
Ekonometri  (3606)   Skrivtid: 4h 
Tentamen 16.3.2013    Hjälpmedel: Kalkylator,  
Examinator: Gunnar Rosenqvist formel- och tabellsamling, kursboken 

eller en annan bok i ekonomteri) 
 
Provtexten får bortföras!     
 
 
 
1. Förklara kortfattat eller definiera följande begrepp.    

 
a) Kovarians och korrelation mellan två stokastiska variabler. 
b) Vad avses med att en estimator är väntevärdesritig. 
c) Vad avses med att en estimator är konsistent. 
d) Omitted variable bias. 

 (6 poäng) 
 
 
2. I bilaga 1 finns estimationsresultat för en modell där man undersöker hur olika 

faktorer påverkar lönenivån. De variabler som används är  
 

income = årslön (USD) 
age  = åldern (år) 
educ  = utbildning (år) 
hrs  = hur många timmar man arbetar per vecka 
moredays = hur många dagar per månad som man arbetar övertid  
yearsjob = hur många år man har haft sitt nuvarande jobb 
 

Den teoretiska modellen är: 
 

    ln(income)  = β0 + β1age + β2age2 + β3educ + β4hrs + β5moredays + β6yearsjob + u 
 
 Modellen estimeras med hjälp av data från amerikanska General Social Survey 

gjord 2006. Besvara följande frågor utgående från utskriften i bilaga 1.   
 
a) Hur mycket förändras lönen om man utbildar sig ett år till (och allt annat 

hålls konstant)? Notera att som beroende variabel används logaritmen av 
inkomsten. (1 p). 

b) Förklara hur åldern påverkar lönenivån. Notera att både age och age2 ingår i 
modellen. (2 p.) 

c) Vilka av modellens variabler är statistiskt signifikanta? (2 p.) 
d) Hur stor andel av variationen i ln(income) kan förklaras med hjälp av 

modellen? (1 p.) 
 

  



 
3. Som fortsättning på uppgift 2 finns i bilaga 2 Breusch-Pagan testet för 

heteroskedasticitet.  
 

a) Förklara kortfattat skillnaden mellan homoskedasticitet och 
heteroskedacticitet. (1 p.) 

b) Genomför Breusch-Pagan-testet på basen av Bilaga 2. (Uppställ 
nollhypotes, ge värdet på test-statistika och dra konklusion huruvida 
modellen lider av heteroskedasticitet) (2 p.) 

c) Vilken av modellens variabler tycks speciellt orsaka heteroskedasticitet? (1 
p.) 

d) Med tanke på att modellen lider av heteroskedasticitet, kan vi alls lita på 
parameterestimaten och tillhörande t-test? Motivera. (2 p.) 

 
 
4.  Utgå från modellen i uppgift 2 men anta att du dessutom har tillgång till  
 variabeln male, variabeln är en dummyvariabel som antar värdet ett för män.  
 Använd variabeln för att ändra den teoretiska modellen i uppgift 2 så att den kan  
 fånga upp följande effekter. 
 

a) Män och kvinnor har i genomsnitt olika lön, men variablerna age, educ, hrs, 
moredays och yearsjob påverkar lönen på samma sätt både för män och för 
kvinnor. Skriv ut den teoretiska modellen. (2 p.) 

b) Män och kvinnor har i genomsnitt olika lön, dessutom har övertidsarbete inte 
samma effekt för män som för kvinnor (övriga variabler påverkar lönen på 
samma sätt). Skriv ut den teoretiska modellen. (2 p.) 

 
Anta att du vill testa om kön påverkar lönen. 
 
c) Skriv ut noll- och mothypotesen för detta test utgående från modellen i          

a-fallet. (1 p.) 
d) Skriv ut noll- och mothypotesen för detta test utgående från modellen i          

b-fallet. (1 p.) 
    
 

5.  Förklara kortfattat vad som avses med autokorrelation i feltermen. Beskriv också  
 något test som kan användas för att testa för autokorrelation. Ange hur testet  
 utförs, hur det fungerar och hur resultaten från testet ska tolkas.  

 (6 poäng) 
 
 
Lycka till!  
          
 
  



           Bilaga 1 
 
 
 
EQ( 1) Modelling LINCOME by OLS-CS 
       The dataset is: C:\Users\rosenqvist\Documents\Ekonometri\Xr17-20.xls 
       The estimation sample is: 1 - 820 
 
                     Coefficient             Std.Error            t-value           t-prob          Part.R^2 
Constant        6.49467                 0.3421              19.0              0.0000         0.3071 
AGE                0.0737736            0.01492              4.94            0.0000         0.0292 
AGE_SQ        -0.000823961       0.0001597          -5.16           0.0000         0.0317 
EDUC              0.0832042           0.01060               7.85           0.0000         0.0705 
HRS                0.0192470            0.002156            8.93            0.0000         0.0893 
MOREDAYS   0.00860803          0.003818            2.25            0.0244         0.0062 
YEARSJOB     0.0304990           0.003531             8.64           0.0000         0.0840 
 
sigma                0.778305                  RSS                492.481744 
R^2                  0.306704                    F(6,813) =    59.94 [0.000]** 
Adj.R^2              0.301587                  log-likelihood       -954.492 
no. of observations       820               no. of parameters           7 
mean(LINCOME)          10.289          se(LINCOME)          0.931309 
 
Normality test:   Chi^2(2)  =   95.542 [0.0000]** 
Hetero test:      F(11,808) =   3.6309 [0.0000]** 
Hetero-X test:    F(26,793) =   2.1455 [0.0008]** 
RESET23 test:     F(2,811)  =   10.229 [0.0000]** 
 
residuals [   1 -  820] saved to Xr17-20.xls 
 
Algebra code for Xr17-20.xls: 
residuals_SQ = residuals^2; 
 
  



 
           Bilaga 2 
 
 
 
EQ( 2) Modelling residuals_SQ by OLS-CS 
       The dataset is: C:\Users\rosenqvist\Documents\Ekonometri\Xr17-20.xls 
       The estimation sample is: 1 - 820 
 
                         Coefficient            Std.Error          t-value        t-prob          Part.R^2 
Constant              1.63960              0.5871              2.79         0.0054           0.0095 
AGE                    -0.0256874          0.02561          -1.00          0.3161           0.0012 
AGE_SQ              0.000362609      0.0002741       1.32          0.1862           0.0021 
EDUC                 -0.0176540          0.01818          -0.971        0.3319           0.0012 
HRS                   -0.00549908        0.003701         -1.49          0.1377           0.0027 
MOREDAYS      -0.00425904        0.006552         -0.650        0.5159           0.0005 
YEARSJOB       -0.0203089           0.006061         -3.35         0.0008           0.0136 
 
sigma                 1.33579  RSS                1450.67317 
R^2                 0.0255366                            F(6,813) =    3.551 [0.002]** 
Adj.R^2              0.018345                           log-likelihood       -1397.43 
no. of observations       820                         no. of parameters           7 
mean(Y)              0.600587                          se(Y)                 1.34822 
 
Normality test:   Chi^2(2)  =   7910.8 [0.0000]** 
Hetero test:      F(11,808) =  0.43867 [0.9388]   
Hetero-X test:    F(26,793) =  0.39691 [0.9972]   
RESET23 test:     F(2,811)  =   3.3942 [0.0340]* 
 



Ekonometri  (3606)    
Tentamen 16.3.2013      
 

Modellösningar 
 

 
 
1. Se kursboken. 

 
 

2.  
a) Ett år till av utbildning, ceteris paribus, innebär i snitt 8.3% högre lön. 
b) Ökning av åldern med ett år, ceteris paribus, innebär en estimerad förändring 

av inkomsten med  
 

100(0,074 – 2*0,00082age)% = (7,4 – 0,16age)% 
 
Log-level modell, därför tolkning i procent för inkomsten. Notera att 
förändringen i inkomst är beroende av vilken ålder vi utgår från. Med ökande 
ålder avtar ålderns ökande effekt på lönen.  

c) Samtliga av modellens variabler har p-värde = 0.0000 utom moredays som 
har p=0.0244. Även moredays är alltså signifikant på nivåer ≥ 2.44%? (2 p.) 

d) 30,7% av variationen i ln(income) förklaras med hjälp av modellen. 
(R2=0,307) 

 
 

3.   
a) Se kursboken. 
b) Breusch-Pagan-test på basen av Bilaga 2: Modellen 

 
     ̂   = δ0 + δ1age + δ2age2

 + δ3educ + δ4hrs + δ5moredays + δ6yearsjob + ε 
 
Har estimerats. H0: δ1 =δ2 =δ3 =δ4 =δ5 =δ6=0. I bilaga 2 avläses F(6,813) = 
3.551 [0.002]** vilket är signifikant på alla signifikansnivåer > 0.2%. 
Följaktligen förkastas nollhypotesen t.ex. på 1% sign.nivå och vi 
konkluderar att modellen i uppgift 2 lider av heteroskedasticitet. 

c) Enligt utskriften i bilaga 2 är yearsjob den mest signifikanta förklarande 
variablen i fråga om att förklara variationen i de kvadrerade residualerna. 
Mao tycks speciellt just denna förklarande variabel orsaka 
heteroskedasticitet.  

d) Minsta kvadratskattningarna av regressionskoefficienterna är, trots 
heteroskedasticiteten, fortfarande väntevärdesriktiga och konsistenta, 
men inte effektiva (dvs BLUE-egenskapen, best linear unbiased, enligt 
Gauss-Markovs teorem gäller inte). Estimatorerna av varianserna av 
skattningarna av regresisonskoefficienterna är systematiskt felaktiga och 
därmed  är t-testen inte att lita på. 

 



 
4. a) 

 
ln(income)  = β0 + β1age + β2age2

 + β3educ + β4hrs + β5moredays + β6yearsjob + 
 β7male + u 

 
b) 
 
ln(income)  = β0 + β1age + β2age2

 + β3educ + β4hrs + β5moredays + β6yearsjob + 
 β7male + β8 male *moredays + u 

 
 
c) H0: β7=0, H1: β7≠0 

 
d) H0: β7 = β8=0, H1: åtminstone den ena av β7 och β8 är olika noll. 

 
 
   
 

5.  Se kursboken. 
 



Ekonometri  (3606) Skrivtid: 4h 
Tentamen 17.3.2012  Hjälpmedel: Kalkylator, formel- och tabellsamling 
 
Examinator: Gunnar Rosenqvist 
 
Provtexten får bortföras! Motivera dina svar! Lycka till!  
 

 
1. I bilagan i utskrift 1 har estimerats en löneekvation: 

 
Modell 1:  ln(wagei) =β0 + β1 femalei + ui 

 
där den beroende variabeln (lön i form av timpeng) alltså är i logaritmerad form, 
dvs datautskriftens lwage = ln(wage), och female = 1 för kvinnor, och 0 för män. 
 
(i) På basen av utskrift 1 för Modell 1 i bilagan, ge en tolkning av skattningen 

av vinkelkoefficienten β1. 
(ii) Testa vinkelkoefficientens signifikans i Modell 1, utskrift 1, dels med  t-

test, dels med F-test. 
(iii) Vilket är sambandet mellan t- och F-testen i föregående moment? I vilken 

typ av situationer ger dessa två test för Modell 1 samma resultat, i vilken 
typ av situationer ger dom olika resultat? 

 (6 poäng) 
 
 

2. I bilagans utskrift 2 och utskrift 3  har man estimerat 
 

Modell 2:  ln(wagei) =β0 + β2 educi + ui 

 
samt 
 

Modell 3:  ln(wagei) =β0 + β1 femalei + β2 educi + β3 female_educi + ui 

 
där educ = antal år av utbildning, samt female_educ har bildats som produkten 
av female och educ, dvs för varje observation i gäller female_educi = femalei* 

educi. 
 
(i) Förklara innebörden av regressionskoefficienten för variabeln 

female_educ i Modell 3. Då man testar (med t-test) signifikansen av denna 
koefficient, vad är det som testas? Vad kallas denna koefficient? 
 

(ii) Genomför ett test av Modell 3 i utskrift 3 mot Modell 2 i utskrift 2. 
Uppställ hypoteser (noll- och mothypotes) och genomför testet. Vilken är 
den praktiska innebörden av testet, dvs vad testar man egentligen? 

(Tips:   
              

             
).      

         (6 poäng) 



3. Utskrift 4 rapporterar estimationsresultat för Modell 4 som innebär att Modell 3 
har utvidgats med de förklarande variablerna 
 

exper = antal år arbetserfarenhet 
tenure = antal år i tjänst hos den nuvarande arbetsgivaren 
expersq = exper2 

tenuresq = tenure2 

 
(i) När vi går från Modell 1 till Modell 3 och vidare till Modell 4 märker vi att 

skattningen av koefficienten för könsvariabeln female i varje steg närmar 
sig noll. Vad kan detta  bero på? Hur kan det föklaras? 

(ii) Av de tre olika skattningarna av koefficienten för variabeln female, från de 
tre olika modellerna 1, 3 och 4, vilken är att föredra? 

(iii) När vi går från Modell 1 till Modell 3 sjunker också (absoluta värdet av) t-
värdet för variablen female från -9.22 till -1.94. Med beaktande av att 
korrelationskoefficienten mellan variablerna female och female_educ är 
0.964, vad kan detta bero på? Vad kallas fenomenet?  
 

(6 poäng) 
 

 
4. (a) Vad avses med 

(i) Residual 
(ii) Justerad derterminationskoefficient (Adjusted R2) 

(b) För modellerna i bilagan, förklara vilken nytta man kan ha av den del av 
utskriften som rapporterar ”Hetero test” samt ”Hetero-X test”. Vilket är det 
antagande som testas här och vad kallas det antagandet? 

 
(6 poäng) 

 
 

5.  Antag att variabeln    följer en MA(1) process (moving average process av 
ordningen 1), dvs 

 
                     

 
där                är oberoende och identiskt fördelade med väntevärdet noll och 
variansen    . Det vill säga         och            för           . Visa att  
               är en kovariansstationär process genom att visa var och en av 
följande. 

(i) Väntevärdet av    är konstant, i detta fall         för t=1,2, ... 
(ii) Variansen för    är konstant, i detta fall              

     för t=1,2, ... . 
Dessutom bör det visas att kovariansen mellan    och      beror endast av   och inte 
av  . För detta ändamål visas i detta fall att 
(iii)                 

 , samt 
(iv)                för         .  

(6 poäng) 



 
 
 
           BILAGA 
 
 
Utskrift 1, Modell 1 
 
EQ( 1) Modelling lwage by OLS-CS 
       The dataset is: C:\Documents and Settings\rosenqvi\My 
Documents\Ekonometri\excelfiles\wage1.xls 
       The estimation sample is: 1 - 526 
 
                  Coefficient          Std.Error   t-value    t-prob    Part.R^2 
Constant              1.81357    0.02981     60.8       0.0000   0.8760 
female              -0.397217    0.04307       -9.22    0.0000   0.1396 
 
sigma                0.493503                  RSS                127.617762 
R^2                  0.139635                    F(1,524) =    85.04 [0.000]** 
Adj.R^2              0.137993                  log-likelihood       -373.885 
no. of observations       526               no. of parameters           2 
mean(lwage)           1.62327              se(lwage)            0.531538 
 
Normality test:   Chi^2(2)  =   10.333 [0.0057]** 
Hetero test: no regressors for test 
Hetero-X test: no regressors for test 
RESET23 test:     F(1,523)  =   17.798 [0.0000]** 
 
 
Utskrift 2, Modell 2 
 
EQ( 2) Modelling lwage by OLS-CS 
       The dataset is: C:\Documents and Settings\rosenqvi\My 
Documents\Ekonometri\excelfiles\wage1.xls 
       The estimation sample is: 1 - 526 
 
                  Coefficient         Std.Error    t-value    t-prob        Part.R^2 
Constant         0.583773      0.09734        6.00     0.0000      0.0642 
educ                0.0827444   0.007567     10.9       0.0000      0.1858 
 
sigma                       0.480079              RSS                120.769133 
R^2                          0.185806              F(1,524) =    119.6 [0.000]** 
Adj.R^2                    0.184253              log-likelihood       -359.378 
no. of observations       526                  no. of parameters           2 
mean(lwage)           1.62327                 se(lwage)            0.531538 
 
Normality test:   Chi^2(2)  =   9.9503 [0.0069]** 



Hetero test:      F(2,523)  =  0.57136 [0.5651]   
Hetero-X test:    F(2,523)  =  0.57136 [0.5651]   
RESET23 test:     F(2, 
522)  =   10.176 [0.0000]** 
 
 
Utskrift 3, Modell 3 
 
EQ( 2) Modelling lwage by OLS-CS 
       The dataset is: C:\Documents and Settings\rosenqvi\My 
Documents\Ekonometri\excelfiles\wage1.xls 
       The estimation sample is: 1 - 526 
 
                  Coefficient                Std.Error      t-value      t-prob      Part.R^2 
Constant             0.825955          0.1181          7.00       0.0000      0.0857 
female              -0.360065           0.1854         -1.94       0.0527      0.0072 
educ                0.0772279           0.008988       8.59       0.0000      0.1239 
female_educ     -6.40766e-005   0.01450       -0.00442  0.9965     0.0000 
 
sigma                0.445923                 RSS                 103.79824 
R^2                   0.30022                   F(3,522) =    74.65 [0.000]** 
Adj.R^2              0.296198                log-likelihood       -319.552 
no. of observations       526              no. of parameters           4 
mean(lwage)           1.62327             se(lwage)            0.531538 
 
Normality test:   Chi^2(2)  =   9.8550 [0.0072]** 
Hetero test:      F(5,520)  =   3.4196 [0.0048]** 
Hetero-X test:    F(5,520)  =   3.4196 [0.0048]** 
RESET23 test:     F(2,520)  =   7.8691 [0.0004]** 
 
 
Utskrift 4, Modell 4 
 
EQ( 3) Modelling lwage by OLS-CS 
       The dataset is: C:\Documents and Settings\rosenqvi\My 
Documents\Ekonometri\excelfiles\wage1.xls 
       The estimation sample is: 1 - 526 
 
                        Coefficient       Std.Error     t-value     t-prob        Part.R^2 
Constant         0.388806          0.1187         3.28       0.0011       0.0203 
female            -0.226789         0.1675        -1.35       0.1764       0.0035 
educ                0.0823692       0.008470      9.72      0.0000       0.1544 
female_educ  -0.00556451     0.01306      -0.426     0.6703       0.0004 
exper               0.0293366       0.004984     5.89       0.0000       0.0627 
expersq          -0.000580370   0.0001075  -5.40       0.0000       0.0533 
tenure              0.0318967       0.006864     4.65       0.0000       0.0400 
tenuresq         -0.000589980   0.0002352  -2.51       0.0124       0.0120 



 
sigma                  0.4001                    RSS                82.9216094 
R^2                  0.440964                    F(7,518) =    58.37 [0.000]** 
Adj.R^2               0.43341                   log-likelihood       -260.494 
no. of observations       526                no. of parameters           8 
mean(lwage)           1.62327              se(lwage)            0.531538 
 
Normality test:   Chi^2(2)  =   21.295 [0.0000]** 
Hetero test:      F(11,514) =   1.8996 [0.0371]*  
Hetero-X test:    F(25,500) =   1.9057 [0.0055]** 
RESET23 test:     F(2,516)  =   8.9460 [0.0002]** 



Svenska handelsh�ogskolan
Ekonometri 3606, Helsingfors

Tentamen 17.3.2012 L�OSNINGAR

Gunnar Rosenqvist

1. (i) Allt annat lika �ar kvinnornas l�on 39.7% l�agre �an m�annens.

(ii) t-test. H0 : �1 = 0; H1 : �1 6= 0. Observerat t-v�arde tobs = �9:22
med p = 0:0000. H0 f�orkastas klart p�a alla sedvanliga signi�kansniv�aer.

F-test. Noll- och mothypotserna �ar desamma som ovan, dvs H0 : �1 =
0; H1 : �1 6= 0. Enligt utskrift 1 i bilagan �ar det observerade F-v�arde
Fobs = 85:04 med p = 0:000. H0 f�orkastas klart p�a alla sedvanliga
signi�kansniv�aer.

(iii) D�a mothypotsen �ar tv�asidig s�a �ar t- och F-testen identiska. Sam-
bandet mellan dem ges av att (tobs)

2 = (�9:22)2 = Fobs = 85:04
(fr�ansett eventuella avrundningsfel eller andra numeriska inexaktheter).
F-testet fungerar dock endast vid tv�asidig mothypotes och kan till skill-
nad fr�an t-testet inte anv�andas d�a mothypotsen �ar ensidig.

2. (i) female educ �ar en interaktionsterm. Ett t-test av signi�kansen av
dess koe�cient �3 inneb�ar att man testar om det �nns samverkan (in-
teraktion) mellan utbildning och k�on i deras inverkan p�a l�onen. Om
interaktion f�oreligger s�a inneb�ar det att e�ekten av utbildning p�a l�onen
skiljer sig mellan m�an och kvinnor. Koe�cienten �3 kan kallas inter-
aktionskoe�cient.

(ii) H0 : �1 = �3 = 0. F = (SSRr�SSRur)=q
SSRur=(n�k�1) =

(120:769133�103:79824)=2
103:79824=(526�3�1) =

42:67
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Kritiskt v�arde p�a t.ex. 1% sign.niv�a �ar F:01(2;1) = 4:61. Eftersom
det observerade v�ardet �overstiger det kritiska v�ardet, dvs 42:67 > 4:61
s�a f�orkastas nollhypotsen. Detta utg�or ett test av om l�oneekvationen,
dvs l�onen (log-l�onen) som en funktion av utbildningen, ser olika ut f�or
m�an och f�or kvinnor. I detta fall tyder resultatet p�a att s�a �ar fallet.

3. (i) I modellerna 1, 3 och 4 blir koe�cientskattningen f�or variabeln
female �0:40, �0:36 respektive �0:23. De esta av de f�orklarande
variabler som tillkommer i denna modellutveckling �ar signi�kanta och
borde allts�a �nnas med i modellen. Med andra ord k�annetecknas
s�av�al modell 1 som modell 3 av felaktigt bortl�amnade f�orklarande vari-
abler. F�orklaringen kan alltsa vara speci�kationsfel i form av felaktigt
bortl�amnade f�orklarande variabler i modell 1 och 3 och s.k. omitted
variabel bias i dessa tv�a modeller.

(ii) F�oljaktligen �ar skattningen av koe�cienten f�or variabeln female
fr�an Modell 4 att f�oredra.

(iii) Med beaktande av den h�oga korrelationen mellan tv�a f�orklarande
variabler samt med beaktande av hur t-v�ardet f�or female sj�onk d�a
female educ lades till modellen, s�a kan det vara fr�aga ommultikollinearitet.
(�Aven om multikollinearitet i och f�or sig handlar om line�ara samband
mellan samtliga f�orklarande variabler och inte endast mellan tv�a av
dem).

4. (i) Residual = observerat v�arde - anpassat v�arde, f�or den beroende
variablen. Med beteckningar fr�an kursen: bui = yi � byi:
(ii) Justerad determinationskoe�cient: se kurslitteraturen.

(iii) Heteroskedasticitetstesten testar homoskedasticitetsantagandet om
att feltermens varians (betingad p�a de f�orklarande variablernas v�arden)
�ar konstant, dvs

V ar (ujx1; :::; xk) = konstant.

5. (i) E(yt) = E(et + �1et�1) = E(et) + �1E(et�1) = 0 + �10 = 0, vsb.

(ii) V ar(yt) = V ar(et + �1et�1) = V ar(et) + �
2
1V ar(et�1)

= �2 + �21�
2 = (1 + �21)�

2. Dvs V ar(yt) beror inte av t, vsb.
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(iii) Cov(yt; yt+1) = E[ytyt+1]�E[yt]E[yt+1] = E[ytyt+1] eftersomE(yt) =
0 f�or alla t. D�armed f�as

Cov(yt; yt+1) = E[ytyt+1] = E[(et + �1et�1)(et+1 + �1et)]

= E[etet+1 + �1e
2
t + �1et�1et+1 + �

2
1et�1et]

= E[etet+1] + �1E[e
2
t ] + �1E[et�1et+1] + �

2
1E[et�1et]

= 0 + �1�
2 + 0 + 0 = �1�

2, vsb.

(iv) Visas med samma typ av ber�akning som f�oreg�aende fall.
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