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Forord

Dette kompendiet er et utdrag av et bokmanuskript med tittel ‘Spesifikasjon og tolkning
av statistiske modeller’.
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tatt med i kompendiet. Dette er stort sett bare generell informasjon som kan finnes i
annen litteratur.
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Kapittel 1

Tabellanalyse

Tabell 1.1 viser data om partivalg og holdning til skatt for 596 velgere fra valgundersøkelsen
2001 (Aardal et al., 2003). Frekvenstabellen viser antall som sier de stemte SV vs. antall
som stemte andre partier blant de som er for å senke skatter for høytlønte og de som er
for å opprettholde skatteniv̊aet.1

Tabell 1.1: Stemmegivning for SV vs. andre partier som funksjon av holdning til skatter
sv01

Holdning til inntektsskatt Ikke SV SV Total
Senke skatter 272 89.2 33 10.8 305 100.0
Opprettholde 239 82.1 52 17.9 291 100.0
Total 511 85.7 85 14.3 596 100.0
Pearson chi2(1) = 6.0527 Pr = 0.014
Kilde: Valgundersøkelsen 2001 (Aardal et al., 2003)

85 av de 596 respondentene – 14.3% – svarte at de stemte SV i 2001. 305 av respon-
dentene svarte at de ønsker at norske myndigheter bør senke skattene. I denne gruppen
av ‘skattemotstandere’ oppga 33 – 10.8% – at de stemte SV. Blant de 291 ‘skattetilhen-
gerne’ i utvalget oppga 52, eller 17.9%, at de stemte SV. Tabellen ser ut til å bekrefte
v̊ar oppfatning om at det er en positiv sammenheng mellom et ønske om å opprettholde
skatteniv̊aet og å stemme SV.

1.1 Parametrisk tabellanalyse

Vi vil gjerne si noe mere h̊andfast om hvor sterk sammenhengen mellom skatteholdning og
partivalg er. I dette kapittelet vil vi introdusere noen mål for denne sammenhengen. Disse
målene kan enkelt beregnes n̊ar tabellene er s̊a enkle som i tabell 1.1. I dette kapittelet vil
vi begrense oss til situasjoner hvor den avhengige variabelen Y er dikotom – en variabel
som bare kan ta to verdier. Eksempler p̊a slike variable er ‘stemte SV/stemte annet parti’,
‘demokrati/ikke-demokrati’, eller ‘mann/kvinne’. Vi vil ogs̊a bare se p̊a tabeller med to
eller tre variable.

Om vi ønsker å ta hensyn til modeller med flere variable må vi bruke statistikkpakker
og modeller som foreksempel logistisk regresjon. I kapittel 2 vil vi ta for oss logistisk
regresjon som er den mest brukte modellen for dikotome avhengige variable. Logistisk

1Dette er spørsm̊al ‘spm14d’ i Valgundersøkelsen 2001. Respondentene indikerte p̊a en skala fra ‘helt
enig’ til ‘helt uenig’ hvorvidt de var enige i p̊astanden ‘redusere skatten p̊a høye inntekter’. De som svarte
‘helt uenig’ er kodet om til ‘opprettholde’ her.
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regresjon bygger imidlertid direkte p̊a de målene vi g̊ar gjennom i dette kapittelet. I
kapittel 3 vil vi se p̊a avhengige variable med mere enn to kategorier.

Variablene i tabell 1.1 har to dikotome variable. Vanligvis kodes slike variable slik at
de har verdien Y = 1 n̊ar det ene tilfellet eller utfallet blir observert og Y = 0 i det andre,
akkurat som vi koder verdier med henholdsvis X = 0 og X = 1 n̊ar vi har dummyvariable
blant forklaringsvariablene v̊are. Dette gir opphav til to begreper som det er viktig å holde
fra hverandre: ‘referanseutfall’ og ‘referansekategori’.

Definisjon 1. Vi kaller det utfallet p̊a den avhengige variabelen som kodes med Y = 0
for referanseutfallet

Definisjon 2. Vi kaller en kategori p̊a en uavhengig variabel som kodes med X = 0 for
referansekategori

Noen steder vil denne boken bruke begrepene ‘utfall’ eller ‘positivt utfall’ for utfallet
som ikke er refereanseutfallet. Tilsvarende vil vi bruke ‘alternativkategori’ for kategoriene
som ikke er referansekategorier.

Det er mulig å analysere en dikotom Y som avhengig variabel i en lineær regresjonsmo-
dell. Predikert Ŷ vil da være det samme som sannsynligheten for at Y = 1, eller andelen
av observasjonsenheter i en gruppe som har Y = 1. Om vi sier at Y = 1 for de som vil
stemme SV, viser tabell 1.1 at denne andelen er 0.179 de som ønsker å opprettholde skat-
tene og 0.108 for de som ønsker å senke skattene. I en lineær regresjon ville estimatet for
skatteholdningsvariabelen vært differansen mellom disse, nemlig 0.179− 0.108 = 0.071.

Men lineær regresjon er ikke hensiktsmessig i slike tilfeller. Fire av de fem grunnleg-
gende forutsetningene for linjær regresjon brytes regelmessig med slike avhengige variable,
og vi kan ikke vite om slutningene vi trekker fra analysen er holdbare. Residualene fra en
linjær regresjon er aldri normalfordelte og det vil normalt være heteroskedastisitet.2

Spesielt problematisk er det at sammenhengene mellom Y og X-variable vil være
linjære bare under visse betingelser. Hvis en sammenheng mellom to variable er lineær vil
én enhets økning fra X0 til X1 føre til samme predikerte endring (fra Y0 til Y1) uansett
hvilken verdi X0 og Y0 har. Det finnes mange eksempler p̊a at dette ikke er tilfelle n̊ar den
avhengige variabelen er dikotom. Vi kunne for eksempel tenke oss en type politikerfeilgrep
eller skandale som er slik at halvparten av politikerens velgere bestemmer seg for å stemme
p̊a et annet parti – uansett hvor mange velgere partiet hadde i utgangspunktet. Hvis
politikeren tilhører et stort parti som foretrekkes av 40% av velgerne betyr det en reduksjon
i Y p̊a 20%. Om hun derimot tilhører et parti med 10% oppslutning vil Y reduseres med
5%. Denne sammenhengen er alts̊a ikke linjær.

Tabell 1.2: Stemmegivning for DNA vs. andre partier som funksjon av holdning til skatter
ap01

Holdning til inntektsskatt Ikke Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet Total
No. % No. % No. %

Senke skatter 241 79.0 64 21.0 305 100.0
Opprettholde 215 73.9 76 26.1 291 100.0
Total 456 76.5 140 23.5 596 100.0
Kilde: Valgundersøkelsen 2001 (Aardal et al., 2003)

Dette kan illustreres ved å sammenligne virkningen av skatteholdningsvariabelen i tabell
1.1 med den tilsvarende tabellen for Arbeiderpartiet, gjengitt i tabell 1.2. Her er differan-
sen mellom andelene i hver gruppe 5.1%. Denne differansen er mindre – velgere som ønsker

2Se avsnitt ?? for detaljer om disse forutsetningene.
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å redusere skatt p̊a høye inntekter er mindre motvillige til å stemme Arbeiderpartiet enn
å stemme SV. Men dette målet undervurderer forskjellen mellom SV og Arbeiderpartiet
n̊ar det gjelder hvor viktig skatteholdning er.

Tabell 1.3: Stemmegivning for sosialistiske vs. andre partier som funksjon av holdning til
skatter

sosdiko01
Holdning til inntektsskatt Ikke-sos. Ap/SV Total

No. % No. % No. %
Senke skatter 207 67.9 98 32.1 305 100.0
Opprettholde 158 54.3 133 45.7 291 100.0
Total 365 61.2 231 38.8 596 100.0
Kilde: Valgundersøkelsen 2001 (Aardal et al., 2003)

Det kan vi lese ut av tabell 1.3, hvor har vi sl̊att sammen SV og Arbeiderpartiet til en
blokk ‘sosialistiske partier’. Her er andelen som vil stemme sosialistisk 45.7% blant de
som vil opprettholde skatteniv̊aet og 32.1% blant de som vil senke skattene. Differansen
mellom disse andelene er 13.6%, betydelig større en for SV eller Arbeiderpartiet sett alene.
Men det gir ikke mening å si at betydningen av skattevariabelen er større for partiene sl̊att
sammen enn for partiene sett hver for seg. Vi trenger et mål som gir en rimelig indikasjon
p̊a effekten.

Et annet problem med linjær regresjon for dikotom avhengig variabel er at den kan føre
til prediksjoner som ikke eksisterer – predikert oppslutning om et parti p̊a mer enn 100%
eller mindre enn 0%. Den logistiske regresjonsmodellen tar hensyn til dette og gir grunnlag
for å trekke slutninger som holder for slike variable. Den er dessuten generaliserbar slik
at man kan analysere avhengige variable med flere enn to kategorier.

1.2 Oddsratioen: Et m̊al for sammenheng mellom kate-

goriske variable

For å kunne spesifisere en god modell for sammenhengen mellom en dikotom avhengig
variabel og forklaringsvariable trenger vi et godt m̊al. Dette målet må reflektere at det
skal mere til å redusere oppslutning med 1% hvis utgangspunktet er 1% enn hvis utgangs-
punktet er 50%. Valgvaken til partiet Rødt ville vært mere dyster om det partiet hadde
g̊att tilbake ett helt prosentpoeng enn om Arbeiderpartiet gikk tilbake ett prosentpoeng.
Målet bør ogs̊a være slik at man alltid kan øke det igjen med samme intervall – det er
enklere å spesifisere statistiske modeller for sammenhenger som er slik at kan bli uendelig
store.

1.2.1 Odds

Målet bør ogs̊a være symnmetrisk, slik at det er likt uansett om man setter ‘stemte SV’
som Y = 1 og ‘andre’ som Y = 0 eller omvendt, og slik at å øke m̊alet med en viss størrelse
i det første tilfellet er det samme som å redusere målet med samme størrelsen i det andre.
Om målet er symmetrisk, kan man dessuten i mange tilfeller modellere usikkerhet rundt
anslaget for denne størrelsen ved hjelp av den symmetriske normalfordelingen.

Sannsynligheten for at Y = 1 (eller proporsjonen av enheter hvor Y = 1) tilfredsstiller
ikke disse kravene. Vi trenger en funksjon som transformerer sannsynligheten eller pro-
porsjonen (vi kan kalle denne for p) til noe mere hensiktsmessig. Figur 1.1 viser en slik

3
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Tabell 1.4: Notasjon for tabellanalyse
Subskriptet ‘+’ st̊ar for marginalsummen.
Kolonnen som vi har definert som referanseutfall kaller vi kolonne 0.
Raden som vi har definert som referansekategori kaller vi rad 0.
Tall som subskript st̊ar for i hvilken rad eller kolonne det refereres til.
‘o0’ refererer alts̊a til odds i rad 0.
n00 st̊ar for observert frekvens i rad 0, kolonne 0.
p00 st̊ar for observert rekkeproporsjon i rad 0, kolonne 0.
n0+ st̊ar for rekkesummen for rad 0.
n+0 st̊ar for kolonnesummen for kolonne 0.

Kolonne 0 Kolonne 1 Sum
Rad 0 n00 n01 n0+

Rad 1 n10 n11 n1+

Sum n+0 n+1 n++

transformasjon. N̊ar p = 0.5 er transformasjonen 0. Målet øker n̊ar p øker, men n̊ar p > 0.5
øker det sterkere dess større p er. N̊ar p reduseres fra p = 0.5 reduseres transformasjonen
ogs̊a, og reduseres mer dess nærmere 0 p er. N̊ar p nærmer seg 0 er transformasjonen −∞.

Figur 1.1: Log odds-funksjonen: Log odds
som funksjon av sannsynligheten for en hen-
delse

Transformasjonen vist i figur 1.1 er ba-
sert p̊a odds-målet. Odds for en dikotom
variabel er sannsynligheten for et utfall
delt p̊a sannsynligheten for et annet utfall.
Det er vanlig å sette referanseutfallet som
nevner i denne brøken, og det positive ut-
fallet som teller:

Definisjon 3. Odds for en dikotom vari-
abel er sannsynligheten for at et utfall
oppst̊ar delt p̊a sannsynligheten for at re-
feranseutfallet oppst̊ar:

o =
p

1− p
=
n+1

n+0

n+1 refererer til antall observasjoner
med det positive utfallet og n+0 til antall observasjoner med referanseutfall. Tabell 1.4
oppsummerer notasjonen som brukes i dette kapittelet.

Hva er odds for å stemme SV for alle velgerne i tabell 1.1? Den nederste linjen i tabell
1.1 viser rekkesummen for tabellen. 85 eller 14.3% av velgerne sier de vil stemme SV. Da
er odds for SV vs. ikke SV for hele utvalget:

o+ =
p

1− p
=
n+1

n+0

=
0.143

1− 0.143
=

85

511
= 0.166

.
Vi kaller denne størrelsen o+ for å skille den fra odds regnet ut for hver av gruppene.3

Legg merke til at vi f̊ar det samme resultatet ved å dele andelene (0.143, 1 − 0.143) p̊a
hverandre og ved å dele frekvensene (85, 511) p̊a hverandre. Vi trenger alts̊a bare de
observerte frekvensene i tabellen for å regne ut odds og trenger egentlig ikke å g̊a veien
om rekkeproporsjonene.

3Symbolet ‘+’ betyr her at det er odds for summen for alle gruppene – se tabell 1.4.
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Odds for å stemme SV blant de som vil redusere skattene er

o1 =
n01

n00

=
33

272
= 0.121

og blant de som vil opprettholde skattene

o1 =
n01

n00

=
52

239
= 0.218

.
Oddsmålet har følgende kjennetegn som det er nyttig å vite n̊ar vi skal tolke resultater

som er målt i odds – for eksempel i logistisk regresjon, som vi kommer tilbake til nedenfor:

� Jo større odds, dess høyere sannsynlighet

� Odds g̊ar fra 0 til uendelig

� N̊ar utfall er like sannsynlige (p = 0.5) er odds lik 1

� Det gir alltid mening å si at oddsen dobler seg

Om vi vet hva odds for et utfall er kan vi regne oss tilbake til sannsynligheten for et
utfall med den inverse oddsfunksjonen:4

Definisjon 4. Den inverse oddsfunksjonen:

p =
o

1 + o

Vi fant ovenfor ut at odds for å stemme SV i hele utvalget i tabell 1.1 var o = 0.166.
Sannsynligheten for å stemme SV for alle velgerne kan vi dermed finne igjen ved å regne
ut p = o

1+o
= 0.166

1+0.166
= 0.143.

1.2.2 Oddsratio

Oddsratioen er et mål for sammenheng mellom to variable basert p̊a oddsm̊alet. Oddsra-
tioen sier noe om hvor mye oddsen øker n̊ar vi g̊ar fra referansekategorien til alternativka-
tegorien. I tabell 1.1 viste vi hvor mange som stemte SV og hvor mange som stemte andre
partier b̊ade for de som ønsket å senke skattene og de som ønsket å opprettholde dem.
Oddsratioen viser hvor mye større sjansen er for at en velger som ønsker å opprettholde
skatter stemmer SV er enn for at en velger som vil senke dem stemmer SV.

Definisjon 5. Oddsratioen er odds for alternativkategorien delt p̊a odds for referanseka-
tegorien:

O =
o1

o0

=
p1

1− p1

/
p0

1− p0

4Sammenhengen mellom uttrykkene (3) og (4) ser vi med denne algebraiske manipulasjonen:

o =
p

1− p
⇔ p = o(1− p) = o− op
⇔ o = p+ op = p(1 + o)

⇔ p =
o

1 + o
(1.1)

5
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Oddsratioen for SV vs. skatteholdning er dermed O = 0.218
0.121

= 1.80
Hvilken oddsratio vi kommer fram til avhenger av hva vi setter som referansekategori.

Her st̊ar vi fritt, og hvilket valg som er best avhenger av hva vi ønsker å si. I dette
tilfellet vil vi undersøke om velgere som er positive til skatt p̊a høye inntekter i større
grad stemmer SV enn de som ønsker å senke skattene. Da er det hensiktsmessig å regne
ut hvor mye odds for å stemme SV øker om vi g̊ar fra gruppen av ‘skattemotstandere’ til
‘skattetilhengerne’. For partivalgvariabelen er da ‘ikke SV’ referanseutfallet (kolonne 1 i
tabellen) og for skattevariabelen er ‘senke skatter’ referansekategori (linje 1).

Figur 1.2: Grafisk framstilling
av oddsratio

Det er ofte lettest å regne ut oddsratioen med ‘kryss-
multiplikasjon’, som illustrert i figur 1.2:

O+ =
o1

o0

=
n11

n10

/
n01

n00

=
n11 · n00

n10 · n01

Tilsvarende kryssmultiplikasjoner basert p̊a tabell
1.2 og 1.3 gir

ODNA =
n11 · n00

n10 · n01

=
76 · 241

64 · 215
= 1.33

og

OSos =
n11 · n00

n10 · n01

=
133 · 207

98 · 158
= 1.78

Oddsratioen for DNA vs. andre er 1.33 – de som er
for å opprettholde skatter ser ut til å stemme DNA oftere
enn de som ønsker å redusere skatter p̊a høye inntekter, men forskjellen er mindre enn for
SV.

Oddsratioen har følgende kjennetegn som det er nyttig å huske n̊ar vi senere skal
estimere denne ved hjelp av logistisk regresjon:

� N̊ar odds er like store i begge gruppene eller kategoriene (o0 = o1) er oddsratioen
lik 1. Da er det ingen sammenheng mellom de to variablene. I dette tilfellet er ogs̊a
rekkeprosentene like i de to gruppene.

� Oddsratioen er større enn 1 hvis det å g̊a fra referansekategorien til alternativkate-
gorien øker odds for utfallet. Dette er det samme som å si at sannsynligheten for
utfallet øker n̊ar vi g̊ar fra referansekategorien til alternativkategorien.

� Jo større oddsratio, dess mere øker denne oddsen eller sannsynligheten n̊ar vi sam-
menligner alternativkategorien med referansekategorien

� Oddsratioen g̊ar fra 0 til uendelig

� Det gir alltid mening å si at oddsratioen dobler seg

Tabell 1.5 sammenligner oddsratio-målet med proporsjonsdifferansen for de tre ta-
bellene 1.1, 1.2 og 1.3. Oddsratioen er 1.80 i tabellen for SV, en del mindre i tabellen
for Arbeiderpartiet og ubetydelig mindre i tabellen for sosialistiske vs. ikke-sosialistiske
partier. Oddsratioen gir alts̊a et annet bilde av sammenhengen mellom skatteholdning og
partivalg enn proporsjonsdifferansen. Fordi oddsratioen er uavhengig av grunnsannsynlig-
heten for utfallet gir den et riktigere bilde av sammenhengen enn en proporsjonsdifferanse.
Oddsratioen er sammenlignbar mellom tabell 1.1 og tabell 1.3 selv om det er stor forskjell
p̊a sannsynligheten for å stemme SV og sannsynligheten for å stemme SV eller Arbeider-
partiet.

6
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Tabell 1.5: Sammenligning av oddsratioer og proporsjonsdifferanser
Avhengig Prop.- Odds- Log odds-
variabel diff. ratio ratio

Tabell 1.1 SV/Ikke SV 0.071 1.80 0.59
Tabell 1.2 DNA/Ikke DNA 0.051 1.33 0.29
Tabell 1.3 Sos./ikke sos. 0.136 1.78 0.58

1.3 Log odds og log oddsratio

Oddsratioen har ikke alle de kjennetegnene vi ønsker oss for et mål p̊a sammenheng mellom
to variable. Men hvis vi tar logaritmen av oddsratioen f̊ar vi et mål som er symmetrisk. I
mange tilfeller er det rimelig å anta at det er en lineær sammenheng mellom log odds og
en annen variabel.5 Logaritmen av odds ln( p

1−p) kalles log odds eller logit.

Definisjon 6. Log odds er logaritmen av odds for alternativkategorien delt p̊a odds for
referansekategorien:

ln(o) = ln(
p

1− p
)

Figur 1.3 viser at skalaen for sannsynlighet ‘strekkes ut’ i endene n̊ar vi transformerer
til log odds – det skal mere til for å øke sannsynligheten med 0.01 n̊ar utgangspunktet er
nær p = 0 eller p = 1 enn n̊ar p = 0.5. Log odds har følgende kjennetegn:

� Log odds g̊ar fra minus uendelig til pluss uendelig

� Log odds for Y = 1 er en monoton transformasjon av sannsynligheten for at Y = 1

� N̊ar odds=1 er log odds=0

� N̊ar sannsynligheten er mindre enn 0.5 er log odds negativ

� Det gir alltid mening å si for eksempel at log odds øker eller reduseres med én enhet

Figur 1.3: Den logistiske funksjonen: Sann-
synligheten for en hendelse som funksjon av
log odds

Tabell 1.6 viser sammenhengen mellom
log odds, odds, og sannsynligheter. N̊ar log
odds er −6 er odds 0.0025 og sannsynlig-
heten 0.0025. Det kan være nyttig å merke
seg noen av de tallene som henger sammen
i denne tabellen. For eksempel er det slik
at n̊ar log odds for et utfall er 0 er odds
1.00 og sannsynligheten 0.5. N̊ar log odds
er negativ er oddsratioen mindre enn 1 og
sannsynligheten mindre enn 0.5. Negativ
log odds betyr alts̊a at at utfallet er mind-
re sannsynlig enn referanseutfallet. Notér
ogs̊a at n̊ar log odds er 1 er odds lik det
naturlige tallet e = 2.718. Det er dessuten
alltid slik at n̊ar log odds øker med én enhet
(f.eks. fra 0 til 1) øker odds multiplikativt
med e = 2.718: N̊ar log odds øker fra 0 til 1 øker odds fra 1 til 2.718. N̊ar log odds øker
fra 1 til 2 øker odds fra 2.718 til 7.389 = 2.718 · 2.718.

5Se avsnitt A.2 for beskrivelse av logaritmefunksjonen.
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Tabell 1.6: Sammenhengen mellom log odds, odds og sannsynligheter
Log odds Odds Sannsynlighet p

−6 0.0025 0.0025
−5 0.0067 0.0067
−4 0.018 0.018
−3 0.050 0.047
−2 0.135 0.119
−1.5 0.223 0.182
−1 0.368 0.269
−0.5 0.607 0.378

0 1.000 0.500
0.5 1.649 0.622
1 2.718 0.731
1.5 4.481 0.818
2 7.389 0.881
3 20.09 0.953
4 54.60 0.982
5 148.4 0.9933
6 403.4 0.9975

Log odds transformeres tilbake til odds ved å ta eksponenten av log odds: O = elogit.
Figur 1.3 viser sannsynligheten for at Y = 1 som funksjon av log odds.6

Ovenfor regnet vi ut odds for å stemme SV i hele utvalget:

o+ =
p

1− p
=

85

511
= 0.166

.

Log odds for å stemme SV i hele utvalget er ln(0.166) = −1.794. Log odds for å
stemme SV blant de som ønsker å redusere skattene er ln(0.121) = −2.11, mens log odds
for å stemme SV blant de som vil opprettholde skattene er ln(0.218) = −1.52.

Log oddsratio er logaritmen av oddsratioen. P̊a grunn av regnereglene for logaritmer
(se avsnitt A.2) er logaritmen av oddsratioen lik differansen mellom log odds for utfallet
i de to gruppene:

Definisjon 7. Log oddsratio er logaritmen av oddsratioen:

ln(O) = ln(
o1

o0

) = ln(o1)− ln(o0)

Log oddsratio for SV-eksempelet (tabell 1.1) er ln(O) = ln(1.80) = 0.59. Log odds
øker alts̊a med 0.59 n̊ar vi g̊ar fra skattemotstandergruppen til skattetilhengergruppen.
Log oddsratio for DNA-eksempelet er ln(1.33) = 0.29. Kolonnen helt til høyre i tabell 1.5
viser hvordan log oddsratio henger sammen med oddsratioen.

Noen kjennetegn for log odds ratio er verdt å merke seg:

� Log oddsratio varierer mellom −∞ og +∞ – minus uendelig til pluss uendelig.

� N̊ar oddsene for begge grupper er like er log oddsratioen = 0.

� N̊ar alle observasjonenene ligger p̊a diagonalen er oddsratioen +∞.

6Figuren viser alts̊a den inverse funksjonen til funksjonen vist i figur 1.1.
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1.3.1 Sammenheng mellom log odds og sannsynlighet

En formel som blir nyttig senere er uttrykket for sammenhengen mellom log odds og
sannsynligheten for et utfall. For dette formålet er er det hensiktsmessig å kalle ln(o) for
B:7

ln(o) = B = ln(
p

1− p
)

⇔ p =
exp(B)

1 + exp(B)
(1.3)

1.4 Test av log oddsratio

Vi fant at oddsratioen i tabell 1.2 var O = 1.33. Men dette tallet er basert p̊a et for-
holdsvis lite utvalg p̊a 596 personer. Vi vil gjerne vite hvor sannsynlig det er at denne
sammenhengen kunne vært observert om det ikke er noen sammenheng mellom de to
variablene. Vi kan ansl̊a usikkerheten for de to estimerte log oddsratioene direkte. Asym-
ptotisk standardfeil for log oddsratio er:

ASE(lnO) =

√
1

n00

+
1

n01

+
1

n10

+
1

n11

95% konfidensintervall for log oddsratio er da:

log Ô ± 1.96 · ASE(logO)

.

For SV-eksempelet (tabell 1.1) blir dette:

ASE(lnO) =

√
1

272
+

1

33
+

1

239
+

1

52
= 0.240

Log oddsratio for SV-eksempelet (tabell 1.1) er log Ô = ln(1.80) = 0.584. Dermed er
95% konfidensintervall for denne log oddsratioen er dermed

0.584± 1.96 · 0.240 = (0.115, 1.053)

.

7Utrykket finner vi slik:

ln(o) = B = ln(
p

1− p
)

⇔ exp(B) =
p

1− p
⇔ p = exp(B)(1− p) = exp(B)− exp(B)p

⇔ exp(B) = p+ exp(B)p = p(1 + exp(B))

⇔ p =
exp(B)

1 + exp(B)
(1.2)
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Tabell 1.7: Stemmegivning for SV vs. andre partier som funksjon av holdning til skatter,
observerte frekvenser

Partivalg 2001
Holdning til inntektsskatt Ikke SV SV +: Totalt
Senke skatter . . .
Opprettholde . . 291
+: Totalt . 85 596

1.4.1 Kji-kvadrat test

Å teste hvorvidt oddsratioen er forskjellig fra 0 er det samme som å teste om de to vari-
ablene er uavhengige. Det kan vi ogs̊a gjøre med en kji-kvadrat test, hvor vi vurderer om
det vi har observert er innenfor det vi ville ha observert om variablene var uavhengige.
La oss se p̊a tabell 1.1 igjen. Om det var uavhengighet mellom variablene ville sann-
synligheten for å stemme SV vært lik i begge skatteholdningsgruppene. Da ville 14.3%
eller 43.6 av skattemotstanderne stemt SV, og 41.6 av skattetilhengerne. Tilsvarende ville
henholdsvis 261.4 og 249.4 stemt andre partier. Dette er de forventede frekvensene under
null-hypotesen om uavhengighet mellom variablene.

En χ2 (kji-kvadrat) test er basert p̊a å regne ut det kvadrerte avviket mellom observerte
nij og forventede frekvenser (n̂ij) under nullhypotesemodellen:

χ2 =
∑
ij

(nij − µij)2

µij
.

I dette tilfellet er denne summen χ2 = 6.05. Denne test-observatoren har en χ2 fordeling
med én frihetsgrad. Et oppslag i en tabell over χ2-fordelingen forteller oss at denne verdien
er statistisk signifikant p̊a 0.014 niv̊a – sannsynligheten for å observere frekvensene i tabell
1.1 vil skje bare i 1.4% i utvalgene om det ikke er noen sammenheng mellom skatteholdning
og stemmegivning til SV.

1.4.2 Frihetsgrader: Hvor mye kan variere i en 2x2 tabell?

χ2-testen skal sammenlignes med χ2-fordelingen med én frihetsgrad fordi det bare er én
‘fri parameter’ i tabell 1.1. Generelt er d.f. = (I − 1) (J − 1) = IJ − I − J − 1 i en tabell
n̊ar ingen parametere estimeres. I tabell 1.1 er I = J = 2. I er antall rader i tabellen
(vi ser bort fra summeringen nederst i tabellen) og J antall kolonner (vi ser bort fra
summeringen til høyre).

Vi kan se p̊a tabell 1.7 for å f̊a en bedre intuisjon om frihetsgrader i en 2x2 tabell.
Vi tenker oss som oftest at marginal- og totalsummene er gitt av forskningsdesignet.
Dette er de eneste tallene som er skrevet inn i tabell 1.7: det er 596 respondenter, hvorav
85 sa de stemte SV og 291 ønsker å opprettholde skatteniv̊aet. Hvis vi kjenner disse to
marginalsummene og totalfrekvensen, hvor mye er det som kan variere i tabellen? Hvor
mange forskjellige tall kan vi sette inn i denne tabellen? Svaret p̊a dette spørsmålet er
antallet frihetsgrader i tabellen.

Vi har forsøksvis satt inn et tall x i cellen for (stemte SV, opprettholde skatter) i
tabell 1.7. I tabell 1.8 har vi fylt inn implikasjonene av dette tallet. Siden det er totalt
596 respondenter, m̊a det være 596 − 85 som ikke stemmer SV. Siden det er 291 som er
for å opprettholde skatteniv̊aet og x av dem stemte SV, må det være 291−x av disse som
ikke stemte SV. Den øverste raden kan vi fylle inn p̊a samme vis. Det er klart fra denne
øvelsen at det eneste tallet som kan variere fritt er x – det er bare en frihetsgrad i denne
tabellen n̊ar vi anser marginalsummene som gitt.
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Tabell 1.8: Stemmegivning for SV vs. andre partier som funksjon av holdning til skatter,
observerte frekvenser

Partivalg 2001
Holdning til inntektsskatt Ikke SV SV +: Totalt
Senke skatter 596− 291− (85− x) 85− x 596− 291
Opprettholde 291− x x 291
+: Totalt 596− 85 85 596

Vi kommer tilbake til frihetsgrader n̊ar vi beskriver generaliserte lineære modeller i
kapittel 2–??. Logikken der er den samme som her, men det er enklere å fastsl̊a antall frie
parametere i de modellene enn det er for tabeller som vist her.

1.5 Trivariat sammenheng: Betingede oddsratioer

Tabell 1.9: Stemmegivning for SV vs. andre partier som funksjon av inntekt
sv01

Høy inntekt (dikotom) Ikke SV SV Total
Lav inntekt 235 83.9 45 16.1 280 100.0
Høy inntekt 276 87.3 40 12.7 316 100.0
Total 511 85.7 85 14.3 596 100.0
Kilde: Valgundersøkelsen 2001 (Aardal et al., 2003)

Tabell 1.9 viser krysstabellen for stemmegivning SV vs. ikke SV for velgere med lav
og høy inntekt.8 Den viser at velgere med lav inntekt oftere stemmer SV enn velgere med
høy inntekt. Oddsratioen (med lav inntekt som referansekategori) er O = 45·276

40·235
= 1.32.

Hva betyr det for slutningene vi dro ovenfor? Personer med høy inntekt er ofte til-
hengere av å senke skatter p̊a høye inntekter. Kan det tenkes at sammenhengen mellom
skatteholdning og det å stemme p̊a SV i stor grad kan føres tilbake til velgerens inntekts-
niv̊a – kan det være utelatt variabel skjevhet her (se King, Keohane and Verba, 1994)?
For å se p̊a dette viser tabell 1.10 krysstabellene mellom skatteholdning og SV-valg se-
parat for velgere med lav inntekt (venstre halvdel) og velgere med høy inntekt (høyre
halvdel).

Tabell 1.10: Stemmegivning for SV vs. andre partier som funksjon av holdning til skatter
og inntektsniv̊a

Holdning til inntektsskatt og partivalg
Lav inntekt Høy inntekt

Inntekt Ikke SV SV Ikke SV SV
Senke skatter 106 19 166 14
Opprettholde 129 26 110 26
Kilde: Valgundersøkelsen 2001 (Aardal et al., 2003)

Om inntektsniv̊aet helt og holdent forklarer sammenhengen mellom skatteholdning
og stemmegivning skal oddsratioene i venstre og høyre halvdel være nær 1 – etter at

8Inntektsvariablen er svaret p̊a spørsm̊alet ‘inntekt’ i Valgundersøkelsen 2001 (Aardal et al., 2003) –
‘ios brutto inntekt i 1996, i tusen’. ‘Høy inntekt’ er her definert som inntekt over kr. 330 000.
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vi har kontrollert for inntekt, skal det ikke være noen sammenheng igjen. Vi beregner
oddsratioene ved hjelp av kryssmultiplikasjon:

OL =
26 · 106

19 · 129
= 1.12 OH =

26 · 166

14 · 110
= 2.80

De tilsvarende log oddsratioene er ln(1.12) = 0.12 og ln(2.80) = 1.03. Odds for å
stemme SV er større blant de som ønsker å opprettholde skattene enn de som vil senke
dem.

Disse tallene avkrefter at sammenhengen mellom skatteholdning og SV-valg bare skyl-
des inntektsforskjeller. Oddsratioen er riktignok nær 1 blant lavinntektsvelgerne, men den
er til gjengjeld mye større blant velgere med høy inntekt. Velgere med høy inntekt som
er for å opprettholde skattene er i stor grad SV-velgere. Hele 19.4% av disse velgerne
stemmer SV.

1.6 Oppgaver
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Kapittel 2

Logistisk regresjon

Tabellanalysen i forrige kapittel egner seg bare til å se p̊a sammenhenger mellom et lite
antall variable med et lite antall kategorier p̊a hver variabel. N̊ar antallet variable eller
kategorier øker, øker antallet mulige oddsratioer veldig fort, og det blir nødvendig å finne
metoder for å strukturere informasjonen.1 Vi ønsker oss en modell hvor den avhengige
variabelen kan relateres til linjære uttrykk som de vi diskuterte i del ??.

Den vanlige linjære regresjonsmodellen er imidlertid ikke egnet n̊ar den avhengige
variabelen er dikotom. Forutsetningene for modellen blir nesten alltid brutt i slike tilfeller
(se avsnitt ??) slik at vi ikke kan vite om estimatene er skjeve eller om de estimerte
standardfeilene er riktige. I tillegg vil en linjær regresjonsmodell gi tolkningsproblemer av
samme type som diskutert i forbindelse med tabell 1.5, og kan gi predikerte observasjoner
utenfor omr̊adet (0,1).

2.1 Den logistiske regresjonsmodellen

Den logistiske regresjonsmodellen er et eksempel p̊a en ‘generalisert linjær modell’. Om
modellen har én uavhengig variabel X1 kan den skrives som

y∗i = β0 + β1Xi + εi

hvor i er en indeks for observasjonen og ε er et stokastisk feilledd.

Y ∗i er en latent variabel – vi observerer den ikke direkte. I eksempelet vi ser p̊a her,
tenker vi oss en latent variabel som uttrykker hvor stort ‘ønske’ en person har om å
stemme SV. Modellen antar at det er en linjær sammenheng mellom dette ‘ønsket’ y∗ og
en forklaringsvariabel X, akkurat som i linjær regresjon. Vi observerer imidlertid ikke det
latente ønsket, bare om personen stemte SV eller ikke (dvs om personen sier at han eller
hun stemte SV). Det eneste vi observerer er alts̊a den dikotome variabelen Y som kan ta
verdiene 0 eller 1.

Som før kaller vi utfallet hvor Y = 0 for referanseutfallet. Modellen er en generalisering
av den lineære modellen – p̊a høyresiden er denne modellen akkurat som de modellene vi
har sett p̊a tidligere. Men for å kunne h̊andtere at vi bare kan observere to utfall vil vi
tillate venstresiden å ha forskjellige former.

En måte å sette den observerte variabelen sammen med den latente er å tenke oss
at sannsynligheten for at Y = 1 er lik sannsynligheten for at dette linjære uttrykket er
større enn 0 – alts̊a at

1Agresti (2002) gir en mere avansert innføring i tabellanalyse og Agresti (2007) behandler temaet
inng̊aende.
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Pr(Y = 1|X) = Pr(y∗ > 0) = Pr(β0 + β1X + ε > 0) = Pr(ε > −[β0 + β1X]) (2.1)

Figur 2.1: Forhold mellom latent variabel y∗

og Pr(Y = 1) for modell med én forklarings-
variabel X

Dette er illustrert i figur 2.1: Den laten-
te variabelen er representert ved y-aksen,
mens forklaringsvariabelen X1 er represen-
tert ved x-aksen. N̊ar y∗ > 0 observerer vi
at Y = 1. Dette er representert ved en ho-
risontal linje i figuren. Det linjære uttryk-
ket β0 + β1X er tegnet inn som en verti-
kal linje. Den delen av variansen i y∗ som
den linjære modellen ikke kan forklare er
tegnet inn som en sannsynlighetsfordeling
rundt β0+β1X. Denne modellen innebærer
at sannsynligheten for å observere et posi-
tivt utfall Y = 1 er større n̊ar β0 + β1X har en stor positiv verdi, men at den uforklarte
variansen gjør at det i noen tilfeller er mulig å observere Y = 0 selv n̊ar det linjære
uttrykket er stort.

Hvis vi antar at ε i ligning 2.1 har en logistisk fordeling med var(ε) = π2/3 har vi en
logistisk modell:

Pr(Y = 1|X) = p =
exp(β0 + β1X)

1 + exp(β0 + β1X)
(2.2)

For at formlene skal bli enklere bruker vi fra n̊a av p som forkortelse for Pr(Y = 1|x).
Det er tilstrekkelig å sette opp én ligning – for Pr(Y = 1) siden

Pr(Y = 0) = 1− Pr(Y = 1) = 1− p

Det er ikke nødvendig med en egen ligning for referanseutfallet. Uttrykk 2.2 kan ogs̊a
skrives p̊a en annen måte:

ln(
p

1− p
) = β0 + β1X (2.3)

Vi kjenner igjen uttrykket ln( p
1−p) – det er uttrykket for log odds (definisjon 7, s. 8).

Sammenhengen mellom log odds og sannsynligheter viste vi ovenfor i uttrykk (1.3). Lo-
gistisk regresjon er alts̊a ganske enkelt en linjær regresjon med log odds for et utfall som
avhengig variabel. Siden logistisk regresjon er en generalisert linjær modell, kan vi anvende
tolkningsregel ?? og ?? med enkle omskrivninger (se s. ??): Tolkningen av konstantleddet
β0 er log odds for positivt utfall n̊ar X-variabelen i modellen er 0, mens tolkningen av
koeffisienten β1 angir hvor mye log odds for positivt utfall øker n̊ar X øker med én enhet.

2.2 Analyse av stemmegivningsdataene med logistisk

regresjon

2.2.1 Resultattabell i koeffisientform

Tabell 2.1 viser resultater av å estimere logistisk regresjonsmodell p̊a dataene i tabell 1.1.
Dataene er kodet slik at Y = 1 n̊ar respondenten sier hun har tenkt å stemme SV og
Y = 0 hvis hun vil stemme noe annet. N̊ar vi koder den avhengige variabelen slik blir
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det å stemme noe annet enn SV referanseutfallet p̊a samme måte som i tabellanalysen.
X-variabelen er kodet slik at X = 1 n̊ar respondenten ønsker å opprettholde skatter p̊a
høye inntekter og X = 0 hvis hun ønsker å redusere skattene. Å redusere skattene er alts̊a
referansekategorien for X-variabelen.

Tabell 2.1: Resultater logistisk regresjon partivalg: SV vs. andre. Log oddsratioer.

A B C D E
sv01 sv01 sv01 sv01 sv01

Holdning til inntektsskatt 0.584∗ 0.559∗ 0.508∗ 0.553∗

(0.240) (0.241) (0.242) (0.241)
Høy inntekt (dikotom) -0.213

(0.237)
Inntekt i tusen kroner -0.00157∗

(0.000703)
Log inntekt i tusen -0.317∗∗

(0.111)
Constant -1.794∗∗∗ -2.109∗∗∗ -1.988∗∗∗ -1.558∗∗∗ -0.346

(0.117) (0.184) (0.226) (0.295) (0.631)
Observations 596 596 596 596 596
Log likelihood -244.2 -241.1 -240.7 -238.5 -237.4
χ2 -2.33e-12 6.087 6.890 11.36 13.58

Standard errors in parentheses
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

Tabellen har fem kolonner. I kolonne A har vi bare tatt med konstantleddet. Uttrykk
2.3 kan da forenkles for å hjelpe oss med å tolke den estimerte koeffisienten i kolonne A:

ln(
p

1− p
) = β0.

β0 i kolonne A er alts̊a log odds for å stemme SV n̊ar alle X er 0. Estimatet β0 = −1.794
samsvarer med log oddsfor å stemme SV – ln(o+) – som vi regnet ut i avsnitt 1.3. Eks-
ponenten av −1.794 er 0.166 – odds for å stemme SV. Sannsynligheten for å stemme SV
finner vi ved å forenkle utrykk 2.2:

p =
exp(β0

1 + exp(β0)
=

exp(−1.794

1 + exp(−1.794)
=

0.166

1 + 0.166
= 0.143

.
I kolonne B har vi tatt med forklaringsvariabelen fra kapittel 1. Denne modellen inne-

holder to koeffisienter akkurat som i uttrykk 2.5: β0 og β1. Tolkningen av konstantleddet
er forventet log odds for å stemme SV n̊ar skatteholdningsvariabelen har verdi 0. Ekspo-
nenten av −2.109 er 0.121 akkurat som for tabell 1.1 (avsnitt 1.2). Tolkningen av β1 er
endring i log odds for å observere Y = 1 n̊ar X øker med en enhet. Estimatet i kolonne
B er 0.584 akkurat som vi fant i avsnitt 1.3. Eksponenten av 0.584 er 1.80 som for tabell
1.1. Odds for å stemme SV er alts̊a 1.80 ganger høyere blant skattetilhengere enn blant
skattemotstandere.

N̊ar modellen best̊ar av én dikotom uavhengig variabel estimerer logistisk regresjon
ganske enkelt odds og oddsratioer i en krysstabell. Det er bare er én oddsratio i tabell
1.1. Siden vi har estimert denne kan vi bruke estimatene i kolonne B til å beregne alle
rekkesannsynlighetene i denne tabellen:
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p01 =
exp(−2.109)

1 + exp(−2.109)
= 0.108

p00 = 1− p01 = 0.892

p11 =
exp(−2.109 + 0.584)

1 + exp(−2.109 + 0.584)
= 0.179

p10 = 1− p11 = 0.821

(2.4)

Den logistiske regresjonsmodellen gir oss ogs̊a et estimat for standardfeilen for estima-
tene slik at vi kan teste om for eksempel skattevariabelen gir en endring i log odds som
er signifikant forskjellig fra 0. Siden høyresiden i logistisk regresjon er helt lik som i andre
linjære modeller tolkes og behandles dette p̊a akkurat samme m̊ate som i del ??.

I kolonne C i tabell 2.1 har vi tatt med den dikotome inntektsvariabelen vi s̊a p̊a i
avsnitt 1.5. Estimatet er −0.213 – høy inntekt reduserer odds for å stemme SV noe. Vi
kan beregne endringen i forventet odds for å stemme SV i prosent: Eksponenten av dette
estimatet er exp(−0.213) = 0.808. Oddsratioen mellom de med høy og lav inntekt er alts̊a
0.808 – respondentene med høy inntekt har 0.192 lavere odds for å stemme SV. Vi kan
ogs̊a si at høy inntekt reduserer odds for å stemme SV med 19.2%.

Mere interessant er hva som skjer med estimatet for skatteholdning – det er n̊a blitt
litt mindre, men fortsatt positivt og signifikant. Akkkurat som for tabellanalysen har
skatteholdningsvariabelen forklaringskraft selv n̊ar vi kontrollerer for inntekt.

I motsetning til i tabellanalysen i kapittel 1 kan vi i den logistiske regresjonen ta
med den kontinuerlige inntektsvariabelen for å gjøre bruk av all informasjonen som fin-
nes i datasettet. I kolonne D har vi byttet ut den dikotome inntektsvariabelen med den
opprinnelige variabelen (inntekt i tusen kroner).

Den estimerte koeffisienten for inntekt (i tusen kroner) er −0.00157. En respondent
med inntekt 1000 kroner høyere enn en annen har −0.00157 lavere log odds for å stemme
SV. Eksponenten av koeffisienten er 0.9984 – en økning i inntekt p̊a 1000 kroner reduserer
odds for å stemme SV med 0.0016, eller 1.6%. Det kan være mere hensiktsmessig å se hva
som skjer om vi øker inntekten med 100 000 kroner: Da endrer log odds for å stemme
SV seg med −0.00157 · 100 = −0.157. Med denne inntektsendringen endrer odds for å
stemme SV seg til 0.85, eller reduseres med 14.5

I kolonne E viser vi resultatene fra en modell hvor vi har log-transformert inntekts-
variabelen. Den estimerte koeffisienten for log inntekt (tabell 2.1) er −0.317. Én enhets
økning i log inntekt (som tilsvarer en multiplikativ økning p̊a 2.7, f.eks. sammenligning
av en person NN med inntekt 100 000 og en person NM med inntekt 270 000 kroner)
reduserer log odds for å stemme SV med 0.317%. Eksponenten av estimatet er 0.728. Det
betyr at oddsratioen mellom NN og NM er 0.728 – personen med høyest inntekt har
27.2% lavere odds for å stemme SV.

Legg merke til at estimatet for skatteholdningsvariabelen blir skarpere n̊ar vi kontrol-
lerer for log inntekt – z-verdien blir større n̊ar vi forklarer mye av variasjonen i datama-
terialet med en inntektsvariabel.

I avsnitt 1.3 s̊a vi p̊a tolkning av log-log modeller i form av elastisiteter. Siden den
(latente) avhengige variabelen er logaritmen av odds for å stemme SV gjelder denne
tolkningsformen ogs̊a for den estimerte koeffisienten (tabell 2.1)): En prosents økning i
inntekt endrer odds for å stemme SV med −0.317 prosent.

Nederst i tabell 2.1 har vi oppgitt antall observasjoner, log likelihood for modellen, og
en χ2-test for endring i log likelihood. Vi kommer tilbake til disse tallene i avsnitt 2.4.
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2.2.2 Resultattabell i eksponert koeffisientform

Logistisk regresjonsmodellen kan ogs̊a skrives i form av odds:

p

1− p
= exp(β0 + β1X) (2.5)

I tabell 2.2 presenterer vi de samme resultatene i denne formen. I stedet for de estimerte
koeffisientene βk viser tabellen exp(βk) – eksponenten av koeffisientene. Da kan vi tolke
tallene direkte som oddsratioer uten å måtte regne dem om. Det gir i dette tilfellet lite
mening i å beregne konstantleddet, s̊a disse estimatene er ikke oppgitt og modell A er
utelatt.

Tabell 2.2: Resultater logistisk regresjon partivalg: SV vs. andre. Oddsratioer.

B C D E
sv01 sv01 sv01 sv01

Holdning til inntektsskatt 1.793∗ 1.748∗ 1.662∗ 1.738∗

(2.44) (2.32) (2.10) (2.29)
Høy inntekt (dikotom) 0.808

(-0.90)
Inntekt i tusen kroner 0.998∗

(-2.23)
Log inntekt i tusen 0.729∗∗

(-2.86)
Observations 596 596 596 596
Log likelihood -241.1 -240.7 -238.5 -237.4
χ2 6.087 6.890 11.36 13.58

Exponentiated coefficients; t statistics in parentheses
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

Vi beregnet ovenfor fra tabell 2.1 at skatteholdningen øker odds for å stemme SV med
en faktor p̊a 1.79 om vi ikke kontrollerer for andre variable. Dette kan vi lese direkte ut av
kolonne B i tabell 2.2. For inntekt oppgir statistikkprogrammet at oddsratioen er 0.9984
– alts̊a at odds synker med 0.0016% n̊ar inntekten øker med 1000 kroner.

Hvis p er liten, kan vi uttrykke det siste resultatet enklere uten at feilen blir veldig
stor. N̊ar p nærmer seg 0, nærmer nemlig o = p

1−p seg p, siden uttrykket 1−p som vi deler

p̊a blir mere og mere likt 1. N̊ar grunnsannsynligheten p er lav (omtrent n̊ar p < 0.10,
alts̊a for små partier i dette tilfellet) kan vi tolke oddsratioen som omtrent lik relativ
sannsynlighet. I dette tilfellet kan vi alts̊a si at sannsynligheten for å stemme SV synker
med emphomtrent 1.6% n̊ar inntekten øker med 1000 kroner.

I denne tabellen oppgir vi estimerte z-verdier i parenteser i stedet for estimerte stan-
dardfeil slik som i tabell 2.1. Det kan være best fordi det er mange lesere som automatisk
vil dele koeffisienten p̊a standardfeilen i tabeller som tabell 2.1 for å finne z-verdiene. Det
ville blitt feil n̊ar koeffisientene er eksponentierte. Hvis vi i stedet oppgir z-verdien direkte
vil det være lettere å unng̊a feillesning.

2.3 Predikerte sannsynligheter

Vi kan f̊a bedre forst̊aelse av resultatene om vi beregner predikerte sannsynligheter for
utfallet for forskjellige verdier for forklaringsvariablene. Da kan vi ser p̊a hva en gitt
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endring i forklaringsvariable betyr for utfallet. De predikerte sannsynlighetene kan vi
regne ut ved hjelp av uttrykket (2.2):

p =
exp(β0 + β1X)

1 + exp(β0 + β1X)

Hva er predikert sannsynlighet for å stemme SV i modell B i tabell 2.1? Det er hensikts-
messig å først regne ut eksponenten av det linjære uttrykket exp(β0 +β1X). Om holdning
til inntektsskatt er 0 (ønsker å redusere skattene) er

exp(β0 + β1X) = exp(−2.109 + β1 · 0) = exp(−2.109) = 0.121

Dette tallet kan vi s̊a sette inn i uttrykket for sannsynligheten for utfallet:

p =
exp(β0 + β1X)

1 + exp(β0 + β1X)
=

0.121

1 + 0.121
= 0.108

Tabell 2.3: Resultater logistisk regresjon partivalg: SV vs. andre. Log oddsratioer.

E F G H
sv01 sv01 sv01 sv01

Holdning til inntektsskatt 1.229∗∗∗ 1.137∗∗∗ 1.145∗∗∗ 1.092∗∗∗

(0.299) (0.304) (0.308) (0.307)
Log inntekt i tusen -0.101 0.0183 0.0345 -0.0342

(0.164) (0.172) (0.172) (0.174)
alder pr. 01.12.97, registeropplysn. -0.0322∗∗ -0.0296∗∗ -0.0298∗∗ -0.0264∗

(0.0106) (0.0109) (0.0109) (0.0111)
høyeste fullførte utdanning 0.266∗∗ 0.213∗ 0.190 0.188

(0.0917) (0.0999) (0.103) (0.101)
Kvinne 0.167 0.0834 0.109 0.105

(0.275) (0.286) (0.290) (0.287)
Ja til EU(dikotom) -0.775∗ -0.786∗ -0.894∗∗

(0.316) (0.318) (0.321)
Miljø er viktig(dikotom) 1.281∗∗∗ 1.229∗∗ 1.231∗∗

(0.372) (0.374) (0.375)
Vil øke uhjelp 0.0651

(0.371)
Vil redusere uhjelp -0.476

(0.415)
Ja til selvbestemt abort 0.713∗

(0.330)
Constant -1.770 -2.130 -2.048 -2.271∗

(1.062) (1.105) (1.110) (1.113)
Observations 472 472 472 472
Log likelihood -176.1 -166.1 -165.3 -163.6
χ2 36.90 57.04 58.62 61.97

Standard errors in parentheses
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

Om holdning til inntektsskatt er 1 (ønsker å opprettholde skattene) er

exp(β0 + β1X) = exp(−2.109 + 1 · 0.584) = exp(−1.525) = 0.218
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Satt inn i uttrykket for sannsynligheten for utfallet:

p =
exp(β0 + β1X)

1 + exp(β0 + β1X)
=

0.218

1 + 0.218
= 0.179

Resultater av disse utregningene er de samme observerte sannsynlighetene som i tabell
1.1. Statistikkprogrammer inneholder funksjoner til å beregne disse sannsynlighetene etter
at modellene er estimerte.

I tabell 2.3 oppgir vi en modell som tilsvarer modell E ovenfor. I tillegg har vi tatt
med tre nye modeller F, G, H med noen nye variable: I modell F legger vi til hvorvidt
respondenten er for norsk medlemskap i EU og om han mener miljø er en viktig sak. I
modell G legger vi til en tre-kategori variable for holdning til uhjelp. I modell H legger vi
til hvorvidt respondenten er for selvbestemt abort.2

Deskriptiv statistikk for variablene er oppgitt i tabell 2.4.

Tabell 2.4: Deskriptiv statistikk for variablene i modell F, tabell 2.3
Ikke SV SV

Pr(y|x) 0.8817 0.1183
Holdning Log Alder Utdanning Ja til Miljø
til skatt inntekt EU viktig

Gjennomsnitt for x= .494 5.68 45.84 4.17 .445 .102
Standardavvik for x= .500 0 .74 14.65 1.58 .497 .303
Minimum 0 0 19 2 0 0
Maksimum 1 7.496 75 9 1 1

I tabell 2.5 oppgir vi flere mulige mål som viser endring i sannsynligheten for utfallet
basert p̊a resultatene i modell F. Hvilke av disse som er mest hensiktsmessige å bruke
er avhengig av fordelingen p̊a variabelen vi vil snakke om og hvile forskningsspørsmål vi
har.3

Kolonnen merket ‘minimum→maksimum’ viser endring i sannsynligheten for å stemme
SV hvis vi endrer forklaringsvariabelen fra dens minimumsverdi til dens maksimumsverdi
og holder alle andre variable p̊a deres gjennomsnittsverdi. Gjennomsnittsverdiene har vi
oppgitt i tabell 2.4 for at det skal være lettere å tolke resultatene. La oss kalle den predi-
kerte sannsynligheten for Y = 1 for p̂. Skatteholdningsvariabelen er dikotom, slik at det
å sammenligne minimum med maksimum betyr å sammenligne 0 og 1. Endringen i p̂ er
her 0.113 – en person som er positiv til inntektsskatt har 0.113 høyere sannsynlighet for å
stemme SV enn en som ønsker å redusere skattene. Den tilsvarende beregnede endringen
for en som stemte ja til EU i 1994 er –0.073 og for miljøvariabelen 0.18. Endring i p̂ ved å
endre inntektsvariabelen fra minimum til maksimum er 0.013. Å sammmenligne disse pre-
dikerte endringene viser at miljøvariabelen har klart størst betydning p̊a sannsynligheten
for å stemme SV.

Kolonnen merket ‘0→1’ viser endring i p̂ ved å endre X fra verdien 0 til verdien 1
n̊ar vi holder alle andre variable p̊a deres gjennomsnittsverdi. For dikotome variable som
skatteholdningsvariabelen er dette det samme som å endre fra minimum til maksimum.
For andre variable er dette et mindre relevant m̊al. Aldersvariabelen, for eksempel, varierer
mellom 19 og 75 år. Det er ikke s̊a interessant å beregne effekten p̊a å stemme SV av å

2Variabelen ‘spm37’ i valgundersøkelsen 2001 oppgir om respondenten stemte ja eller nei til EU i 1994.
Variabelen gronn”oppgir om respondenten nevnte miljøspørsm̊al som viktigste eller nest viktigste sak.
[spm4, spm8]

3Tabell 2.5 er generert av en tilleggspakke til Stata som er utviklet av Scott Long og Jeremy Freese
(Long and Freese, 2006). Stata-syntaks for å lage denne tabellen er vist i Stata-eksempel ??.
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Tabell 2.5: Endring i predikerte sannsynligheter, logistisk regresjon SV vs. andre 2001
minimum→ 0→1 ±1/2 ±sd/2 Marginal
maksimum effekt

Holdning til skatt 0.113 0.113 0.112 0.0552 0.110
Log inntekt 0.0129 0.0016 0.0018 0.0013 0.0018
Alder –0.163 –0.0064 –0.0029 –0.042 –0.0029
Utdanning 0.182 0.0106 0.0205 0.033 0.021
Kvinne 0.0081 0.0081 0.0081 0.0040 0.0080
Ja til EU -0.0731 –0.0731 –0.0755 –0.037 -0.075
Miljø viktig sak 0.181 0.181 0.1270 0.038 0.124

øke alder fra 0 til 1 år. Det er heller ikke s̊a klokt å beregne effekten av å øke utdanning
fra 0 til 1 år siden vi ikke har noe data p̊a dette variasjonsomr̊adet.

Kolonnen merket ‘0→1’ viser endring i p̂ ved å endre X fra 0.5 enheter under gjennom-
snittet til 0.5 enheter over gjennomsnittet. Dette er et godt mål for å si noe om effekten
av alder og utdanning. Vi kan formulere denne effekten som at ‘i nærheten av gjennom-
snittsverdien for alder (45.8 år) vil et års økning i alder redusere forventet sannsynlighet
for å stemme SV med 0.0029 eller 0.29 prosentpoeng, n̊ar vi holder alle andre variable p̊a
deres gjennomsnittsverdi’.

Kolonnen merket ±sd/2 viser endring i p̂ ved å endre X fra ett standardavvik under
gjennomsnittet til ett standardavvik over gjennomsnittet. Vi husker fra tabell 2.4 at stan-
dardavviket for aldersvariabelen var 14.65 år. Halve standardavviket er dermed 7.3 år. Vi
kan dermed ogs̊a formulere effekten av alder som ‘̊a øke alderen med ett standardavvik
fra et halvt standardavvik under gjennomsnittet til et halvt standardavvik over gjennom-
snittet (fra 38.5 til 53.1 år) reduserer forventet sannsynlighet for å stemme SV med 0.042
eller 4.2 prosentpoeng, n̊ar vi holder alle andre variable p̊a deres gjennomsnittsverdi’.

Kolonnen merket ‘marginal effekt’ sier hvor mye sannsynligheten for å stemme SV end-
rer seg med én enhets økning n̊ar den uavhengige variabelen er akkurat p̊a gjennomsnittet.
Mere presist er den marginale effekten den partielle deriverte av predikert sannsynlighet
for utfallet med hensyn til den uavhengige variabelen. I de fleste tilfeller er denne ganske
lik verdien i kolonnen merket ±1/2.

Legg merke til tilleggsformuleringen ‘og holder alle andre variable p̊a deres gjennom-
snittsverdi’. Det er ikke noen linjær sammenheng mellom X-variable og predikert sann-
synlighet i en logistisk regresjonsmodell. Dermed er beregnet endring i p̂ n̊ar X endrer
seg avhengig av verdiene for de andre variablene i modellen. Tabell 2.5 har vi oppgitt
gjennomsnittsverdien for alle variablene samt standardavviket for dem.

Vi kan ogs̊a regne ut predikert log odds for utfallet. Fordelen med å gjøre dette er
at endringer i prediksjonene er uavhengige av verdier p̊a de andre variablene i modellen,
akkurat som tilfellet er for linjær regresjon. Å forholde seg til predikerte sannsynligheter
kan være mer intuitivt for noen, mens andre foretrekker predikerte log odds fordi disse er
mere modell-nære.

Tabell 2.6 viser et alternativt format for å presentere resultater for kategoriske forkla-
ringsvariable. Tabellen viser predikert sannsynlighet for å stemme SV (alts̊a sannsynlig-
heten for positivt utfall) for alle kombinasjonene av verdier p̊a variablene Miljø, EU-valg,
og Skatteholdning, basert p̊a resultatene i modell F. Inntekt, alder og utdanning er holdt
p̊a gjennomsnittet for alle cellene. Cellen øverst til venstre viser alts̊a at predikert sann-
synlighet p̂ for å stemme SV er 0.079 for en respondent A som ønsker å senke skatter,
stemte nei til EU, og ikke synes miljø er blant de to viktigste sakene. Tabellen viser at en
respondent B som stemte ja til EU men ellers er lik har predikert sannsynlighet p̂ = 0.038
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for å stemme SV. Om vi sammenligner A med en som ønsker å opprettholde skattene
øker sannsynligheten for å stemme SV til 0.211, og om vi sammenligner ham med en som
mener miljø er viktigste sak øker sannsynligheten til 0.236.

Tabell 2.6: Predikerte sannsynligheter for å stemme SV
Holdning til Stemte ved EU-valg i 1994)
skatt p̊a høye Nei Ja Nei Ja
inntekter Miljø ikke viktigst Miljø viktig sak
Senke skatter 0.079 0.038 0.236 0.125
Opprettholde 0.211 0.110 0.491 0.307

Tabell 2.6 oppsummerer p̊a en god måte resultatene for tre av variablene i modell F.
Det g̊ar veldig klart fram at sannsynligheten for å stemme SV er størst blant respondenter
som ønsker å opprettholde skattene, synes miljø er viktig og stemte nei til EU i 1994.

Vi kunne ha tatt med inntektsvariabelen i Tabell 2.6 ved å velge to eksempelverdier,
for eksempel 25te og 75te persentiler. Men for kontinuerlige variable er ofte figurer bedre
til å presentere resultatene. Figur 2.2 viser predikert sannsynlighet for å stemme SV som
funksjon av inntekt og skatteholdning.

Figur 2.2: Predikert sannsynlighet for å stemme SV som funksjon av inntekt og skatte-
holdning

Plottet til venstre i figur 2.2 viser at predikert sannsynlighet for å stemme SV synker
sakte med høyere inntekt. Den predikerte sannsynligheten er plottet for en tenkt respon-
dent som er for å redusere skatter (bl̊a/mørke sirkler) og en som er mot (røde/lyse sirkler).
N̊ar vi plotter dem sammen ser vi tydelig at skatteholdning er en mye viktigere variabel
enn inntekt.

Plottet til høyre tar med usikkerheten som ligger i estimatet for inntektsvariabelen.
Som det framg̊ar av tTabell 2.3 er den estimerte standardfeilen for estimatet stort – mye
større enn den estimerte koeffisienten. Det er alts̊a mye usikkerhet rundt betydningen
av inntekt. Dette er veldig tydelig i plottet – 95% konfidensintervallet er veldig vidt. At
estimatet ikke er signifikant ser vi ved at det er mulig å trekke en horisontal linje gjennom
p̂ = 0.2 p̊a y-aksen. Denne linjen er alltid innenfor konfidensintervallet – det er godt mulig
at inntekt ikke endrer sannsynligheten for å stemme SV.

Konfidensintervallet er smalest rundt log inntekt = 5.7 fordi dette er i sentrum av
fordelingen for inntektsvariabelen.
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2.4 Hvilken modell er best?

Hvordan kan vi vite hvilken av modellene i tabell 2.3 som er best? Svaret p̊a dette er først
og fremst gitt av forskningsspørsmålet vi har. Om vi er interessert i å undersøke hvordan
holdning til selvbestemt abort p̊avirker stemmegivning m̊a vi selvfølgelig ha med denne
variabelen. Det er ogs̊a viktig å kontrollere for variable som kan føre til utelatt variabel
skjevhet (se kapittel ??). Men ofte er det utilstrekkelig å bare se p̊a signifikansniv̊aet
p̊a de enkelte parameterestimatene. I noen tilfeller kan det være misvisende p̊a grunn
av kollinearitet, i andre tilfeller kan et statistisk signifikant resultat være substantielt
ubetydelig, og i andre tilfeller må vi vurdere flere variable samtidig.

I dette avsnittet ser vi p̊a noen metoder for å sammenligne og vurdere modeller. Den
mest brukte av disse er sammenligning av likelihood for modeller.

2.4.1 Maximum likelihood estimering

Logistisk regresjonsmodeller estimeres ikke med minste kvadraters metode slik som tilfellet
er for linjær regresjon, men med maximum likelihood estimering (MLE).4 Denne metoden
g̊ar ut p̊a å lete etter de verdiene for parametrene i modellen som har størst sjanse for å
kunne produsere de dataene vi har observert.

Vi s̊a i avsnitt 1.4.1 p̊a χ2-testen. Den ga oss et estimat p̊a sannsynligheten for å ob-
servere dataene gitt en modell om uavhengighet mellom variablene. En beslektet funksjon
er likelihood-funksjonen:

L(β|y,M∗) ≡ L(β|y)

Likelihood-funksjonen er et mål p̊a ‘likelihood’ for at et sett av hypotetiske parametere
er riktige gitt de dataene vi observerer. Den er en funksjon av tre størrelser: (1) paramete-
rene β vi er interesserte i (i dette tilfellet β0, β1, ...),

5 (2) dataene y som vi har observert, og
(3) modellen M∗ (i dette tilfellet en logistisk regresjonsmodell med én forklaringsvariabel).

Likelihoodfunksjonen er en funksjon av parametre gitt data, og dermed ikke det samme
som sannsynligheten p(y|β) for å observere dataene gitt parametrene, men de henger nøye
sammen:

L(β|y) = k(y)p(y|β) ∝ p(y|β)

Likelihoodfunksjonen er alts̊a proporsjonal med sannsynligheten for å observere da-
taene gitt modellen. Proporsjonalitetskonstanten k(y) er avhengig av data, men ikke av
modellen. Likelihood er alts̊a en funksjon av data og kan bare sammenlignes direkte for
identiske datasett.

Tabell 2.7 illustrerer hvordan maximum likelihood estimering virker. Med én for-
klaringsvariabel er den logistiske regresjonsmodellen ln( p

1−p) = β0 + β1X (uttrykk 2.3).
For at statistikkprogrammer skal kunne beregne likelihoodfunksjonen må funksjonen spe-
sifiseres som et matematisk uttrykk. Statistikere har utviklet slike funksjoner for alle de
vanlige modellene som linjær regresjon, logistisk regresjon og alle de andre modellene be-
handlet i denne boken. Det er utenfor rammen for denne boken å diskutere dette i detalj.
For de spesielt interesserte kan det nevnes at likelihoodfunksjonen for logitmodellen er

lnL =
∑
j∈S

lnF (xjβ) +
∑
j 6∈S

ln(1− F (xjβ))

4En detaljert men ikke for teknisk innføring i maximum-likelihood estimering finnes i King (1998)
5Det er vanlig å betegne settet av parameteret i dette uttrykket med den greske bokstaven θ, ikke β

som her.
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Tabell 2.7: Likelihood som funksjon av forslag til β̂1

Observert
Forventet sannsynlighet Forventet antall

for å stemme SV som stemmer SV log likelihood

β̂1 blant skattetilhengere blant skattetilhengere ln(L(β|y))
0 0.143 41.5 –244.173
–0.1 0.136 39.7 –245.314
0.1 0.149 43.3 –243.214
0.2 0.155 45.1 –242.438
0.3 0.161 46.9 –241.843
0.4 0.168 48.7 –241.428
0.5 0.174 50.5 –241.192
0.6 0.180 52.3 –241.132
0.7 0.186 53.3 –241.246
0.65 0.183 53.1 –241.167
0.55 0.177 51.4 –241.140
0.575 0.178 51.9 –241.131
0.584 0.179 52.0 –241.130

hvor S er observasjonene hvor yj = 1 og F (z) = ez/(1 + ez).

For å kunne forst̊a resultater for logistisk regresjon holder det å vite at funksjonen
finnes, at den har høyest verdi n̊ar parameterestimatene er optimale, og at den har de
egenskapene som er beskrevet ovenfor og som vi bruker nedenfor.

Dette g̊ar fram av tabell 2.7 som er basert p̊a eksempelet i tabell 1.1. I avsnitt 1.4.1
s̊a vi at forventet sannsynlighet under null-hypotesen om uavhengighet for å stemme SV
blant skattetilhengere var 0.143, det samme som for hele datasettet. Denne null-hypotesen
kan formuleres i logitmodellen som tilfellet hvor β1 = 0. Hvis vi estimerer logitmodellen
med bare konstantledd og beregner predikert sannsynlighet for å stemme SV (som gjort
over) f̊ar vi denne forventede sannsynligheten for å stemme SV blant skattetilhengere.
Dette tilsvarer 41.5 forventede SV-velgere blant 291 skattetilhengere. Tabell 2.7 oppgir
disse to tallene i den øverste linjen. I tillegg oppgir den log likelihood for modellen i det
tilfellet hvor β̂1 = 0.

Hvordan kan vi g̊a fram for å finne den beste verdien for β̂1? Statistikkprogrammer
bruker forskjellige ‘oppskrifter’ eller algoritmer for å gjøre dette, men i prinsippet leter de
seg fram til den beste verdien omtrent som indikert i tabell 2.7. Programmet starter et
sted (ofte med β̂1 = 0) og gjetter p̊a en verdi i passe avstand fra dette, f.eks. β̂1 = −0.1.
Linje 2 i tabellen viser at forventet antall som stemmer SV vil være 39.7 om −0.1 er
verdien p̊a parameteren. Husk at 52 av de 291 skattetilhengerne stemte SV, s̊a dette
er en d̊arligere gjetning enn β̂1 = 0 om vi sammenligner forventningen med data. Log
likelihood-verdien er ogs̊a blitt lavere. Hvis log likelihood forverrer seg ved å bevege seg i
en retning, vil algoritmen gjette p̊a et tall i passe avstand i den motsatte retningen. Linje
3 viser at log likelihood blir høyere om β̂1 = 0.1. Forventet antall SV-velgere gitt denne
parameterverdien er nærmere det observerte enn om β1 = 0. Algoritmen vil fortsette å øke
verdien i denne retningen med passelig sm̊a skritt (f.eks. 0.1 økning) inntil log likelihood
ikke øker lenger – det ser vi skjer n̊ar β̂1 = 0.7. Algoritmen vil snu n̊ar log likelihood ikke
øker lenger og forsøke et tall mellom de to siste. Siden log likelihood for β̂1 = 0.65 er
lavere enn den for β̂1 = 0.6 forsøker den for eksempel β̂1 = 0.55, og leter seg slik fram med
stadig mindre skritt inntil log likelihood ikke øker lenger. Dette skjer for β̂1 = 0.584, som er
estimatet vi fikk for modell B i tabell 2.1. Estimeringsmetoden heter ‘maximum likelihood
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Figur 2.3: Log likelihood som funksjon av β̂1 i modell B, tabell 2.1
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estimering’ fordi den finner de estimatene som maksimerer likelihoodfunksjonen. I figur
2.3 er likelihoodfunksjonen plottet mot de forskjellige verdiene for β̂1.

Vi er sjeldent interesserte i verdien p̊a likelihoodfunksjonen, siden den er en funksjon
av data. Om vi utvider et datasett med flere observasjoner vil likelihood bli mindre. Det
betyr ikke at modellen er blitt d̊arligere. Men vi er interessert i å fastsl̊a hvordan variable
p̊avirker endring i log likelihood.

Det er alltid slik at log likelihood øker n̊ar vi legger til en parameter. Men er det
slik at log likelihood øker tilstrekkelig mye til at parameteren har noen forklaringskraft?
Testen for dette er analog til χ2-testen i avsnitt 1.4.1, som testet om det å skille mellom
skattemotstandere og skattetilhengere ga bedre tilpasning til data enn en hypotese om
ingen sammenheng mellom de to variablene.

Vi kan se p̊a dette ved å sammenligne modellen med bare konstantledd

ln(
p

1− p
) = β0

med modellen med skatteholdningsvariabelen

ln(
p

1− p
) = β0 + β1X

La oss kalle den enklere, reduserte modellen for MR. Den uttrykker null-hypotesen β̂1 = 0.
Vi kaller den mer kompliserte modellen (hvor β̂1 f̊ar lov til å ha en annen verdi) for MA.
Den uttrykker alternativ-hypotesen β̂1 6= 0. En likelihood ratio test (forkortet LR-test)
tillater oss å sammenligne de to modellene MR,MA. Uttrykket for testen er ratioen av
likelihood for nullmodellen og alternativmodellen:

LR =
L̂(MR)

L̂(MA)

I log form blir denne ratioen en differanse. Vi ganger denne differansen med −2 for å
kunne sammenligne den med χ2-fordelingen senere:

ln(LR) = −2(ln(L̂)(MR)− ln(L̂)(MA))
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Vi ser fra tabell 2.7 at likelihood øker fra –244.17 til –241.13 n̊ar vi lar β̂1 endre seg
fra 0 til maximum-likelihood estimatet (disse likelihood verdiene er ogs̊a oppgitt neders i
tabell 2.1). Vi setter dette inn i uttrykk 2.4.1:

ln(LR) = −2(−244.173− (−241.130)) = 6.087

.
Forutsetningene for LR-testen er:

� At modellene er nøstet, alts̊a at parameterene iMR inneholder noen av parameterene
i MA men ingen andre. I v̊art eksempel er dette tilfellet, fordi MA har to parametere
β0, β1 mens MR har bare parameteren β0.

� At modellene estimeres p̊a samme datasett. Det har vi sikret oss her – akkurat de
samme 596 respondentene inng̊ar i begge estimeringene. Men vi kan ikke sammen-
ligne modell B i tabell 2.1 med modell A i tabell 2.3 fordi de er estimert p̊a forskjellige
datasett (at N er forskjellig er en tilstrekkelig men ikke nødvendig betingelse for at
dataene er forskjellige).

� At den strukturelle modellen er den samme. Dette gjelder ogs̊a i dette eksempelet
– begge er estimert med logistisk regresjon.

Gitt disse forutsetningen er LR er kji-kvadratfordelt med antall frihetsgrader lik for-
skjellen mellom MR og MA i antall parametere. I dette tilfellet har vi bare en parameter,
slik at denne test-observatoren skal sammenlignes med kji-kvadratfordelingen med én fri-
hetsgrad. Et oppslag i denne fordelingen viser at en s̊a stor verdi eller større bare oppst̊ar
i 1.4% av trekningene om null-hypotesen er sann.

Likelihood ratio testen er spesielt nyttig til å vurdere den samlede betydningen av
flere parametere (akkurat som F-testen, se avsnitt ??). Det er for eksempel nyttig n̊ar vi
vil signifikansteste en fler-kategori variabel. Et eksempel er uhjelpsvariabelen som vi la til
i modell G i tabell 2.3. Den ble estimert med to parametere. Hver for seg er ingen av disse
statistisk signifikante, men i noen tilfeller kan de likevel være signifikante i kombinasjon.
Det finner vi ut ved å sette modell F som MR og modell G som MA:

ln(LR) = −2(−166.1− (−165.3)) = 1.6

Det er her to parametere i MA som ikke er i MR, s̊a vi sammenligner dette tallet med
χ2-fordelingen med to frihetsgrader. Den viser at uhjelpsvariabelen ikke gir en signifikant
forbedring i log likelihood.

2.4.2 Mål p̊a modellens tilpasning

Etter at vi har estimert en lineær regresjonsmodell kan vi beregne R2 som et mål p̊a
andelen varians modellen forklarer. Det finnes ikke noe helt tilsvarende mål for generali-
serte lineære modeller, men noen ‘pseudo-R2’ mål er blitt foresl̊att. Et av de vanligste er
McFaddens R2. Dette m̊alet er basert p̊a størrelsene vi har diskutert i dette avsnittet.

En mulig MR er modellen med bare konstantledd – vi kan kalle den MI . Statistikkpro-
grammet v̊art oppgit log likelihood for denne modellen til å være –194.6.6 Vi kan dermed
regne ut McFadden’s R2 for modell F:

R2 = 1− lnL̂(MA)

lnL̂(MI)
= 1− −166.1

−194.6
= 0.147

6Statistikkprogrammet kan oppgi denne likelihooden enten som log likelihood for ‘iteration 0’, eller
som likelihood for ‘intercept-only model’ eller ‘null model’. For å være helt sikre kan vi estimere en modell
uten noen forklaringsvariable for å f̊a estimatet for en modell med bare konstantledd.
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Tabell 2.8: Klassifikasjonstabell basert p̊a Modell F og H
Observert

Klassifikasjon, modell F Stemte SV Stemte ikke SV Total
Stemte SV 11 7 18
Stemte ikke SV 57 397 454
Total 68 404 472

Mange statistikkpakker oppgir automatisk resultatet fra en likelihood ratio test som
sammenligner modellen som er estimert (MA) med modellen som bare har konstantledd
(MI). Dette resultatet er ofte benevnet som ‘chi-square’. I den nederste linjen i tabell 2.3
st̊ar disse testobservatorene for hver modell. For modell F, for eksempel, er χ2 oppgitt
som 57.04. Dette tallet kommer vi fram til ved å sette log likelihood for MI og MA inn i
uttrykket for likelihood ratio testen:

ln(LR) = −2(−194.6− (−166.1)) = 57.0

Tolkningen av denne testen er hvorvidt alle variablene i modellen samlet forbedrer
modellens tilpasning til data. I tabellen er dette tilfellet for alle modellene. Det er imid-
lertid sjeldent dette er veldig interessant. Som oftest er vi interessert i en enkeltvariabel
eller en liten gruppe kjennetegn, som for eksempel betydningen av holdning til uhjelp. Da
er det ikke s̊a interessant at skatteholdning, alder, og utdanning ogs̊a er med p̊a å forklare
de observerte dataene.

Det er ofte nyttig å oppgi log likelihood for flere modeller som vi vil sammenligne slik
vi har gjort i tabell 2.3, men bare hvis de forskjellige modellene er estimert p̊a nøyaktig
samme datasett. Da kan vi nemlig lett se hvordan forskjeller i modellspesifikasjon p̊avirker
modellens tilpasning til data. Log likelihood i modell F er for eksempel 10 enheter høyere
enn i modell E. Med litt erfaring ser vi dermed umiddelbart at EU- og miljøvariabelen
forklarer mye

2.5 Klassifikasjoner/prediksjoner/ROC

Et annet kriterium for å vurdere hvilken modell som er best er basert p̊a prediksjonene fra
modellen. Dess bedre modellen predikerer, dess bedre er modellen. For å vurdere modell F
i tabell 2.3 regner vi ut predikert sannsynlighet for å stemme SV for alle observasjonene i
datasettet, og grupperer respondentene etter om den predikerte sannsynligheten er større
eller mindre enn 0.5. Tabell 2.8 setter denne predikerte grupperingen sammen med den
observerte grupperingen (alts̊a om respondenten sa de stemte SV ved siste stortingsvalg).

18 av respondentene i datasettet har beregnet sannsynlighet for å stemme SV som er
høyere enn 0.5. 11 av disse stemte virkelig SV, mens 7 av dem ikke gjorde det. Tilsvarende
har 454 respondenter beregnet sannsynlighet lavere enn 0.5. 397 av disse stemte heller ikke
SV, mens 57 gjorde det.

Predikerer denne modellen godt? For å vurdere det m̊a vi innføre noen begreper. Hvis
modellen predikerer positivt (alts̊a å stemme SV i dette tilfellet) gir den en ‘sann positiv’
klassifikasjon hvis respondenten stemte SV eller en ‘falsk positiv’ hvis respondenten ikke
gjorde det. Tilsvarende kan modellen gi prediksjoner som er ‘sann negativ’ eller ‘falsk
negativ’.

‘Sensitiviteten’ til klassifikasjonene er andelen av de positive utfallene som er korrekt
klassifisert, alts̊a 11/68=0.162 her. ‘Spesifisiteten’ til klassifikasjonen er andelen av de
negative utfallene som er korrekt klassifisert, i dette tilfellet 397/404=0.983.
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Tabell 2.9: Flere klassifikasjonstabeller basert p̊a Modell F og H
Modell F

Korrekt klassifisert
Terskelverdi Stemte SV Stemte ikke SV Sensitivitet Spesifisitet
p̂ > 0.1 53 201 0.779 0.498
p̂ > 0.2 22 364 0.324 0.901
p̂ > 0.3 19 381 0.279 0.943
p̂ > 0.4 12 397 0.176 0.983
p̂ > 0.5 11 397 0.162 0.983
p̂ > 0.6 0 404 0.000 1.000
p̂ > 0.7 0 404 0.000 1.000

Modell H

Korrekt klassifisert
Terskelverdi Stemte SV Stemte ikke SV Sensitivitet Spesifisitet
p̂ > 0.1 50 221 0.735 0.547
p̂ > 0.2 36 344 0.529 0.851
p̂ > 0.3 21 379 0.309 0.938
p̂ > 0.4 13 393 0.191 0.973
p̂ > 0.5 10 403 0.147 0.998
p̂ > 0.6 8 403 0.118 0.998
p̂ > 0.7 0 404 0.000 1.000

Sensitiviteten og spesifisiteten til klassifikasjon er avhengig av størrelsen p̊a gruppen
det skal klassifiseres inn i. Om vi valgte en annen terskelverdi for klassifikasjonen enn
p̂ > 0.5 ville disse størrelsene være forskjellige. I tabell 2.9 har vi brukt flere alternative
terskelverdier – p̂ > 0.1, p̂ > 0.2, osv. Tabellen oppgir antall korrekte klassifikasjoner
blant dem som stemte SV og blant dem som ikke stemte SV, og sensitivitet og spesifisitet.
Nedre halvdel av tabellen oppgir det samme for modell H i tabell 2.3.

Vi ser at sensitiviteten – andelen sanne positive – synker med terskelverdien mens
spesifisiteten øker. Det henger sammen med at sjansen for å lage falske positive klassifika-
sjoner er størst n̊ar terskelverdien er lav (da predikerer vi at et stort antall respondenter
stemmer SV). Samtidig er sjansen for å lage falske negative klassifikasjoner størst n̊ar
terskelverdien er høy. Om formålet v̊art er å lage gode klassifikasjoner bør vi velge en
terskelverdi som balanserer sensitivitet og spesifisitet.

Denne balansen kommer klart fram i Figur 2.4 som plotter sensitivitet mot 1–spesifisitet
for alle de mulige terskelverdiene i datasettet.7 Dette er gjort separat for hver av de tre
modellene i tabell 2.3. Et slikt plot kalles et ROC-plot, eller et Receiver Operator Curve
plot.

Den optimale modellen predikerer godt uansett terskelverdi, slik at det ikke er noe
avveining mellom sensitivitet og spesifisitet. I s̊a fall vil sensitiviteten g̊a opp til 1 s̊a snart
1–spesifisitet er større enn 0, og forbli p̊a 1 inntil 1–spesifisitet er 1. Arealet under grafen
til en slik optimal klassifikasjon er like stor som hele arealet i figuren – vi sier da at AUC
(Area Under Curve) = 1.

Om vi brukte en tilfeldig tall generator til å lage klassifikasjonen ville plottet ligge p̊a
den diagonale linjen fra (0,0) til (1,1). Denne er tegnet inn som referanselinje i figuren.
AUC for en slik modell er 0.5.

7Antall unike kombinasjoner av verdier p̊a x-variablene begrenser antall mulige terskelverdier. Om
modellen bare har en dikotom forklaringsvariabel er det bare to mulige terskelverdier.
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Figur 2.4: ROC plot for modell A, B, C og D i tabell 2.3

Alle de fire modellene v̊are gir klassifikasjoner som er bedre enn referansen. Den beste
modellen er den som ligger øverst av disse. Det er modell D, som har AUC=0.734. Modell
A har AUC=0.618, B har AUC=0.709 og C har AUC=0.720. Statistikkprogrammer kan
beregne en test av om disse AUC-verdiene er forskjellige. Denne testen gir signifikant
resultat for sammenligningene av modell A mot modell B, C, og D, men gir ikke noe
grunnlag for å skille mellom modell B, C og D. Vi må ha mere data for å fastsl̊a at D
virkelig gir bedre prediksjoner enn modell B, selv om likelihood-ratio testen og AUC-
verdien indikerer at dette er den beste modellen.

2.6 Oppgaver, logistisk regresjon
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Kapittel 3

Multinomisk logistisk regresjon

Tabellene 1.1 og 1.2 viste hvordan sannsynlighetene for å stemme henholdsvis SV og Arbei-
derpartiet er avhengig av om respondenten klassifiserer seg som tilhenger eller motstander
av skatteniv̊aet p̊a høye inntekter. Vi beregnet oddsratioer i hver av disse 2x2-tabellene
for å f̊a mål p̊a i hvilken grad skattevariabelen p̊avirker stemmegivning. Men særlig ta-
bellen som s̊a p̊a odds for å stemme Arbeiderpartiet er problematisk fordi respondenter
som sier de vil stemme SV blir plassert i referansekategorien. Hvis det er slik at de som
ønsker å opprettholde skatter p̊a høye inntekter har høyere odds for å stemme Arbeider-
partiet men enda sterkere virkning p̊a å stemme SV vil oddsratioen beregnet fra tabell
1.2 underestimere effekten av skatt for Arbeiderpartiet. Positiv holdning til skatter øker
til dels sannsynligheten for å havne i referanseutfallet i dette tilfellet. For å unng̊a denne
kilden til feilestimering må vi se p̊a de tre mulige partivalgene separat. Tabell 3.1 viser
stemmegivning for henholdsvis SV, Arbeiderpartiet og Borgerlige partier, gruppert med
hensyn til respondentenes holdning til skatt. Vi vil nedenfor ogs̊a bruke forkortelsene S,
A og B for disse tre kategoriene.

Tabell 3.1: Stemmegivning for DNA vs. SV vs. andre partier som funksjon av holdning
til skatter

triko01

Holdning til inntektsskatt Andre Ap SV Total
No. % No. % No. % No. %

Senke skatter 207 67.9 65 21.3 33 10.8 305 100.0
Opprettholde 158 54.3 81 27.8 52 17.9 291 100.0
Total 365 61.2 146 24.5 85 14.3 596 100.0

Kilde: Valgundersøkelsen 2001 (Aardal et al., 2003)

3.1 Oddsratioer n̊ar det er flere enn to kategorier

Prosentandelene som sier de vil stemme SV og Arbeiderpartiet er de samme i tabell 3.1
som i de to foreg̊aende, men andelen som sier de vil stemme p̊a ‘andre partier’ er forskjellig.
Det er imidlertid mange forskjellige odds og oddsratioer vi kan beregne her. Det er mulig
å regne ut odds for å stemme Arbeiderpartiet (A) vs. borgerlige (B), SV (S) vs. B, S vs.
A, S vs. A+B, osv. Vi må bestemme oss for hvilke av disse vi er mest interesserte i.
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3.1.1 Referanseutfall-odds

En av flere m̊ater å velge ut odds p̊a er å sette et av utfallene som referanseutfall (jfr.
definisjon 1) og regne ut odds for de andre utfallene i forhold til dette. Vi kan kalle dette
for referanseutfall-odds, og referanseutfall-logit i logaritmisk form.1

Definisjon 8. Referanseutfall-odds er odds for et utfall YJ relativt til et referanseutfall
Y0:

oJ0 =
p(Y = J

p(Y = 0)

I dette tilfellet velger vi B som referanseutfall. Fra ‘total’-linjen i tabellen ser vi at
24.5% stemte Ap og 61.2% stemte Andre. Referanseutfall-odds for Ap er dermed

oAp = 0.245/0.612 = 0.40

Tilsvarende odds for SV er
oSV = 0.143/0.612 = 0.23

Figur 3.1: Grafisk framstil-
ling av oddsratioer i en 2x3
tabell

Det er flere ting som gjør å sette B som referanseutfall
til et godt valg. For det første er B det utfallet som har
flest observasjonsenheter. Det kan komme til nytte senere.
Viktigere er det at vi i dette tilfellet ønsker å undersøke hva
som f̊ar en velger til å stemme et av partiene p̊a venstresiden
snarere enn andre partier. Da er det ønskelig å kunne svare at
en variabel øker odds for å stemme Arbeiderpartiet snarere
enn Borgerlig. Et svar p̊a den formen kan vi gi n̊ar B er
referanseutfall. Skjemaet er illustrert i figur 3.1.

Merk at definisjonen av odds vi hadde i kapittel 1 og 2
bare er et spesialtilfelle av denne definisjonen. N̊ar den av-
hengige variabelen bare har to kategorier er det bare en mulig
referanseutfallsodds som vi ganske enkelt kalte for ‘odds’.

3.1.2 Referanseutfall-oddsratio

Vi kan regne ut oddsratio p̊a bakgrunn av referanseutfallodds
p̊a samme måte som for odds i kapittel 1. Oddsratio for å
stemme Arbeiderpartiet vs. Borgerlig for de to niv̊aene p̊a
skatteholdningsvariabelen er

OAB =
81 · 207

65 · 158
= 1.63

Oddsratio for å stemme SV vs. Borgerlig er

OSB =
52 · 207

33 · 158
= 2.06

Vi kan ogs̊a være interesserte i å vite hva som er oddsratio for å stemme SV vs.
Arbeiderpartiet:

OSA =
52 · 65

33 · 81
= 1.26

Legg merke til at vi kan finne oddsratioen OSA hvis vi kjenner de to andre – 2.06
1.63

= 1.26.
Dette gjelder uansett hva slags frekvenser vi observerer. Det kan vi se ved å dele de to
formlene p̊a hverandre og forenkle:

OSB

OAB

=
52 · 207

33 · 158
/

81 · 207

65 · 158
=

52 · 207

33 · 158
· 65 · 158

81 · 207
=

52 ·��207

33 ·��158
· 65 ·��158

81 ·��207
=

52 · 65

33 · 81
= OSA

1Agresti (2007) kaller denne typen logiter for ‘baseline category logits’.
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3.1.3 Log referanseutfall-oddsratio

Vi kaller logaritmen av disse oddsratioene for referanseutfall-logiter. Referanseutfall-logitene
er ln(OAB) = ln(1.63) = 0.49, ln(OSB) = ln(2.06) = 0.72 og ln(OSA) = ln(1.26) = 0.23.
Vi ser at den siste logiten er differansen av de første: ln(OSA) = ln(OSB)− ln(OAB) (dette
henger sammen med regnereglene for logaritmer, se avsnitt A.2).

Vi kunne ha estimert referanseutfall-logiten for Arbeiderpartiet vs. Borgerlig ved å
estimere en logistisk regresjon for de som svarer ett av disse to alternative og holde SV-
velgerne utenom, og tilsvarende for de andre parene. Men vi ønsker heller å finne en modell
som tillater oss å estimere alle disse logitene samtidig. Den modellen heter multinomisk
logistisk regresjonsmodell.

3.2 Multinomisk logistisk regresjon

Ovenfor – i uttrykk 2.3 – kom vi fram til en formulering for logistisk regresjon med
utgangspunkt i log odds for utfallet (utrykk 2.3):

ln(
p

1− p
) = β0 + β1X.

Den avhengige variabelen i logistisk regresjon har to mulige utfall, men det holder å
sette opp en ligning for logiten relativt til referanseutfallet ln(Pr(Y=1)

Pr(Y=0)
).

3.2.1 Spesifisering av den multinomiske logistiske regresjonen

Multinomisk logistisk regresjon er en utvidelse av logistisk regresjon hvor vi setter opp
en ligning for hver logit relativt til referanseutfallet (uttrykk 3.1). ‘p’ er blitt tvetydig n̊ar
det er mere enn to utfall. For å holde orden p̊a de forskjellige sannsynlighetene, skriver
vi heller Pr(Y = S) for sannsynligheten for at personen stemmer SV, Pr(Y = A) for
Arbeiderpartiet, osv.

ln(
Pr(Y = S)|X
Pr(Y = B)|X

) = βS0 + βS1 X

ln(
Pr(Y = A)|X
Pr(Y = B)|X

) = βA0 + βA1 X (3.1)

I dette tilfellet har vi den avhengige variabelen tre kategorier, s̊a modellen har to
ligninger. Ligningen for logiten for å stemme SV har to parametere βS0 og βS1 . βS0 er et
konstantledd som i alle generaliserte linjære modeller, mens βS1 er helningskoeffisienten
for X-variabelen. Tilsvarende har ligningen for logiten for å stemme to parametere βA0 og
βA1 . Superskriptene ‘S’ og ‘A’ forteller hvilken ligning parameteren tilhører.

N̊ar vi estimerer en multinomisk modell for en avhengig variabel med K kategorier,
estimerer vi K − 1 sett av lineære utrykk. Her er K = 3, s̊a vi estimerer to uttrykk
βS0 + βS1 X og βA0 + βA1 . Logistisk regresjon er dermed et spesialtilfelle av multinomisk
regresjon hvor K = 2. Det lineære uttrykket βS0 + βS1 X sier mer presist hva som er
sannsynligheten for Y = S relativt til sannsynligheten for Y = B. Tilsvarende modellerer
βA0 + βA1 sannsynligheten for Y = A relativt til sannsynligheten for Y = B. Vi trenger
ikke noe tilsvarende uttrykk for sannsynligheten for Y = B siden denne er gitt n̊ar vi
kjenner de to andre sannsynlighetene.
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Tabell 3.2: Resultater multinomisk logistisk regresjon partivalg: SV vs. Arbeiderpartiet
vs. andre. Log oddsratioer.

A B C

Ap
Holdning til inntektsskatt 0.490∗ 0.503∗

(0.197) (0.198)
Log inntekt i tusen 0.0871

(0.126)
Constant -0.916∗∗∗ -1.158∗∗∗ -1.658∗

(0.0979) (0.142) (0.739)

SV
Holdning til inntektsskatt 0.725∗∗ 0.695∗∗

(0.246) (0.248)
Log inntekt i tusen -0.294∗

(0.115)
Constant -1.457∗∗∗ -1.836∗∗∗ -0.204

(0.120) (0.187) (0.655)

Observations 596 596 596
Log likelihood -549.9 -543.7 -539.7
χ2 -2.27e-12 12.31 20.30
Antall parametere 2 4 6

Standardfeil i parenteser
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

Tabell 3.2 viser resultatene fra å estimere en multinomisk logistisk regresjonsmodell
med den tredelte partivariabelen som avhengig variabel.2. Modellen i kolonne A har bare
konstantledd. I kolonne B er skatteholdningsvariabelen lagt til. I kolonne C har vi tatt
med inntektsvariabelen.

Estimatene for konstantleddet i kolonne A er som før estimater for log odds for å stem-
me henholdsvis Arbeiderpartiet og SV relativt til borgerlige partier. Estimatene stemmer
med hva vi kan regne ut fra kolonnesummene i tabell 3.1: Odds for å stemme Arbeiderpar-
tiet vs. Borgerlige er 140/365 = 0.38. Logaritmen av denne oddsen er −0.958. P̊a samme
vis er odds for å stemme SV vs. Borgerlige 0.233 som tilsvarer −1.457.

Estimatene for konstantleddene i kolonne B er p̊a samme vis estimater for log odds
for å stemme SV/Ap vs. Borgerlige for respondenter hvor X-variabelen er 0, alts̊a for de
som ønsker å senke skatter p̊a høye inntekter. Estimatene for skatteholdningsvariabelen
er de log oddsratione vi regnet ut i forbindelse med tabell 3.1: log oddsratio for å stemme
Arbeiderpartiet vs. Borgerlig er 0.442 og log oddsratio for å stemme SV. vs. Borgerlig er
0.72.

Det er to estimater for effekten av skatteholdning i tabellen: ett for Ap-ligningen (βA1 )
og ett for SV-ligningen (βS1 ). Estimatet i Ap-ligningen er 0.442. Det betyr at log odds for
å stemme Ap vs. borgerlig er 0.442 høyere blant skattetilhengere enn blant motstandere,
eller at odds er exp(0.442) = 1.56 ganger høyere. Estimatet i SV-ligningen er 0.725 – odds
for å stemme SV er exp(0.725) = 2.06 ganger høyere blant skattetilhengere enn blant
motstandere, akkurat som vi beregnet for Tabell 3.1. I kolonne C og D ser vi at disse
estimatene ogs̊a holder n̊ar vi kontrollerer for inntekt.

Tabell 3.3 presenterer resultatene direkte i oddsratioform (eksponentiert form). Odds
for å stemme Arbeiderpartiet er 1.6 ganger høyere blant skattetilhengere og odds for å
stemme SV 2.1 ganger høyere – begge relativt til å stemme Borgerlig.

2Statakoden som gir disse resultatene er gitt i Stata-eksempel ??
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Tabell 3.3: Resultater multinomisk logistisk regresjon partivalg: SV vs. Arbeiderpartiet
vs. andre. Oddsratioer.

A B C

Ap
Holdning til inntektsskatt 1.633∗ 1.653∗

(2.49) (2.54)
Log inntekt i tusen 1.091

(0.69)
Constant 0.400∗∗∗ 0.314∗∗∗ 0.190∗

(-9.36) (-8.15) (-2.24)

SV
Holdning til inntektsskatt 2.064∗∗ 2.004∗∗

(2.94) (2.80)
Log inntekt i tusen 0.746∗

(-2.56)
Constant 0.233∗∗∗ 0.159∗∗∗ 0.816

(-12.10) (-9.80) (-0.31)

Observations 596 596 596
Log likelihood -549.9 -543.7 -539.7
χ2 -2.27e-12 12.31 20.30

Eksponentierte koeffisienter (oddsratioer). z-observatorer i parenteser
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

3.2.2 Variable vs. parametere

I multinomisk logistisk regresjon og andre flerligningsmodeller estimerer vi flere forskjellige
effekter av variable. Skatteholdningsvariabelen har en effekt p̊a odds for å stemme SV vs.
B, estimert med parameteren βS1 , og ogs̊a en effekt p̊a odds for å stemme Ap vs. B,
estimert med parameteren βA1 . Vi kaller de forskjellige estimerte ‘effektene’ parametere.
Det er viktig å skille mellom parametere og variable n̊ar vi diskuterer resultatene fra en
multinomisk modell.

3.3 Forenklinger av mlogit-modeller

Multinomisk regresjonsmodeller blir fort svært store. I tabell 3.4 har vi gruppert partiene
p̊a stortinget inn i fem grupper: Frp, Høyre, mellompartiene, Arbeiderpartiet, og SV og
RV. Vi har satt FrP som referansekategori. Vi har tatt med alle variablene fra tabell
2.3. Dette betyr at vi estimerer fire ligninger som hver har åtte parametere, totalt 32
parametere.

Det er uheldig å ha s̊a kompliserte modeller. Mere kompliserte modellene har mindre
presise parameterestimater. Dessuten er det en reell fare for å overtilpasse modellen til
data n̊ar det blir forholdsvis f̊a observasjoner per estimert parameter. Med 472 observa-
sjoner er det ikke mer enn drøyt 15 observasjoner per parameter – det er faretruende lite.
Hvordan kan vi forenkle modellen? Vi skal se p̊a fem måter å angripe problemet p̊a:

1. Ta vekk hele variable fra modellen

2. Sl̊a sammen kategorier i forklaringsvariable

3. Sette parametere til å være 0

4. Sl̊a sammen med kategorier i utfallsvariabelen
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5. Sette parametere til å være like

6. Forenkle den avhengige variabelen

Tabell 3.4: Resultater multinomisk logistisk regresjon partivalg: Fem partigrupper. Log
oddsratioer. Uten begrensninger p̊a enkeltparametere.

Partivalg i fem partigrupper
H V Sp KrF Ap SV RV

Kvinne 0.196 0.448 0.470 0.434
(0.399) (0.390) (0.399) (0.440)

Holdning til inntektsskatt -0.736 -0.176 -0.0659 0.860
(0.411) (0.397) (0.410) (0.457)

Log inntekt i tusen -0.119 -0.564 -0.344 -0.450
(0.376) (0.359) (0.370) (0.379)

Ja til EU(dikotom) 1.366∗∗ -0.564 1.128∗∗ -0.295
(0.419) (0.432) (0.422) (0.477)

Miljø er viktig(dikotom) 0.365 0.701 1.110 1.724
(1.157) (1.100) (1.112) (1.102)

Vil øke uhjelp -0.146 0.284 -0.615 0.0825
(0.744) (0.686) (0.750) (0.741)

Vil redusere uhjelp -0.930∗ -2.303∗∗∗ -2.139∗∗∗ -1.957∗∗∗

(0.426) (0.443) (0.449) (0.523)
Ja til selvbestemt abort 0.858∗ -0.0362 0.978∗ 1.187∗

(0.404) (0.397) (0.410) (0.462)
alder pr. 01.12.97, registeropplysn. -0.0258 -0.0203 -0.0220 -0.0494∗∗

(0.0153) (0.0148) (0.0153) (0.0169)
høyeste fullførte utdanning 0.149 0.0721 -0.0475 0.263

(0.146) (0.148) (0.151) (0.163)
Constant 1.778 5.809∗ 3.689 3.413

(2.463) (2.400) (2.457) (2.498)
Observations 472
Log likelihood -604.0
χ2 249.4
Number of parameters 44

Standardfeil i parenteser. Antall parametere: 44
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

3.3.1 Ta vekk hele variable

Generelt kan vi fjerne fra en modell variable som er av begrenset teoretisk interesse og som
ikke gir fare for ‘utelatt variabel skjevhet’ – alts̊a er korrelerte med b̊ade den avhengige
variabelen og viktige forklaringsvariable. Hvis vi tar vekk slike variable og estimatet for de
gjenværende variablene ikke endrer seg nevneverdig blir modellen ofte enklere og bedre.

Om vi ikke er sikre p̊a at disse forutsetningene holder kan vi teste formelt om det å
fjerne variable reduserer modellens tilpasning til data. Log likelihood for modellen i tabell
3.4 er –604.0. Om vi tar vekk aldersvariabelen og estimerer den multinomiske modellen
p̊a nytt synker log likelihood til –609.2.3 Vi ønsker å teste om en modell som inneholder
aldersvariabelen passer bedre til data relativt til null-modellen hvor denne variabelen er
utelatt.

Likelihood-ratio testen er nyttig for dette formålet. I avsnitt 2.4 s̊a vi at vi kan bruke
en likelihood ratio test om (1) null-modellen er nøstet i alternativmodellen, (2) den struk-
turelle modellen er den samme og (3) datasettet er det samme. De to første betingelsene

3Resultatene er ikke i vist i detalj her.
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er oppfylt her fordi vi fortsatt estimerer en multinomisk modell med samme avhengige
variabel og bare har fjernet en variabel fra alternativmodellen. Den siste betingelsen er
det viktig å huske p̊a – det betyr at vi m̊a passe p̊a å estimere den reduserte null-modellen
med de samme observasjonene som alternativmodellen n̊ar vi skal utføre denne testen.
Det betyr i praksis at vi må utelate observasjoner fra null-modellen som mangler data for
skatteholdningsvariabelen men har data for alle andre variable.

LR-testen er 2 ganger differansen mellom log likelihood i de to modellene, eller 10.42
i dette tilfellet.4 Det er fire ligninger i modellen som er vist i tabell 3.4. Siden aldersvari-
abelen har ett parameterestimat i hver av disse ligningene har en modelll uten variabelen
fire færre parametere. χ2-fordelingen med fire frihetsgrader tilsier at verdier større enn
9.49 bare oppst̊ar i 5% av tilfellene om null-modellen er sann. 10.42 er over denne kritiske
grensen, s̊a vi kan forkaste hypotesen om at null-modellen har like god tilpasning til data.
Det betyr at vi ønsker å hbeholde alternativmodellen – den som inneholder aldersvari-
abelen.

Tilsvarende LR-tester indikerer at alle variablene bortsett fra tre gir signifikant bed-
re tilpasning til data. Disse er kjønnsvariabelen, inntektsvariabelen og ‘Vil øke uhjelp’-
variabelen. Tabell 3.5 viser resultatene fra å estimere modellen p̊a nytt uten disse tre.

Tabell 3.5: Resultater multinomisk logistisk regresjon partivalg: Fem partigrupper. Log
oddsratioer. Uten begrensninger p̊a enkeltparametere, noen variable utelatt.

Partivalg i fem partigrupper
H V Sp KrF Ap SV RV

Holdning til inntektsskatt -0.744 -0.108 -0.0987 0.909∗

(0.405) (0.392) (0.403) (0.450)
Ja til EU(dikotom) 1.310∗∗ -0.720 1.062∗ -0.389

(0.412) (0.424) (0.414) (0.469)
Miljø er viktig(dikotom) 0.328 0.761 1.102 1.769

(1.153) (1.097) (1.108) (1.097)
Vil redusere uhjelp -0.898∗ -2.347∗∗∗ -2.052∗∗∗ -1.958∗∗∗

(0.408) (0.422) (0.433) (0.504)
Ja til selvbestemt abort 0.841∗ -0.160 0.973∗ 1.115∗

(0.400) (0.391) (0.404) (0.456)
alder pr. 01.12.97, registeropplysn. -0.0210 -0.0182 -0.0182 -0.0470∗∗

(0.0143) (0.0139) (0.0144) (0.0159)
høyeste fullførte utdanning 0.128 0.0387 -0.104 0.232

(0.140) (0.142) (0.146) (0.157)
Constant 1.036 2.961∗∗ 1.925 1.093

(1.068) (1.051) (1.086) (1.170)
Observations 472
Log likelihood -610.2
χ2 237.0

Standardfeil i parenteser. Antall parametere: 32
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

Vi bruker likelihoodratiotesten igjen for å dobbeltsjekke at modellen i tabell 3.5 passer
like godt til data som den i tabelll 3.4. Log likelihood er n̊a sunket til –610.2. Det er 6.2 en-
heter lavere enn log likelihood for modellen i tabell 3.4. Det betyr at LR-testobservatoren
er 12.4. Vi har redusert modellen med tre variable med fire parametere for hver variabel,
totalt 12 parametere. Kritisk grense p̊a 5% niv̊a for kji-kvadratfordelingen med tolv frihets-
grader er 21.03. Siden 12.4 er mindre enn 21.03 kan vi alts̊a ikke forkaste null-hypotesen
om at modellen uten disse tre variablene passer tilfredsstillende til data – modellen i tabell
3.5 er statistisk sett en like god modell som den større modellen.

4LR = 2(−604.0− (−609.2)) = 2 · 5.21.
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Modellen er fortsatt stor og uoversiktlig. Er det sikkert at variablene v̊are skiller godt
mellom de forskjellige partigruppene, eller kunne vi like gjerne ha sl̊att noen av dem
sammen? For å teste dette kan vi innføre noen begrensninger p̊a modellen.

3.3.2 Sl̊a sammen kategorier i forklaringsvariable

Den enkleste måten å redusere antall parameter p̊a er å redusere antall kategorier i kate-
goriske forklaringsvariable. Dette har vi allerede gjort da vi tok vekk variabelen ‘vil øke
uhjelp’. Dette er det samme som å sl̊a sammen kategoriene ‘vil beholde n̊aværende niv̊a’
og ’vil øke uhjelp’.

3.3.3 Sette parametere til å være 0

En type begrensning er å tvinge statistikkprogrammet til å sette en eller flere enkeltpa-
rametere til 0 – for eksempel kan vi tvinge estimatet for skatteholdning i ligningen for
‘V/Sp/KrF’ til å være 0. Dette er det samme som å utelate variabelen i denne ligningen,
eller å forutsette at variabelen ikke p̊avirker odds for å stemme V/Sp/KrF relativt til å
stemme borgerlig.

3.3.4 Sl̊a sammen kategorier i utfallsvariabelen

Vi kunne tenke oss at to partigrupper er s̊a like at alle variablene i modellen v̊ar har samme
effekt p̊a odds for å stemme de to partigruppene. H og FrP regnes begge som borgerlige
partier, for eksempel, og det er tenkelig at velgere øker odds for å stemme begge partiene
i samme grad om de er kritiske til skatt p̊a høye inntekter, ønsker å redusere uhjelp og
synes miljøspørsmål er av underordnet betydning. Hvis denne hypotesen er riktig, vil alle
parameterestimatene i ligningen for Høyre være omtrent null. I s̊a fall er det ikke noen
grunn til å behandle FrP og H som to separate partier – modellen vil bli enklere og bedre
om vi sl̊ar de to partiene sammen til en partigruppe.

Vi kan teste om utfallene ‘H’ og ‘FrP’ er like ved å sette alle parametrene (bortsett fra
konstantleddet) i ligningen for ‘H’ til å være 0, reestimere og sammenligne log likelihood
for den begrensede modellen med den i tabell 3.5. LR-testobservatoren som sammenlig-
ninger denne modellen med den i 3.5 er 34.34, som er klart signifikant i fordelingen med 7
frihetsgrader (én for hver av de syv variablene i modellen). Siden LR-testen er signifikant,
har vi ikke noe grunnlag for å foretrekke den reduserte modellen framfor alternativmo-
dellen.

Tilsvarende sammenligning av de andre partigruppene med referanseutfallet gir til-
svarende resultater – ingen av partigruppene kan sl̊as sammen med FrP.

3.3.5 Sette parametere til å være like

En annen type begrensning er å bruke statistikkprogrammet til å tvinge en eller flere
parametere til å være like i to ligninger – for eksempel kan vi tvinge estimatet for skatte-
holdningsvariabelen til å være like i ligningen for ‘V/Sp/KrF’ og i ligningen for ‘H’. Det
er det samme som å si at differansen mellom de to estimatene skal være lik 0.

Vi kan bruke dette til å undersøke om andre partigrupper kan sl̊as sammen. Vi kan
for eksempel teste om utfallene ‘H’ og ‘V/Sp/KrF’ er like ved å sette alle parametrene
(bortsett fra konstantleddet) i de to ligningene til å være like, reestimere og sammenligne
log likelihood for den begrensede modellen med den i tabell 3.5. LR-testobservatoren for
denne sammenligningen er 73.71, alts̊a enda større. Dataene tilsier at denne sammen-
sl̊aingen av partigrupper passer enda d̊arligere med data enn å sl̊a sammen ‘H’ og ‘FrP’.
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Tilsvarende sammenligning av de andre parene av partigrupper gir LR-testobservatorere
mellom 23.80 og 73.71. Disse testene tilsier at ingen av partigruppene kan sl̊as sammen
med hverandre.

Disse testene gir oss ikke noe støtte til å forenkle modellen med å sl̊a sammen parti-
grupper. Men vi kan likevel bruke begrensninger p̊a enkeltparametere til å forenkle. For
eksempel ser det ut til at holdning til inntektsskatt ikke gjør at velgere skiller mellom
mellompartiene og Arbeiderpartiet. Variasjon i denne variabelen gir omtrent samme end-
ring i log odds for å stemme en av partigruppene, siden disse to estimatene er ganske
like i tabell 3.5 (–0.108 og –0.099). Denne differansen er mye mindre enn de estimerte
standardfeilene for parametrene. De ser alts̊a ikke ut til å være signifikant forskjellig fra 0
– skatteholdning endrer ikke log odds relativt til referanseutfallet, som er å stemme FrP.
Vi kan derfor innføre begrensningen at parametrene for skatteholdningsvariabelen er 0 i
ligningen for mellompartiene og i ligningen for Arbeiderpartiet. LR-testobservatoren for
modellen i tabell 3.5 mot den reduserte modellen med denne begrensningen gir en verdi
p̊a 0.08. Her har vi sl̊att tre parametere sammen til en, og skal derfor sammenligne denne
verdien med χ2-fordelingen med 3 frihetsgrader. 0.08 er langt fra statistisk signifikant
gitt 3 frihetsgrader – den reduserte modellen er dermed å foretrekke framfor den større
modellen.

Videre ser det ut til at holdning til EU har omtrent samme effekt p̊a log odds for
å stemme Høyre og Arbeiderpartiet – differansen mellom disse parameterestimatene er
mindre enn en standardfeil. Vi setter som ny begrensning at disse to parametrene er
like. Testobservatoren for sammenligning av disse to modellene er 0.65. Her har vi bare
redusert antall parametere med 1, s̊a denne skal sammenlignes med χ2-fordelingen med 1
frihetsgrad. 0.65 er heller ikke statistisk signifikant.

Andre begrensninger vi kan innføre er at aldersvariabelen og miljøvariabelen har sam-
me effekt for Høyre, mellompartier, og Arbeiderpartiet, men ikke i FrP og SV, og at
uhjelpsvariabelen har samme effekt for mellompartiene, Arbeiderpartiet og SV, men ikke
i FrP og Høyre. Videre at utdanningsvariabelen har samme effekt for ‘H’ og ‘SV/RV’, men
ingen effekt for mellompartiene og Ap relativt til FrP. Til slutt kan vi anta at abortvaria-
belen har samme effekt for Høyre, Arbeiderpartiet, og SV, og en annen men lik effekt for
FrP og mellompartiene.

I tabell 3.6 oppgir vi resultatene fra å reestimere modellen med disse begrensningene.
De rapporterte parameterestimatene viser hvilke begrensninger som gjelder. Estimatene
for skatteholdningsvariabelen er 0 i ligningene for mellompartiene og Arbeiderpartiet.
Estimatene for EU-variabelen er 1.219 i b̊ade ‘H’-ligningen og ‘Ap’-ligningen – de er
tvunget til å være like.

Samlet sett passer modellen ikke noe d̊arligere til data enn modellene i tabell 3.4 og
3.5 – likelihood ratio testene av den reduserte modellen mot disse er ikke signifikante.
Log likelihood for modellen i tabell 3.6 er –614.2. I tabell 3.5 var log likelihood –610.2.
Ved hjelp av begrensningene har vi redusert antall parametere i modellen fra 32 til 17.
Endringen i log likelihood p̊a 4 punkter er ikke signifikant for en s̊a betydelig reduksjon
av modellen.

Å begrense denne modellen har mange fordeler. Generelt gir modeller med færre pa-
rametere klarere resultater. Se p̊a estimatet for alder i ligningen for ‘SV/RV’: I tabell
3.5 var estimatet –0.0470 og standardfeilen 0.0159. I tabell 3.6 er estimatet litt større
og standardfeilen litt mindre. Estimatet for Høyre for ‘holdning til inntektsskatt’ er litt
mindre i den begrensede modellen, men den estimerte standardfeilen er mye mindre og
estimatet er n̊a signifikant p̊a 5% niv̊a. Estimatet for ‘Vil redusere uhjelp’ i ligningene for
mellompartiene, Ap og SV/RV er blitt mye mere signifikant siden vi bruker informasjon
for alle disse tre utfallene til å estimere en felles parameter.
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Tabell 3.6: Resultater multinomisk logistisk regresjon partivalg: Fem partigrupper, med
begrensninger p̊a enkelte parametere. Log oddsratioer.

Partivalg i fem partigrupper
H V Sp KrF Ap SV RV

Holdning til inntektsskatt -0.695∗∗ -0.0502 0.965∗∗

(0.270) (0.265) (0.334)
Ja til EU(dikotom) 1.152∗∗ -0.739 1.152∗∗ -0.404

(0.378) (0.420) (0.378) (0.466)
Miljø er viktig(dikotom) 0.702 0.686 0.702 1.695

(1.084) (1.094) (1.084) (1.095)
Vil redusere uhjelp -0.855∗ -2.304∗∗∗ -2.008∗∗∗ -1.913∗∗∗

(0.402) (0.417) (0.422) (0.500)
Ja til selvbestemt abort 0.876∗ -0.187 0.876∗ 1.090∗

(0.368) (0.389) (0.368) (0.455)
alder pr. 01.12.97, registeropplysn. -0.0179 -0.0166 -0.0179 -0.0454∗∗

(0.0128) (0.0135) (0.0128) (0.0156)
høyeste fullførte utdanning 0.201∗ 0.116 0.312∗∗

(0.0867) (0.0936) (0.112)
Constant 0.627 2.576∗∗ 1.472∗ 0.691

(0.864) (0.895) (0.749) (1.025)
Observations 472
Log likelihood -612.0
χ2 196.1

Standardfeil i parenteser. Antall parametere: 17
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

Begrensninger hjelper oss ogs̊a med å unng̊a problemer med ‘tomme celler’. Hva ville
skjedd om det ikke fantes en eneste mellomparti-velger som ville redusere uhjelp? Da ville
den observerte oddsratioen for mellompartiene vs. FrP vært uendelig stor, og parameteren
ville ikke kunne la seg estimere. Ved å sl̊a sammen utfallene som her blir det mulig å f̊a
estimater selv der vi har lite data.

En ulempe med strategien vi har valgt her er at vi kunne f̊att andre resultater om
vi hadde valgt andre begrensninger. Ovenfor antok vi at parameterene for utdannings-
variabelen var like for Ap og mellompartiene, men vi kunne like gjerne antatt at de var
like i ligningene for Høyre og mellompartiene. Vi kunne like gjerne definert en annen be-
grensning og f̊att litt andre resultater. Noen ganger har vi gode grunner for å velge en
begrensning framfor en annen. Her kunne vi for eksempel trukket p̊a eventuell tidligere
forskning som viser at utdanning har omtrent samme betydning for å stemme mellom-
partier som å stemme Ap. Om vi ikke har tidligere forskning eller teoretiske grunner for
å spesifiserer modellen slik som vi har valgt bør vi forsøke forskjellige spesifikasjoner for
å undersøke hvor robust resultatene er for alternative spesifikasjoner.

3.3.6 Forenkle den avhengige variabelen

Estimatene for miljø-variabelen i tabell 3.6 følger et klart mønster. Respondenter som
mener miljø er viktig for stemmegivning har litt høyere odds for å stemme H enn FrP,
enda høyere for å stemme mellompartier, øker videre for å stemme Ap og er høyest for
å stemme SV. Dette mønsteret gir opphav til en siste type forenkling av modellen. Hvis
vi er villige til å anta at utfallene er ordnet, for eksempel langs en miljøbevissthetsakse,
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kan vi sl̊a sammen utfallene ved å anta at de ligger p̊a forskjellige steder langs denne
aksen. Den rangerte logistiske regresjonsmodellen som er tema i neste kapittel gjør denne
forenklingen.

3.4 Predikerte sannsynligheter

Hvordan skal vi tolke resultatene i tabell 3.6? Hva er den substantielle betydningen av for
eksempel skatteholdningsvariabelen?

Vi kan si en del om sammenhengene ved å se p̊a estimatene i tabellen. Estimatet i
ligningen for Høyre er –0.668. Det betyr at log odds for å stemme Høyre relativt til Frp
er 0.668 lavere blant de som ønsker å opprettholde skatter p̊a høye inntekter relativt til
de som ønsker å redusere dem. Alternativt kan vi si at odds for å stemme Høyre relativt
til Frp er 0.51 ganger høyere (eller 49% lavere). Estimatene for denne variabelen er 0 i
ligningene for mellompartiene og Ap siden vi innførte begrensninger ovenfor som forut-
setter at effekten av skatteholdning er lik for mellompartier, Ap, og FrP. Estimatet for
skatteholdningsvariabelen er 0.974 i ligningen for SV/RV – odds for å stemmme parti-
ene helt til venstre er exp(0.974) = 1.96 ganger høyere blant de som ønsker å redusere
skatter p̊a høye inntekter. Differansen mellom estimatene i ligningen for SV/RV og H er
0.974− (−0.668) = 1.642. De betyr at odds for å stemme SV/RV relativt til Høyre er
exp(1.64) = 5.2 ganger høyere blant de som ønsker å redusere skattene.

Tabell 3.7: Deskriptiv statistikk for variablene i tabell 3.6
FrP H V/Sp/KrF Ap SV/RV

Pr(y|x) 0.071 0.239 0.292 0.264 0.135
Alder Utdanning Holdning Ja til Miljø Redusere Ja til

til skatt EU viktig u-hjelp selvb. abort
Gjn.sn. for x= 45.8 4.17 0.494 0.445 0.102 0.222 0.593
St.avvik for x= 14.6 1.58 0.500 0.497 0.303 0.416 0.491

Vi kan ogs̊a se p̊a disse effektene ved å studere endringer i predikerte sannsynligheter
for de fem utfallene n̊ar vi endrer verdien p̊a variable p̊a samme måte som vi gjorde for
logistisk regresjon. Vi satte der opp et uttrykk (2.2) for den logistiske regresjonsmodellen
hvor vi tok utgangspunkt i sannsynligheten for utfallet:

Pr(Y = 1|X) =
exp(β0 + β1X)

1 + exp(β0 + β1X)
.

Vi kan gjøre tilsvarende for multinomisk logistisk regresjon:

Pr(Y = S|X) =
exp(βS0 + βS1 X)

1 + exp(βS0 + βS1 X) + exp(βA0 + βA1 X)

Pr(Y = A|X) =
exp(βA0 + βA1 X)

1 + exp(βS0 + βS1 X) + exp(βA0 + βA1 X)
(3.2)

Vi kan bruke denne formelen til å regne ut sannsynlighetene for å stemme SV og
Ap for skattetilhengere p̊a grunnlag av estimatene i kolonne B i tabell 3.2. Variabelen
‘holdning til inntektsskatt’ har verdi X = 1 for skattetilhengere. Delen av tabellen merket
‘SV’ inneholder estimatene for βS0 og βS1 . Vi kan sette inn disse i det linjære uttrykket for
SV-ligningen for en enhet hvor X = 1:

βS0 + βS1 X = −1.836 + 0.725 = −1.111
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Tabell 3.8: Endring i predikerte sannsynligheter, logistisk regresjon SV vs. andre 2001
Sannsynlighet Skatteholdning EU-valg Redusere uhjelp
for å stemme Redusere Opprettholde Nei Ja Nei Ja
FrP 0.068 0.072 0.078 0.052 0.048 0.222
(95% K.I.) (0.038, 0.098) (0.040, 0.103) (0.042, 0.113) (0.020, 0.084) (0.023, 0.072) (0.133, 0.311)
Høyre 0.323 0.170 0.155 0.339 0.196 0.378
(95% K.I.) (0.256, 0.390) (0.116, 0.223) (0.117, 0.193) (0.280, 0.397) (0.152, 0.241) (0.271, 0.484)
Mellompartier 0.280 0.280 0.428 0.150 0.320 0.169
(95% K.I.) (0.212, 0.348) (0.211, 0.349) (0.362, 0.495) (0.098, 0.202) (0.266, 0.373) (0.120, 0.219)
Arbeiderpartiet 0.252 0.265 0.172 0.374 0.289 0.153
(95% K.I.) (0.196, 0.308) (0.206, 0.324) (0.132, 0.211) (0.315, 0.434) (0.241, 0.337) (0.108, 0.198)
SV/RV 0.077 0.213 0.168 0.085 0.148 0.078
(95% K.I.) (0.041, 0.114) (0.150, 0.277) (0.116, 0.219) (0.047, 0.124) (0.107, 0.188) (0.049,0.107)

Tilsvarende kan vi sette inn estimatene i ligningen for AP:

βS0 + βS1 X = −1.158 + 0.490 = −0.668

Vi finner sannsynligheten for å stemme SV ved å sette disse to bitene inn i den øverste
linjen i uttrykk (3.2):

Pr(Y = S|X) =
exp(βS0 + βS1 X)

1 + exp(βS0 + βS1 X) + exp(βA0 + βA1 X)

=
exp(−1.111)

1 + exp(−1.111) + exp(−.668)
=

0.329

1 + 0.329 + 0.513
= 0.179

P̊a samme m̊aten finner vi sannsynligheten for å stemme Ap:

Pr(Y = A|X) =
exp(βA0 + βA1 X)

1 + exp(βS0 + βS1 X) + exp(βA0 + βA1 X)

=
exp(−0.668)

1 + exp(−1.111) + exp(−.668)
=

0.0.513

1 + 0.329 + 0.513
= 0.278

Dette er de samme sannsynlighetene som vi i s̊a i tabell 3.1.
I tabell 3.7 oppgir vi litt deskriptiv statistikk for den delen av datasettet som ble brukt

i estimeringen. Den øverste raden viser predikert sannsynlighet for å stemme hver av de
fem partigruppene n̊ar alle forklaringsvariable er satt til gjennomsnittet. De to nederste
radene oppgir gjennomsnittsverdier og standardavvik for de syv variablene i tabell 3.6.

De to første kolonnene med tall i tabell 3.8 viser predikert sannsynlighet for å stemme
FrP, Høyre eller en av de andre partigruppene for respondenter som ønsker å redusere
eller opprettholde skatter p̊a høye inntekter. Tallene i parentes er 95% konfidensintervall
for prediksjonene. Alle andre variable er holdt p̊a gjennomsnittet som vist i tabell 3.7.5

Sannsynligheten for å stemme FrP endrer seg ubetydelig med holdning til inntektsskatt.
Sannsynlighet for å stemme Høyre, derimot, reduseres fra 0.319 til 0.167, nesten en hal-
vering. Sannsynligheten for å stemme SV/RV er nesten tre ganger s̊a høy for de som vil
opprettholde skatteniv̊aet som for de som vil redusere skattene.

Holdning til norsk medlemskap i EU har ogs̊a stor betydning for stemmegivningen.
Respondenter som stemte ja til EU i 1994 har litt lavere sannsynlighet for å stemme FrP
enn de som stemte ja, har mer enn dobbelt s̊a høy sannsynlighet for å stemme Høyre eller
Arbeiderpartiet, men mindre halvparten s̊a høy sannsynlighet for å stemme mellompartier
eller SV/RV.

5Siden logistisk regresjonsmodellerer ikke er linjære, vil endring i predikert sannsynlighet for et utfall
være avhengig av verdien p̊a andre verdier i modellen. Å sette alle andre til gjennomsnittet gir en rimelig
sammenligning. Et alternativ kunne vært å sette alle andre variable til median- eller modusverdi.
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Tabell 3.9: Endring i predikerte sannsynligheter, multinomisk logistisk regresjon parti-
grupper 2001
Variabel FrP Høyre Mellompartier Arbeiderpartiet SV/RV

Vil opprettholde skatter (0→ 1) 0.0036 -0.153 0.0003 0.013 0.136
Ja til EU (0→ 1) -0.023 0.189 -0.285 0.208 -0.090
Miljø viktig sak (0→ 1) -0.044 -0.034 -0.044 -0.037 0.159
Vil redusere uhjelp (0→ 1) 0.169 0.177 -0.183 -0.115 -0.047
Ja til selvbestemt abort (0→ 1) -0.037 0.084 -0.211 0.093 0.071
Alder (±0.5 standardavvik) 0.021 0.0070 0.014 0.0077 -0.049
Utdanning (±0.5 standardavvik) -0.014 0.030 -0.0032 -0.052 0.039

Tabell 3.8 viser ogs̊a at holdning til uhjelp forklarer stemmegivning godt. De som
ønsker å redusere uhjelpen har betydelig høyere sannsynlighet for å stemme FrP eller
Høyre, og lavere for å stemme mellompartiene, Ap, eller SV/RV.

Tabell 3.9 viser en siste m̊ate å presentere resultatene fra tabell 3.6 p̊a. For hver
av variablene har vi oppgitt endringen i sannsynligheten for hvert av utfallene for gitte
endringer i forklaringsvariablene. Alle andre variable er holdt p̊a gjennomsnittet. Om vi
sammenligner to respondenter med forskjellig skatteholdning, for eksempel, har den som
ønsker å opprettholde skattene 0.036 høyere sannsynlighet for å stemme FrP som den
som ønsker å redusere dem. Dette er den samme differansen som i de to cellene for FrP i
øverste linje i tabell 3.8.

Siden tabell 3.9 viser mindre detaljert informasjon gir den plass til alle variablene
i modellen. Vi ser for eksempel at miløvariabelen øker sannsynligheten for å stemme
SV/RV med 15.9%, abortvariabelen reduserer sannsynligheten for å stemme mellompar-
tier med 21.1%, og at utdanning reduserer sannsynligheten for å stemme Arbeiderpartiet
og mellompartiene.

Tabell 3.9 viser ogs̊a et annet aspekt ved den multinomiske modelllen som det er
verdt å huske. N̊ar vi forenklet modellen til den spesifikasjonen vi rapporterer i tabell
3.6 forutsatte vi at utdanningsniv̊aet ikke p̊avirker odds for å stemme Arbeiderpartiet vs.
referanseutfallet (FrP). Likevel viser tabell 3.9 at utdanning reduserer sannsynligheten for
å stemme Arbeiderpartiet, og i sterkere grad enn tilfellet er for FrP. Hva kommer det av?

Dette skyldes at odds for å stemme Høyre og SV/FrP øker sterkt med utdanning. Det
betyr at n̊ar utdanning øker, er det en større andel som stemmer disse to partigruppene.
Da er det færre igjen til å stemme Frp og Ap. Sannsynligheten for å stemme disse partiene
synker derfor selv om de relative oddsene for å stemme FrP og Ap – den relative fordelingen
mellom partiene – ikke er berørt av utdanning. Sannsynligheten for å stemme Ap synker
mer enn sannsynligheten for å stemme FrP fordi Ap i 2001 var et mye større parti enn
FrP.
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Kapittel 4

Rangert logistisk regresjon

Rangert logistisk regresjon (p̊a engelsk: ordinal logistic regression) er en tredje modell som
er basert p̊a odds og oddsrater. Den kan motiveres enten som en forenkling av multinomisk
logistisk regresjon (som nevnt i forrige kapittel) eller som en analyse av en gruppert
kontinuerlig variabel.

4.1 Kumulative odds og oddsratioer

Multinomisk logistisk regresjon er ofte lite effektiv. La oss se p̊a krysstabellen for parti-
valg og skatteholdning igjen for å motivere en annen type forenkling (tabell 4.1). Vi ser
at de som ønsker å opprettholde skatter p̊a høye inntekter har høyere sannsynlighet for
å stemme Ap enn de som ønsker å senke skattene, og at positiv holdning til skatter øker
sannsynligheten for å stemme SV i enda større grad. Det er klart at skatteholdningsva-
riabelen er slik at den øker sannsynligheten for å stemme et parti til venstre p̊a skalaen.
Dette utnyttet vi ikke i den multinomiske logistiske regresjonen.

Tabell 4.1: Stemmegivning for DNA vs. SV vs. andre partier som funksjon av holdning
til skatter

triko01

Holdning til inntektsskatt Andre Ap SV Total
No. % No. % No. % No. %

Senke skatter 207 67.9 65 21.3 33 10.8 305 100.0
Opprettholde 158 54.3 81 27.8 52 17.9 291 100.0
Total 365 61.2 146 24.5 85 14.3 596 100.0
Kilde: Valgundersøkelsen 2001 (Aardal et al., 2003)

I kapittel 3 regnet vi ut referanseutfall-odds og bygde opp modellen rundt dette –
referanseutfall-odds for Ap var

oAp = 0.245/0.612 = 0.40

og tilsvarende referanseutfall-odds for SV

oSV = 0.143/0.612 = 0.23

Men i dette tilfellet er det naturlig å tenke seg at de tre partigruppene ligger p̊a en høyre-
venstreakse. Da kan det være nyttig å heller regne ut odds for å være til venstre for et
punkt relativt til å være til høyre for dette punktet. Odds for å være en velger fra Ap
eller til venstre for Ap er da

ovenstre1 = (0.245 + 0.143)/0.612 = 0.388/0.612 = 0.633
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Tabell 4.2: Kumulative sannsynligheter, odds, og log odds
Kumulative sannsynligheter Kumulative odds Log kumulative odds

j = 1: j = 2: j = 3: Odds(Y > 1) Odds(Y > 2) Lk1 Lk2

Skatteholding Borgerlige Ap SV (Ap/SV vs. B) (SV vs. B/Ap) α1 α2

Senke skatter 0.679 0.892 1.000 0.473 0.121 –0.748 –2.109
Opprettholde 0.543 0.821 1.000 0.842 0.218 –0.172 –1.525
Alle 0.612 0.857 1.000 0.633 0.166 –0.457 –1.794

Odds for å være en velger fra SV eller til venstre for SV er

ovenstre2 = 0.143/(0.612 + 0.245) = 0.143/0.857 = 0.166

Slike odds kalles kumulative odds.
La oss innføre litt notasjon for å definere kumulative odds mere presist. Kall parti-

kategoriene for j – det er J = 3 kategorier: Borgerlige: j = 1, Ap: j = 2, og SV: j = 3.
Vi definerer kumulativ sannsynlighet som sannsynligheten for å være i kategori j eller

lavere: P (Y ≤ j) = p1 + ...+pj. Den kalles kumulativ fordi den er summen av sannsynlig-
hetene for å være i kategori 1, 2, osv. opp til j. I linjen for de som ønsker å senke skattene
i tabell 4.1 betyr dette:

� For j = 1 (borgerlige): P (Y ≤ 1) = p1 = 0.679

� For j = 2 (Ap): P (Y ≤ 2) = p1 + p2 = 0.892

� For j = 3 (SV): P (Y ≤ 3) = p1 + p2 + p3 = 1.000

De kumulative sannsynlighetene er satt opp slik for å reflektere ordningen eller ran-
geringen til partivariabelen, og de gir mening bare n̊ar en rangering er naturlig. I tabell
4.2 har vi regnet ut alle de relevante kumulative sannsynlighetene og andre størrelser vi
trenger i dette avsnittet. I de to øverste linjene har vi regnet ut kumulative sannsynlighe-
ter og odds for de to skatteholdningsgruppene. I den nederste har vi oppgitt det samme
for hele utvalget.

Kumulative odds for de første J − 1 kategoriene er da:

Odds(Y > j) =
P (Y > j)

P (Y ≤ j)
=

1− P (Y ≤ j)

P (Y ≤ j)
=
pj+1 + ...+ pJ
p1 + ...+ pj

Vi har her satt opp kumulative odds slik at de reflekterer sjansen for å være i en høy
kategori versus en lavere kategori.1 Kumulativ odds for å stemme Ap eller til venstre blant
de som vil senke skattene er da

Odds(Y > 1) =
1− P (Y ≤ 1)

P (Y ≤ 1)
=

1− 0.679

0.679
= 0.473

Kumulativ odds for å stemme SV eller til venstre er Odds(Y > 2) = 1−0.892
0.892

= 0.121. De
fire andre kumulative oddsene er oppsummert i tabell 4.2.

Som før må vi transformere odds til log odds eller logits for å kunne bruke dem i en
generalisert linjær modell. Kumulative log odds for de første J − 1 kategoriene er

logit(Y > j) = ln(
P (Y > j)

P (Y ≤ j)
) = ln(

pj+1 + ...+ pJ
p1 + ...+ pj

)

1Andre tekstbøker setter dette opp omvendt, alts̊a logit[P (Y ≤ j)] i stedet for logit[P (Y > j)] som
her (for eksempel Agresti, 2002). Fordelen med å sette det opp som her er at gir samme fortegn som de
parameterestimatene vi f̊ar fra standard programpakker som Stata.
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Kumulative log odds blant skattemotstandere er logaritmen av de kumulative oddsene
vi regnet ut ovenfor. La oss kalle denne for L01 – nulltallet refererer til kategori 0 p̊a den
uavhengige variabelen og ett-tallet til at det er snakk om odds for (Y > 1). Utregnet blir
denne :

L01 = logit0(Y > 1) = ln(0.473) = −0.748

De andre log oddsene er ogs̊a oppgitt i tabell 4.2.

4.2 Proporsjonal odds modell

Vi kan bruke de kumulative log oddsene til å lage en modell med f̊a parametere hvis vi er
villige til å anta at en variabel endrer de forskjellige kumulative oddsene like mye. En slik
antagelse om proporsjonale odds ligger til grunn for den rangerte logistiske regresjonsmo-
dellen. Modellen kalles ogs̊a for ‘proporsjonal odds modell’.

La oss se p̊a hva antagelsen om proporsjonale odds betyr her. Først må vi se hva
skatteholdningsvariabelen gjør med oddsene for utfallene slik de er observert i tabell 4.1.

I tabell 4.2 ser vi at odds for å stemme Ap eller SV relativt til borgerlige (odds(Y > 1))
er 0.842 blant de som vil opprettholde skattene. Blant skattemotstanderne er odds(Y > 1) = 0.473.
Odds for å stemme Ap eller SV er alts̊a 1.78 ganger høyere blant skattetilhengere enn blant
skattemotstandere. Odds for å stemme SV (oddsY > 1 relativt til Y ≤ 1) er 0.218 blant
de som vil opprettholde skattene, eller 1.79 ganger høyere enn 0.121 som er tilsvarende
odds for den andre gruppen. Disse kumulative oddsene er alts̊a nesten helt like.

Vi kan se p̊a akkurat den samme sammenhengen ved å se p̊a log odds. Differansen
mellom L01 og L11 sier hvor mye kumulativ log odds for Ap eller høyere øker n̊ar vi g̊ar
fra skattemotstanderkategorien til skattetilhengerne:

LOR1 = L11 − L01 = −0.172− (−0.748) = 0.576

Den tilsvarende differansen for kumulativ log odds for SV eller høyere er L12 − L02 = 0.584.
Dette er log oddsratioer for kumulative odds slik som observert i tabellen. Det er klart at
disse er ganske like, og det vil neppe svekke tilpasningen til dataene merkbart å anta at
de er identiske.

Vi har kodet dataene slik at X1 = 0 for respondenter som ønsker å redusere skattene
og X1 = 1 for de som vil opprettholde dem. L1k − L0k er alts̊a endring i kumulative log
odds n̊ar vi øker X1 med én enhet. Det kan vi bruke til å spesifisere en proporsjonal odds
modell:

logiti(Y > j) = αj + β1Xi j = 1, ..., J − 1

Parameteren β1 reflekterer som i alle generaliserte linjære modeller endring i den av-
hengige variabelen n̊ar vi øker X1 med én enhet. Den ‘avhengige variabelen’ er her ku-
mulativ log odds logit[P (Y > j)]. Parameterene αj er log kumulative odds for hver av
kategoriene p̊a utfallsvariabelen n̊ar alle X-variable er 0. De er alts̊a en type konstantledd.
I tabell 4.2 er alle X-variable 0 i gruppen som ønsker å senke skattene. α1 er log kumu-
lativ odds for å stemme Ap eller SV vs. Borgerlig for referansekategorien – det vi kalte
L01 ovenfor. α2 er tilsvarende log kumulativ odds for å stemme SV vs. Borgerlig eller Ap
– L02 ovenfor.

I tabell 4.3 har vi estimert denne rangerte logistiske regresjonsmodellen p̊a dataene
fra tabell 4.1. Modell A har bare konstantledd mens modell B har tatt med skattehold-
ningsvariabelen.

Estimatene merket ‘cut1’ og ‘cut2’ er de samme som −α1 og −α2. Mange statistikk-
programmer oppgir −αj snarere enn αj. I kolonne A har vi ikke tatt med noen forkla-
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Tabell 4.3: Resultater rangert logistisk regresjon partivalg: SV vs. Arbeiderpartiet vs.
andre. Log oddsratioer.

A B
cut1
α 0.457∗∗∗ 0.748∗∗∗

(0.0841) (0.121)
cut2
α 1.794∗∗∗ 2.105∗∗∗

(0.117) (0.151)
triko01
Holdning til inntektsskatt 0.577∗∗∗

(0.165)
Observations 596 596
Log likelihood -549.9 -543.7
χ2 -2.27e-12 12.31
Standardfeil i parenteser
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

ringsvariable. ‘Kuttpunktene’ statistikkprogrammet oppgir er de samme log kumulative
odds for hele utvalget som vi viste i tabell 4.2, men alts̊a med motsatt fortegn.

I kolonne B har vi lagt til skatteholdningsvariabelen. Estimatet for β1 = 0.577 tilsier
at kumulativ log odds for å stemme partier lenger til venstre øker med 0.577 n̊ar skatte-
holdningsvariabelen øker med én enhet. Dette er svært likt det vi regnet ut p̊a grunnlag
av tabell 4.1. I den tabellen fant vi at LOR1 = 0.576 og LOR2 = 0.584 (jfr. tabell 4.2).
Estimatet fra den rangerte logistiske modellen er nært et vektet gjennomsnitt av disse to
oddsratioene.2

De estimerte kuttpunktene −αj er ogs̊a ganske like de vi regnet ut fra tabell 4.1.
Kuttpunktene er en form for konstantledd, og estimerer kumulativ log odds for tilfellet
hvor alle X-variable er lik 0. I dette tilfellet er dette n̊ar skatteholdningsvariabelen er
lik referansekategorien, alts̊a for respondenter som ønsker å senke skattene. Det første
kuttpunktet tilsvarer L01 eller log kumulativ odds for å stemme Ap eller til venstre, men
med motsatt fortegn. Det andre kuttpunktet tilsvarer log kumulativ odds for å stemme
SV vs partier til høyre for SV.

Tabell 4.4: Resultater rangert logistisk regresjon partivalg: SV vs. Arbeiderpartiet vs.
andre. Oddsratioer.

A B
triko01
Holdning til inntektsskatt 1.781∗∗∗

(0.295)
Observations 596 596
Log likelihood -549.9 -543.7
χ2 -2.27e-12 12.31
Standardfeil i parenteser
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

I tabell 4.4 oppgir vi de samme resultatene med eksponenierte koeffisienter, alts̊a i

2I motsetning til kolonne B i tabell 3.2 er ikke denne modellen en saturert modell, s̊a oddsratioen er
ikke helt lik den vi ser i tabell 4.1.

46



4: 23. september 2011

oddsratioform. Akkurat som i tabell 3.2 er konstantleddene utelatt. Tabellen viser at odds
for å stemme ‘et hakk’ lenger til venstre øker med 78% n̊ar vi sammenligner respondenter
som ønsker å opprettholde skatteniv̊aet med de som ønsker å redusere det.

Det er nyttig å sammenligne resultatene i tabell 4.4 med de vi fant med multinomisk
logistisk regresjon (tabell 3.3 (eventuelt de tilsvarende tabellene i log oddsratio-form).
Estimatene for skatteholdningsvariabelen i tabell 3.3 var 1.633 i ligningen for Ap og 2.064
i ligningen for SV. Endring i skatteholdning øker alts̊a odds for å stemme AP vs. borgerlige
partier med 63%, og odds for å stemme SV vs. borgerlige partier med 106%. Med den
rangerte modellen finner vi at odds for å stemme Ap eller SV vs. borgerlige partier øker
med 78%. Dette resultatet er ganske likt det vi fant for Ap og SV i den multinomiske
modellen. Forskjellen er at vi i den rangerte modellen har forutsatt at odds for å stemme
SV vs. Ap eller borgerlige partier ogs̊a øker med 78%. Derfor har kolonne B i tabell 4.3
bare tre estimerte parametere, mens den tilsvarende kolonnen i 3.2 har fire.

Estimert log likelihood for den multinomisk logistiske regresjonsmodellen i tabell 3.3
var –504.7, nesten helt likt som i tabell 4.3. Den rangerte logistiske regresjonsmodellen
er i nøstet i den multinomiske s̊a vi kan ikke foreta en formell likelihood ratio test. Men
det faktum at log likelihood er like høy i den enklere modellen er en indikasjon p̊a at
den rangerte modellen passer omtrent like godt til data. Siden den er enklere er den å
foretrekke i dette tilfellet.

Hvordan kan vi vite om forutsetningen om proporsjonale odds er holdbar? Statistikk-
programmer tilbyr flere tester av denne forutsetningen. Litt upresist virker de p̊a denne
måten: Programmet estimerer en rangert logistisk regresjonsmodell som tillater βk å være
forskjellig for hvert kuttpunkt (omtrent som i multinomisk logistisk regresjon, men med
kumulative log odds som metrikk) og f̊ar ut log likelihood for denne modellen. S̊a reesti-
merer programmet modellen p̊a tilsvarende vis men med forutsetningen at βk skal være
like for hvert kuttpunkt og sammenligner log likelihood fra denne reduserte modellen med
den mere generelle alternativmodellen.

I dette tilfellet gir en slik test en χ2-observator p̊a mindre enn 0.01, med én frihetsgrad.
Dette er veldig langt fra statistisk signifikant – vi har ikke noe grunnlag for å forkaste den
reduserte modellen (med proporsjonale odds forutsatt) til fordel for den mere generelle
(hvor odds ikke er proporsjonale). Det er ingen tvil om at vi kan anta at partiene ordner
seg langs en høyre-venstre akse n̊ar det gjelder skatteholdningsvariabelen. Den rangerte
logistiske regresjonsmodellen er dermed å foretrekke framfor den multinomiske siden den
er enklere – den har færre parametere.

Det ser ut til at de tre partigruppene er ordnet langs en høyre-venstre akse n̊ar det
gjelder skatteholdningsvariabelen, men det er ikke sikkert at en slik ordning gir mening
for andre variable. I forrige kapittel s̊a vi at positiv holdning til EU, for eksempel, øker
sannsynligheten for å stemme Arbeiderpartiet relativt til et vilk̊arlig borgerlige parti,
men reduserer sannsynligheten for å stemme SV. I tabell 4.5 har vi lagt til flere forkla-
ringsvariable. De tre kolonnene merket ‘ologit’ viser resultatene fra å estimere en rangert
logistisk regresjonsmodell. De to kolonnene merket ‘mogit’ viser resultatene fra å estimere
en multinomisk modell med de samme variablene.

Testen av forutsetningen om proporsjonale odds gir n̊a χ2 = 30.43. Sammenlignet
med kji-kvadratfordelingen med 9 frihetsgrader viser det at den generelle modellen passer
betydelig bedre til data enn den reduserte modellen hvor vi forutsetter proporsjonale odds.
Det gir ikke mening i å si at de tre partigruppene faller langs en enhetlig akse for alle
eller de fleste variablene i denne modellen. Brant-testen av proporsjonale odds indikerer
at bruddet p̊a forutsetningen er sterkest for utdannings- og EU-variabelen. Vi kan se
hvorfor om vi sammenligner estimatene for disse to variablene i de to modellene i tabell
4.5. Utdanningsvariabelen har et negativt estimat i ligningen for Ap i den multinomiske

47



4: 23. september 2011

Tabell 4.5: Resultater rangert logistisk regresjon partivalg: SV vs. Arbeiderpartiet vs.
andre. Log oddsratioer.

ologit mlogit
triko01 cut1 cut2 Ap SV

Holdning til inntektsskatt 0.746∗∗∗ 0.367 1.224∗∗∗

(0.202) (0.242) (0.318)
alder pr. 01.12.97, registeropplysn. -0.0153∗ -0.00473 -0.0293∗∗

(0.00712) (0.00850) (0.0111)
høyeste fullførte utdanning -0.00792 -0.127 0.125

(0.0697) (0.0842) (0.107)
Kvinne 0.127 0.143 0.183

(0.191) (0.229) (0.299)
Ja til EU(dikotom) 0.110 0.849∗∗∗ -0.605

(0.201) (0.242) (0.329)
Miljø er viktig(dikotom) 1.187∗∗∗ 0.540 1.378∗∗∗

(0.321) (0.438) (0.406)
Vil øke uhjelp -0.160 -0.557 -0.0263

(0.285) (0.382) (0.392)
Vil redusere uhjelp -0.747∗∗ -0.849∗∗ -0.687

(0.259) (0.304) (0.419)
Ja til selvbestemt abort 0.726∗∗∗ 0.716∗∗ 0.820∗

(0.213) (0.252) (0.328)
−α j 0.632 2.119∗∗∗ -1.121 -1.908∗

(0.528) (0.539) (0.638) (0.794)
Observations 493 493
Log likelihood -417.9 -397.7
χ2 66.81 107.2

modellen, men et positivt estimat i ligningen for SV. Tilsvarende har EU-variabelen et
positivt estimat for Ap og et negativt for SV i den multinomiske modellen. I den rangerte
regresjonsmodellen forutsetter vi at positiv holdning øker sannsynligheten for å stemme
Ap og SV i forhold til borgerlig, og øker sannsynligheten for å stemme SV vs Ap eller
borgerlig enda mer. Det er klart at denne forutsetningen ikke passer godt sammen med
datamaterialet v̊art.

En siste indikasjon p̊a at den rangerte modellen ikke passer godt er estimert log likeli-
hood som er betydelig lavere i den rangerte enn den multinomiske modellen.

4.3 Predikerte sannsynligheter

Vi kan ogs̊a formulere den proporsjonale oddsmodellen som sannsynligheten pij for at
observasjon i er i utfallskategori j:

pij = Pr(−αj−1 < βXi + ui <= −αj)

=
1

1 + exp(αj + βXi)
− 1

1 + exp(αj−1 + βXi)

Den første delen av dette uttrykket viser hvorfor mange statistikkprogrammer fore-
trekker å presentere −αj – alts̊a med motsatt fortegn fra notasjonen vi har brukt i dette
kapittelet. Med motsatt fortegn har parameteren en klar sammenheng med predikert
sannsynlighet for et utfall.

Vi kan bruke denne formelen til å regne ut den estimerte sannsynligheten for å stemme
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Ap (j = 2) n̊ar X1 = 0 p̊a grunnlag av estimatene i kolonne B i tabell 4.3:

Pr(Y = 2) =
1

1 + exp(αj + βXi)
− 1

1 + exp(αj−1 + βXi)

=
1

1 + exp(−2.105 + 0)
− 1

1 + exp(−.784 + 0)
= 0.891− 0.687 = 0.205

P̊a samme m̊ate finner vi sannsynligheten for å stemme Ap (j = 2) n̊ar X1 = 1:

Pr(Y = 2) =
1

1 + exp(−2.105 + 0.577)
− 1

1 + exp(−0.784 + 0.577)

= 0.822− 0.552 = 0.270

Disse beregnede sannsynlighetene stemmer bra overens med de observerte sannsynlig-
hetene vi presenterte i tabell 4.1.
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Tillegg A

Appendiks

A.1 Noen bokstaver i det greske alfabetet

α: alfa
β: beta
γ: gamma
δ: delta
χ: chi
σ: sigma
θ: theta

A.2 Logaritmer

La a være et positivt tall a 6= 1. Den logaritmiske funksjonen med grunntall a, kalt loga,
er definert som

loga x = y ⇐⇒ ay = x

Hvis a = 10 kaller vi dette en titalls-logaritme. log10 x er det tallet du må opphøye 10
i for å f̊a x. S̊a log10 (1000) = 3 fordi 103 = 1000 - alts̊a hvor mange ganger vi må dele
1000 med for å f̊a 1. S̊a lenge 10-talls logaritmen av x er et heltall er den det samme som
antall nuller bak 1-tallet.

Hvis a = 2 – en logaritme med grunntall 2 – sier funksjonen hvor mange ganger vi må
fordoble fra 1 for å komme til dette tallet. å log2 (8) = 3 fordi 23 = 8.

Det er ogs̊a vanlig å bruke den naturlige logaritmefunksjonen ln x som har grunntall
e = 2.71828.

Logaritmefunksjonen er bare definert for positive tall.
De følgende regnereglene for logaritmefunksjonene er nyttige n̊ar vi tolker resultater

med log-transformerte variable:

log (ab) = log a+ log b

log
(a
b

)
= log a− log b

log (a) = − log

(
1

a

)
log (ax) = x log (a)
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Vi ser at logaritmetransformeringen omformer variable fra en multiplikativ skala til en
additiv skala: Logaritmen av et produkt av to tall er like summen av logaritmen av hvert
av de tallene.

Hvilket grunntall vi skal bruke kommer an p̊a hvordan det er best å presentere resul-
tater. I noen tilfeller er det nyttig å si hva som skjer med forventningen hvis vi fordobler
x-verdien, i andre hva som skjer om vi ti-dobler den.
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