          0.584          0.844          0.863          0.663
                                                                          
  FERIE_NORGE          0.138          0.095          0.466          1.000
 FERIE_UTEN~S          0.191          0.048          1.000          0.466
   KURIOSITET          0.006          1.000          0.048          0.095
       KULTUR          1.000          0.006          0.191          0.138
                                                                          
                      KULTUR     KURIOSITET   FERIE UTEN~S    FERIE NORGE
                                                                          
Discriminant validity - Squared interfactor correlation vs. Average variance extracted (AVE)

                                                                          
           DG          0.814          0.921          0.927          0.805
     Cronbach          0.656          0.829          0.842          0.517
                                                                          
          V3E                                                       0.706
          V3A                                                       0.910
          V3D                                        0.919  
          V3B                                        0.939  
          V2B                         0.874                 
          V2A                         0.962                 
          V1C          0.782                                
          V1B          0.769                                
          V1A          0.742                                
                                                                          
                      KULTUR     KURIOSITET   FERIE UTEN~S    FERIE NORGE
                 Reflective:    Reflective:    Reflective:    Reflective:
                                                                          
Measurement model - Standardized loadings
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Eksamenskrav: 
 
 
 

Eksamenskrav nevnt over under hver oppgave. 
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