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Sammanfattning 
 

Diskriminering leder till en samhällsekonomisk ineffektivitet och tar sig uttryck både på individ- 

och samhällsnivå. Tidigare forskning har kartlagt och påvisat förekomst av etnisk diskriminering 

och könsdiskriminering på flera marknader i Sverige, men det har inte kunnat klargöras om 

diskrimineringen är statistisk eller preferensbaserad. Med kunskap om diskrimineringens karaktär 

kan beslutsfattare skapa effektivare policyinstrument för att motverka den diskriminering som 

visats förekomma i det svenska samhället. Ett problem på forskningsområdet är att det saknas 

empiriska metoder för att kunna särskilja diskrimineringen mellan olika förklaringsmodeller.  
 

Syftet med studien är att genomföra ett vinjettexperiment för att kunna särskilja den statistiska och 

preferensbaserade diskrimineringsteorin för diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet. Studien 

syftar till att undersöka diskrimineringen i en svensk kontext i sammanhang som involverar tillit 

och generositet. Med hjälp av ett vinjettexperiment samlas primärdata in från en webbenkät. 

Vinjettexperimentet syftar till att utsätta respondenten för två hypotetiska scenarier som fokuserar 

på socialt kapital; ett som mäter generositet och ett som mäter tillit. Scenarierna konstrueras så att 

respondenten möter en okänd person vars etnicitet och kön varierar på ett randomiserat sätt. 

Genom att studera skillnader i respondenternas svar kan eventuell diskriminering påvisas och 

diskrimineringens karaktär kan undersökas.  
 

Studien visar att det förekommer både etnisk diskriminering och könsdiskriminering när det gäller 

respondenternas tilltro och generositet mot främmande personer. Våra resultat visar att den etniska 

diskrimineringen är mer omfattande än könsdiskrimineringen. Resultatet ger ett samtidigt stöd för 

den statistiska och preferensbaserade diskrimineringsteorin, vilket indikerar att policyinstrument 

bör konstrueras för att bemöta både den ofullständiga information som den statistiska 

diskrimineringen grundar sig på samt den animositet som den preferensbaserade diskrimineringen 

grundar sig på. 

 

Nyckelord: Statistisk diskriminering, Preferensbaserad diskriminering, Smakbaserad 

diskriminering, Socialt kapital, Kön, Etnicitet, Experimentell ekonomi, 

Vinjettexperiment 

  



 
 

Abstract 
 
Discrimination is a source of economic inefficiency, and manifests itself both on an individual level 

and at a societal level. There is clear evidence of both ethnic and sex discrimination on several 

markets in Sweden. The nature of the discrimination, however, is not clarified. The discrimination 

can be explained by statistical or taste-based discrimination theories. With knowledge of its nature, 

policy makers may be able to create more efficient policy instruments to counteract the 

discrimination proven to exist in Swedish society. An issue in research is the lack of methods to 

distinguish between different types of discrimination. 

 

The primary aim of this study is to use a vignette experiment to evaluate the nature of 

discrimination with regard to trust and generosity in a Swedish context. In this study we focus on 

ethnic and sex discrimination. With the use of a novel vignette experiment, primary data is collected 

through a web-based survey. The vignette experiment is used to expose the respondent to two 

hypothetical scenarios, focused on social capital; one measuring generosity and one measuring 

trust. The scenarios are constructed in a way that the respondent meets a stranger whose ethnicity 

and sex are randomly varied. By studying the differences in respondents’ answers, discrimination 

is observed and the nature of discrimination distinguished. 

 

This study provides evidence of both ethnic and sex discrimination in the context of trust and 

generosity. Our result also shows that the ethnic discrimination is more extensive than the sex 

discrimination. The results support both the statistical and taste-based discrimination theory, 

indicating that policy instruments should be constructed to treat imperfect information on which 

statistical discrimination is based, as well as animosity on which taste-based discrimination is based 

on. 

 

Keywords: Statistical discrimination, Taste-based discrimination, Social capital, Sex, Ethnicity, 

Experimental economics, Vignette experiment 

  



 
 

Förord 
 
Denna examensuppsats omfattar 30 högskolepoäng och skrevs vid Linköpings universitet under 

vårterminen 2015. Genom uppsatsprocessen har vi fått ett fantastiskt stöd från alla möjliga håll 

och kanter, men vi vill lyfta fram några personer vi vill tacka lite extra. 

 

Ett stort tack riktas till Ali Ahmed, professor i tillämpad mikroekonomi vid Linköpings universitet 

tillika vår handledare för uppsatsen. Med konstruktiv feedback, uppmuntrande ord och ett stort 

intresse för ämnet har Ali varit ett ovärderligt stöd för oss. Vi vill också tacka våra opponenter 

Emil Askestad och Zara Fahlström, samt vår handledargrupp som bidragit till studien genom sin 

konstruktiva kritik och sina kloka tankar. Vi vill även ta tillfället i akt för att tacka alla respondenter 

som besvarat vår enkät. 

 

  

Linköping, juni 2015. 

  

 

 

 

 

Fredrik Birkeland                  Oscar Rosander 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



i 

 

Innehållsförteckning 
 
Tabellförteckning ......................................................................................................................................... ii 

Figurförteckning .......................................................................................................................................... iii 

1. Inledning .................................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .............................................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................ 2 

1.3 Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................................... 4 

1.4 Metod .................................................................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................................... 5 

1.6 Forskningsbidrag ............................................................................................................................... 5 

2. Teoretisk referensram och tidigare forskning ...................................................................................... 6 

2.1 Preferensbaserad diskrimineringsteori ........................................................................................... 6 

2.2 Statistisk diskrimineringsteori .......................................................................................................... 7 

2.3 Litteraturöversikt ............................................................................................................................... 8 

3. Metod ....................................................................................................................................................... 13 

3.1 Val av metod .................................................................................................................................... 13 

3.2 Enkätens innehåll ............................................................................................................................ 14 

3.3 Pilotenkäten ...................................................................................................................................... 18 

3.4 Urval och undersökningsprocedur................................................................................................ 20 

3.5 Ekonometrisk metod och variabler .............................................................................................. 21 

3.6 Etiska överväganden ....................................................................................................................... 24 

3.7 Metoddiskussion .............................................................................................................................. 26 

4. Beskrivning av data ................................................................................................................................ 29 

4.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys ................................................................................................. 29 

4.2 Deskriptiv statistik ........................................................................................................................... 29 

5. Resultat och analys ................................................................................................................................. 33 

5.1 Mobilscenariot – viljan att låna ut mobiltelefonen ..................................................................... 33 

5.2 Mobilscenariot – antal minuter mobiltelefonen lånas ut ........................................................... 38 

5.3 Cykelscenariot – sannolikheten att få tillbaka pengarna ............................................................ 42 

5.4 Känslighetsanalys ............................................................................................................................. 46 

6. Diskussion ............................................................................................................................................... 50 

7. Slutsatser och framtida forskning ........................................................................................................ 56 

Referenslista ................................................................................................................................................ 58 

Appendix A: E-postutskick till urvalet .................................................................................................... 65 

Appendix B: Enkäten i sin helhet ............................................................................................................ 66 

Appendix C: Lista över program som ingår i urvalet ............................................................................ 75 

Appendix D: Alternativa skattningar och skattningsmetoder ............................................................. 76 

 



ii 

 

Tabellförteckning 
 

Tabell 1. Beskrivning av de 16 enkätversionerna med avseende på scenarierna ............................. 17 

Tabell 2. Studiens åtta beroendevariabler .............................................................................................. 22 

Tabell 3. Förklaringsvariabler som används i de ekonometriska skattningarna .............................. 24 

Tabell 4. Deskriptiv statistik över kvantitativa variabler ..................................................................... 30 

Tabell 5. Deskriptiv statistik över kvalitativa variabler ........................................................................ 31 

Tabell 6. Test för lyckad randomisering ................................................................................................ 32 

Tabell 7. Sannolikheten att en respondent är villig att låna ut sin mobiltelefon i mobilscenariot 35 

Tabell 8. Sannolikheten att en genomsnittssvensk är villig att låna ut sin mobiltelefon i 

mobilscenariot enligt respondenten ......................................................................................................... 36 

Tabell 9. Antal minuter en person är villig att låna ut sin mobiltelefon, grundat på medelvärdet 

av respondentens uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken .............................................. 39 

Tabell 10. Sannolikheten att återfå pengarna från feltransaktion i cykelscenariot, grundat på 

medelvärdet av respondenternas uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken .................... 44 

Tabell 11. Sannolikheten att en respondent är villig att låna ut sin mobiltelefon i mobilscenariot. 

Förklaringsvariabeln tidigare erfarenhet inkluderad .............................................................................. 48 

Tabell 12. Sannolikheten att en genomsnittssvensk är villig att låna ut sin mobiltelefon i 

mobilscenariot enligt respondenten. Förklaringsvariabeln tidigare erfarenhet inkluderad .............. 48 

Tabell 13. Probitskattning med genomsnittliga marginaleffekter vad gäller sannolikheten för att 

respondenten är villig att låna ut sin mobiltelefon i mobilscenariot ................................................... 77 

Tabell 14. Probitskattning med genomsnittliga marginaleffekter vad gäller sannolikheten för att 

genomsnittssvensken är villig att låna ut sin mobiltelefon i mobilscenariot enligt respondenten .. 77 

Tabell 15. OLS-skattning av hur många minuter respondenten är villig att låna ut sin 

mobiltelefon i mobilscenariot ................................................................................................................... 78 

Tabell 16. OLS-skattning av hur många minuter genomsnittssvensken är villig att låna ut sin 

mobiltelefon i mobilscenariot enligt respondenten ............................................................................... 78 

Tabell 17. Poissonskattning med rapporterade marginaleffekter över antal minuter som 

respondenten är villig att låna ut mobiltelefon....................................................................................... 79 

Tabell 18. Poissonskattning med rapporterade marginaleffekter över antal minuter respondenten 

tror att genomsnittssvensken är villig att låna ut mobiltelefonen........................................................ 79 

Tabell 19. Tobitskattning med rapporterade marginaleffekter vad gäller medelvärdet av hur 

många minuter respondenten och genomsnittssvensken är villig att låna ut sin mobiltelefon i 

mobilscenariot ............................................................................................................................................. 80 

Tabell 20. OLS-skattning av sannolikheten för respondenten att få tillbaka sina pengar från den 

felaktiga betalningen i cykelscenariot ....................................................................................................... 80 

Tabell 21. OLS-skattning av sannolikheten för genomsnittssvensken att få tillbaka sina pengar 

från den felaktiga betalningen i cykelscenariot enligt respondenten ................................................... 81 

Tabell 22. Tobitskattning med rapporterade marginaleffekter vad gäller medelvärdet av 

sannolikheten för respondenten och genomsnittssvensken att få tillbaka sina pengar i den 

felaktiga betalningen i cykelscenariot ....................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 



iii 

 

Figurförteckning 
 

Figur 1. Antal svar per dag under insamlingsperioden ........................................................................ 29 

Figur 2. Andel villiga att låna ut sin mobiltelefon. ............................................................................... 33 

Figur 3. Viljan att låna ut mobiltelefonen, grundat på medelvärdet av respondentens uppfattning 

om sig själv och genomsnittssvensken .................................................................................................... 34 

Figur 4. Antal minuter respondenten är villig att låna ut mobiltelefonen ........................................ 38 

Figur 5. Medelvärdet av respondentens uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken vad 

gäller antal minuter mobiltelefonen lånas ut .......................................................................................... 38 

Figur 6. Sannolikheten att få tillbaka pengarna i cykelscenariot enligt respondentens uppfattning 

om sig själv och genomsnittssvensken .................................................................................................... 42 

Figur 7. Sannolikheten att få tillbaka pengarna i cykelscenariot, grundat på medelvärdet av 

respondentens uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken ................................................... 43 

 

  



1 

 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I en nyligen publicerad FN-rapport riktas skarp kritik mot svenska förhållanden vad gäller det 

ökande antalet hatbrott, det växande våldet mot kvinnor och förekomsten av etnisk 

diskriminering (Förenta Nationerna, 2014). Diskriminering, rasism och sexism är ämnen som 

idag ofta förekommer i samhällsdebatten. I Diskrimineringslagen 1 kap 4 § (SFS 2008:567) 

definieras direkt diskriminering som ”att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder”. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv definieras diskriminering vanligtvis som 

olikbehandling av en ekonomisk agent med egenskaper likvärdiga med andra ekonomiska 

agenter baserat på hudfärg, kön eller etnisk tillhörighet (Ahmed & Hammarstedt, 2010). 

 

Forskning har visat att det förekommer diskriminering på flera marknader. I Sverige har etnisk 

diskriminering påvisats på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, kreditmarknaden, marknaden 

för företagsöverlåtelser och i utbildningssystemet.1 Diskrimineringen är således allmänt 

utspridd i det svenska samhället och leder till flera allvarliga konsekvenser, både för individen 

och för samhället. Konsekvenserna kan ta sig uttryck genom exempelvis löneskillnader, 

utanförskap på arbetsmarknaden och segregation på bostadsmarknaden. Exempelvis menar 

Ahmed och Hammarstedt (2008) att den etniska diskrimineringen på bostadsmarknaden leder 

till segregering på bostadsmarknaden, vilket i sin tur kan leda till indirekta effekter så som 

utanförskap. På individnivå framhålls ofta den psykiska ohälsan som en direkt konsekvens av 

diskriminering. Berger och Sarnyai (2015) hävdar att det finns ett samband mellan psykisk 

ohälsa hos etniska minoriteter och etnisk diskriminering. Den psykiska ohälsan tar sig bland 

annat uttryck i underinvesteringar i utbildning och ett minskat arbetskraftsutbud.  

 

                                                      
1 För arbetsmarknaden, se Arai och Skogman Thoursie (2009), Attström (2007), Bursell (2014), Carlsson och 

Rooth (2007), Eriksson och Lagerström (2012) eller Åslund och Skans (2012). För bostadsmarknaden, se Ahmed 

och Hammarstedt (2008), Ahmed, Andersson och Hammarstedt (2010), Bengtsson, Iverman och Hinnerich (2012) 

eller Carlsson och Eriksson (2014). För kreditmarknaden, se Aldén och Hammarstedt (2014) eller Bos (2010). För 

marknaden för företagsöverlåtelser, se Ahmed, Andersson och Hammarstedt (2009). För utbildningssystemet, se 

Hinnerich, Höglin och Johannesson (2014). 
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Diskriminering mot olika grupper kan också leda till minskat socialt kapital. Med socialt kapital 

avses allt som underlättar individuellt eller kollektivt handlande, genererat av tillit, generositet, 

sociala normer och ömsesidighet inom ett samhälle (Bowles & Gintis, 2002; Knack & Keefer, 

1997).  Dinda (2008) liksom Knack och Keefer (1997) visar att förståelse, tillit och 

ömsesidighet ligger till grund för det samarbete och de kollektiva åtgärder som bidrar till 

samhällets ekonomiska framgång. Dinda (2008) klargör i sin studie att socialt kapital har en 

signifikant positiv effekt på ett lands aggregerade inkomstnivå och ekonomiska tillväxt. Socialt 

kapital är således samhällsekonomiskt relevant eftersom det bidrar till samt underlättar 

transaktioner och interaktion mellan individer, företag och institutioner. Om det förekommer 

diskriminering som bidrar till exempelvis brist på tillit eller generositet mellan olika grupper 

medför det minskad tillit och generositet i samhället som leder till att det sociala kapitalet 

minskar. Ett minskat socialt kapital innebär ineffektiva transaktioner och interaktioner, vilket 

leder till minskad samhällsekonomisk effektivitet. 

 

Sammantaget kan det konstateras att diskriminering är ett allvarligt samhällsproblem som både 

skapar samhällsekonomisk ineffektivitet och har en direkt påverkan på individen. En djupare 

förståelse för den diskriminering som förekommer krävs för att komma till rätta med 

samhällsproblemet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Inom nationalekonomi är ett första steg i att förstå och förklara den diskriminering som 

förekommer att klassificera diskrimineringen utifrån ekonomiska diskrimineringsteorier. Det 

finns två centrala teorier för att förklara diskriminering; preferensbaserade respektive statistiska 

diskrimineringsmodeller (Lang & Lehmann, 2012).  

 

Becker (1957, [1971]) utvecklade teorin om preferensbaserad diskriminering.2 Genom att 

applicera en ekonomisk ansats på mänskliga beteenden utvecklade Becker en modell för 

preferensbaserad diskriminering. Teorin förklarar diskrimineringen med att en individ är villig 

att direkt eller indirekt betala ett pris för att undvika en viss grupp av människor. I Beckers 

modell förklaras diskriminering således av animositet. Den statistiska diskrimineringsteorin 

                                                      
2 I det svenska språket förekommer även begreppet smakbaserad diskriminering som är synonymt med 

preferensbaserad diskriminering. I denna uppsats kommer vi genomgående endast använda oss av begreppet 

preferensbaserad diskriminering. 
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utvecklades av Phelps (1972) och Arrow (1973). Diskriminering enligt denna teori förklaras 

med brist på fullständig information. Enligt teorin kommer individer i beslutssituationer där det 

råder osäkerhet och ofullständig information om motparten att grunda sin uppfattning på 

egenskaper för den grupp som motparten tillhör genom att använda enkla observerbara 

egenskaper som kön och etnicitet. Den huvudsakliga skillnaden mellan preferensbaserad och 

statistisk diskriminering är att den preferensbaserade tar sitt uttryck i en individs nyttofunktion 

medan den statistiska är en konsekvens av osäkerhet och brist på fullständig information. 

  

För att kunna förhindra och förebygga diskriminering krävs en förståelse för om 

diskrimineringens karaktär är preferensbaserad eller statistisk. Om den är preferensbaserad är 

lösningen att påverka attityder medan förekomst av statistisk diskriminering kräver helt andra 

policyinstrument. Det kan också tänkas att diskrimineringen är en kombination av de båda. 

Tidigare forskning på diskrimineringsområdet har i huvudsak inte fokuserat på att särskilja 

diskrimineringens karaktär, utan snarare på effekterna av den diskriminering som förekommer 

(Guryan & Charles, 2013). Guryan och Charles menar att forskningen bör fokusera mer på 

mekanismerna bakom diskrimineringen och dess karaktär. Den befintliga forskningen om 

diskrimineringens karaktär har inte entydigt kunnat påvisa om diskrimineringen är 

preferensbaserad eller statistisk. Exempelvis ger Baert och De Pauw (2014) stöd för 

preferensbaserad men inte statistisk diskriminering. I en annan studie presenterar Doleac och 

Stein (2013) resultat till fördel för den statistiska diskrimineringsteorin och visade att tillit, som 

är en del av ett samhälles sociala kapital, är en central faktor i hur diskrimineringen påverkar 

olika marknader. 

 

Då forskningen visar på skilda resultat gällande diskrimineringens karaktär krävs mer 

forskning, speciellt vad gäller diskriminering utanför de rena marknadsstrukturerna. Guryan 

och Charles (2013) menar att kunskap om diskrimineringens karaktär är viktig dels för en 

djupare akademisk förståelse av diskrimineringsfenomenet och dels för att beslutsfattare ska 

kunna ta fram optimala policyer i syfte att motverka diskrimineringen. Det bör också nämnas 

att diskrimineringen måste ses i sin kontext. Förekomst av diskriminering kan i ett samhälle 

förklaras med preferensbaserad diskrimineringsteori medan samma diskriminering i ett annat 

samhälle bäst kan förklaras med statistisk diskrimineringsteori. Av denna anledning är det 

viktigt att forskning fortsätter att bedrivas på området. För att skapa effektiva policyinstrument 

i Sverige måste hänsyn tas till den svenska kontexten. Även om beslutsfattande kan grunda sig 

på forskning från andra länder med liknande sociala värden och normer som Sverige, så är 
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beslut baserade på forskning som kartlägger diskrimineringens karaktär utifrån svenska 

förhållanden mer trovärdiga och bättre underbyggda. Det är således av intresse att studera 

diskrimineringens karaktär i en svensk kontext. Dessutom är det ur ett ekonomiskt perspektiv 

intressant att undersöka diskriminering i sammanhang som involverar socialt kapital eftersom 

det är ett relativt outforskat område samtidigt som forskning visar att socialt kapital påverkar 

den samhällsekonomiska effektiviteten. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med följande studie är att använda ett vinjettexperiment för att kunna särskilja och 

undersöka den statistiska och preferensbaserade diskrimineringsteorin för 

diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet.3 Studien syftar till att undersöka diskriminering i 

en svensk kontext i sammanhang som involverar tillit och generositet. 

 

Vi avser att besvara följande frågor genom studien:  

 Förekommer diskriminering på grund av kön och etnicitet med avseende på tillit och 

generositet i en svensk kontext? 

 Hur förhåller sig eventuell förekommande diskriminering till den preferensbaserade och 

statistiska diskrimineringsteorin?  

 Hur skiljer sig diskrimineringens karaktär åt mellan diskrimineringsgrunderna kön och 

etnicitet? 

 

1.4 Metod 

I studien används ett vinjettexperiment med hjälp av en webbenkät. Vinjetten består av två 

hypotetiska scenarier som fokuserar på socialt kapital. Ett scenario mäter generositet och ett 

scenario mäter tillit. Scenarierna handlar om att respondenten utsätts för en hypotetisk social 

interaktion med en okänd person som identifieras genom sitt namn. Genom att variera namnet, 

som syftar till att signalera etnicitet och kön, på den okända personen fångas eventuell 

diskriminering upp. Den experimentella designen är sådan att om det visar sig existera 

skillnader mellan kön och etnicitet i det scenario som mäter generositet, men inte i scenariot 

som mäter tillit, så tyder det på att diskrimineringen är preferensbaserad. Det omvända skulle 

innebära att diskrimineringen är statistisk till sin karaktär. Observeras diskriminering i båda 

                                                      
3 Ett vinjettexperiment består av en eller flera hypotetiska situationer som avser att avslöja respondenternas 

uppfattningar och värderingar. 
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scenarierna indikerar det på att diskrimineringen är en kombination av statistisk och 

preferensbaserad diskriminering. Visar det sig inte förekomma några signifikanta skillnader 

mellan respondenternas svar i de olika enkätversionerna för generositet respektive tillit innebär 

det att studien inte kan påvisa att könsdiskriminering eller etnisk diskriminering existerar.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till ett urval bestående av studenter vid Linköpings universitet, varför 

resultaten inte med säkerhet går att generalisera för den svenska befolkningen som helhet. Då 

studien bygger på en experimentell metod är syftet dock inte att i första hand generalisera 

resultaten utan att empiriskt skilja mellan olika förklaringsmodeller. I uppsatsen studeras endast 

diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet. Med etnicitet avses utländsk bakgrund, vare sig en 

individ är första eller andra generationens invandrare.  

 

1.6 Forskningsbidrag 

Då nuvarande forskning inte entydigt kunnat påvisa vilken form av diskriminering som 

förekommer är denna studie ett viktigt bidrag för framtida forskning men också för 

beslutsfattare i Sverige. Genom att klargöra diskrimineringens karaktär underlättas förståelsen 

för vilken typ av policyinstrument som är effektiva för att motverka den diskriminering som 

förekommer. Genom att testa två centrala ekonomiska diskrimineringsteorier med ett 

vinjettexperiment i förhållande till socialt kapital ges en ytterligare dimension till det tänkta 

forskningsbidraget. Detta då majoriteten av den tidigare forskningen fokuserat på 

diskriminering i specifika marknader samt använt sig av andra metoder. 

 

Den insamlade data som denna studie grundar sig på är ett forskningsbidrag i sig. Det är viktigt 

för forskningen och för beslutsfattare att erhålla kontinuerlig information om diskrimineringens 

omfattning för att kunna jämföra och analysera diskriminering över tid. Insamlad data kommer 

vid förfrågan tillhandahållas till forskare för användning i akademiskt syfte. Tillåtelse för detta 

inhämtades från respondenterna i samband med datainsamlandet.   
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer först att presentera de två huvudsakliga förklaringsmodellerna för 

diskriminering; den preferensbaserade diskrimineringsteorin och den statistiska 

diskrimineringsteorin. Därefter ges en litteraturöversikt över tidigare forskning på området och 

vad som hittills undersökts om diskrimineringens karaktär. 

 

2.1 Preferensbaserad diskrimineringsteori 

Becker (1957, [1971]) utvecklade teorin om preferensbaserad diskriminering i sin 

doktorsavhandling The Economics of Discrimination. Teorin som Becker utvecklade utgick 

från arbetsmarknaden och att arbetsgivarna har smak för diskriminering. Begreppet smak för 

diskriminering är ett sätt för ekonomer att översätta fördomsfullhet till det ekonomiska språket 

(Ahmed & Hammarstedt, 2010). Preferensbaserad diskriminering definieras av Becker (1957, 

[1971]) som att en person är villig att direkt eller indirekt betala för att undvika en viss grupp 

av människor. Denna betalningsvilja kan ta sig uttryck om en arbetsgivare har preferenser för 

att anställa personer med en viss etnicitet. Alla personer kan antas vara lika produktiva i sitt 

arbete, oavsett etnicitet. Med hänsyn tagen till arbetsgivarens preferenser kommer 

arbetsgivaren inte maximera företagets vinst, utan sin egen nytta. Detta leder till att personer 

med den etnicitet arbetsgivaren föredrar kommer ha högre lön än personer med annan etnicitet. 

Arbetsgivaren betalar således en högre lön till den föredragna gruppen för att undvika 

arbetssökande med andra etniciteter.  

 

Ett av de främsta argumenten mot Beckers teori är att arbetsgivare som har smak för 

diskriminering kommer slås ut på lång sikt, åtminstone på en marknad med perfekt konkurrens. 

Ett företag som diskriminerar enligt den preferensbaserade teorin som Becker utvecklade 

kommer på kort sikt att göra lägre vinster än icke-diskriminerande företag. Detta beror på att 

dessa företag betalar, i form av högre löner till den föredragna gruppen, för att undvika en viss 

grupp av lika produktiva arbetare. Beckers modell har dock vidareutvecklats för att innefatta 

preferensbaserad diskriminering på lång sikt. Black (1995) visar hur arbetsgivare som har hög 

kompetens och är skickliga entreprenörer klarar sig på marknaden trots sin smak för 

diskriminering tack vare sina lägre operationella kostnader. Därmed kommer preferensbaserad 

diskriminering att överleva även på lång sikt. 
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Beckers (1957, [1971]) preferensbaserade teori har även utvecklats till att inte bara gälla för 

arbetsgivare utan det kan också tänkas att arbetsgivaren beaktar de övriga anställdas, 

medborgarnas eller konsumenternas preferenser vid anställningsprocessen. Arbetsgivaren har 

inte nödvändigtvis smak för diskriminering men om företagets kunder har det så blir det ur ett 

vinstmaximeringsperspektiv nödvändigt för arbetsgivaren att diskriminera för att säkerställa 

maximal vinst.  

 

2.2 Statistisk diskrimineringsteori 

Statistisk diskriminering tillhör den andra huvudkategorin inom ekonomiska 

diskrimineringsteorier och utvecklades av främst Phelps (1972) och Arrow (1973). Teorin utgår 

från att det är bristen på fullständig information snarare än preferenser som kan förklara 

förekomsten av diskriminering. Den statistiska diskrimineringsteorin utvecklades utifrån ett 

arbetsmarknadsperspektiv där arbetsgivare har begränsad information om arbetssökandes 

förmågor och färdigheter. Teorin utgår från att vinstmaximerande arbetsgivare kommer att 

anställa den arbetare som har högst förväntad produktivitet givet en viss lönenivå. Eftersom det 

är kostsamt att samla in perfekt information om den arbetssökandes produktivitet kommer 

arbetsgivaren att använda sig av aggregerade gruppegenskaper för att bedöma egenskaper hos 

en arbetssökande. Arbetsgivaren använder sig av observerbara karakteristiska drag så som 

etnicitet, kön eller ålder för att dela in de arbetssökande i olika grupper och därigenom uppskatta 

den förväntade produktiviteten hos den sökande. Om en arbetsgivare antar eller har lärt sig att 

en grupp på genomsnittet är mer produktiv än en annan grupp kommer arbetsgivarens beslut 

grundas på detta. Två individer som har olika grupptillhörighet kan således bli bedömda helt 

olika även om de har identiska observerbara egenskaper i allt utom grupptillhörigheten.  

 

Osäkerhet och ofullständig information leder till att bedömningen av en individ görs baserat på 

stereotypen för den grupp individen anses tillhöra utifrån observerbara egenskaper. Stereotypen 

kan vara antingen sann eller falsk. Om en ekonomisk agent bedömer att en grupp är mindre 

produktiv än en annan grupp och genomsnittspersonen i denna grupp faktiskt är mindre 

produktiv är stereotypen sann. En falsk stereotyp uppstår om genomsnittspersonen i en grupp 

har en relativt hög produktivitet samtidigt som den ekonomiska agenten bedömer gruppens 

produktivitet som lägre än andra gruppers. En vinstmaximerande arbetsgivare kommer att 

diskriminera när nettovinsten av att göra bedömningar baserat på observerbara 

gruppegenskaper är större än nettovinsten av informationsinsamlandet. Den statistiska 

diskrimineringsteorin grundar sig således på ett rationellt vinstmaximeringstänk snarare än 
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animositet mot olika grupper i samhället. Statistisk diskriminering kan ses som en lösning på 

ofullständig information. 

 

2.3 Litteraturöversikt 

Såväl Becker (1957, [1971]) som Phelps (1972) och Arrow (1973) utvecklade 

diskrimineringsteorierna med avseende på arbetsmarknaden. Diskrimineringsteorierna kan 

dock tillämpas på andra marknader och områden än just arbetsmarknaden. I denna 

litteraturöversikt ges exempel på studier som söker kartlägga diskrimineringens karaktär utifrån 

preferensbaserad och statistisk diskrimineringsteori på olika marknader. 

 

De studier som undersöker diskrimineringens karaktär använder sig främst av fält- och 

laboratorieexperiment, det senare ofta med hjälp av spelteori. Castillo och Petrie (2010) 

använde sig av ett spelteoretiskt laboratorieexperiment för att undersöka diskrimineringens 

karaktär. I studien används ett upprepat public-goods-spel för att undersöka hur 

rasdiskriminering tar sig uttryck vid gruppformationer.4 Studien genomfördes vid ett 

amerikanskt universitet i delstaten Georgia. I spelet är payoffen en funktion av både individens 

och gruppens beteende, ju mer samarbetsvilliga de andra gruppmedlemmarna är desto mer 

pengar tjänar individen. Spelarna får antingen se digitala bilder på de andra spelarna i 

experimentet eller erhålla information om de andra spelarnas tidigare beteenden eller se både 

bild och få information. Därefter väljs vilka spelare de vill ha i sin spelgrupp. Resultatet från 

studien visar att spelare använder sig av bilderna på sina medspelare för att förutspå beteende 

när ingen annan information finns tillgänglig. När information finns tillgänglig använder sig 

deltagarna av denna och bortser från bilderna. Castillo och Petrie menar att resultatet därmed 

är konsistent med statistisk diskrimineringsteori. 

 

En annan studie som finner stöd för statistisk diskriminering genomfördes av Fershtman och 

Gneezy (2001). I studien konstruerar de ett spelteoretiskt experiment för att studera olika 

aspekter av etnisk diskriminering, däribland diskrimineringens karaktär. Experimentet utfördes 

på studenter vid ett universitet i Israel som bland annat fick spela ett förtroendespel och ett 

diktatorspel. Fershtman och Gneezy genomför förtroendespelet som att spelare A mottager en 

                                                      
4 I Sverige kan begreppet ras upplevas som främmande och omodernt. I en amerikansk kontext är begreppet dock 

vanligare, framförallt inom den akademiska världen. För vad som avses med rasdiskriminering hänvisas till 

Castillo och Petrie (2010). 
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bestämd summa och allokerar den mellan sig själv och spelare B. Ledaren för experimentet 

tredubblar sedan den summa spelare A ger till spelare B. Därefter får spelare B välja hur mycket 

av denna summa som ska återföras till spelare A. Förtroendespelet syftar till att mäta graden av 

förtroende mellan de två spelarna. Den enda information spelare A får om sin motspelare är ett 

namn som syftar till att signalera spelare B:s etnicitet. Resultatet från förtroendespelet visar att 

diskriminering förekommer, men att den kan vara både statistisk och preferensbaserad. 

Diskrimineringen är preferensbaserad om spelare A skickar mindre pengar till spelare B enbart 

för att spelare A känner en illvilja mot den etniska grupp spelare B tillhör. Om spelare A istället 

skickar mindre pengar till spelare B som en följd av att spelaren är osäker på hur mycket pengar 

spelare B sedan kommer skicka tillbaka indikerar det på statistisk diskriminering. För att 

klargöra diskrimineringens karaktär utför Fershtman och Gneezy även ett diktatorspel. I 

diktatorspelet får spelare A en bestämd summa pengar och ombeds allokera denna summa 

mellan sig själv och spelare B. Den summa spelare B får tredubblas av experimentledaren och 

spelet är därefter slut. Spelare B är således passiv. Om summan som ges till spelare B beror på 

spelarens etniska bakgrund indikerar det på förekomst av preferensbaserad diskriminering. 

Resultatet från studien visar att det inte fanns någon påtaglig förekomst av diskriminering i 

diktatorspelet. Slutsatsen blir enligt Fershtman och Gneezy att den diskriminering som 

förekommer i förtroendespelet är statistisk till sin karaktär eftersom det via diktatorsspelet inte 

ges stöd åt den preferensbaserade diskrimineringsteorin. 

 

En svensk studie liknande Fershtman och Gneezys genomfördes av Ahmed (2010) som också 

använder sig av ett förtroendespel och ett diktatorspel för att testa för etnisk diskriminering. I 

kontrast till Fershtman och Gneezy finner Ahmed ingen signifikant diskriminering i 

förtroendespelet, men däremot i diktatorspelet. Resultatet från Ahmeds studie indikerar således 

på att diskrimineringen är preferensbaserad snarare än statistisk. Det bör poängteras att 

utformningen av metoden skiljer sig åt något i de två studierna och att urvalet inte är detsamma, 

men resultaten i sig visar på den tvetydighet som finns på forskningsområdet. 

 

Zussman (2013) studerar etnisk diskriminering på den internetbaserade marknaden för 

begagnade bilar i Israel. I studien skickar fiktiva köpare med antingen ett arabiskt eller ett 

judiskt namn ett e-postmeddelande till judiska bilförsäljare. Resultatet från studien visar att en 

arabisk köpare måste erbjuda den judiska säljaren 5 – 10 procent högre pris än den judiska 

köparen för att uppnå samma sannolikhet att få respons på sitt e-postmeddelande som den 

judiska köparen. Zussman söker en förklaring till resultatet, bland annat genom att intervjua 
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faktiska köpare på den aktuella marknaden. Det visar sig att både judiska och arabiska köpare 

diskriminerar arabiska säljare, vilket enligt Zussman tyder på statistisk diskriminering. Det 

visar sig också att judiska köpare har en uppfattning om att arabiska säljare är mer benägna att 

fuska vid bilförsäljningen än vad judiska säljare är. Vidare visar de judiska köparna inte någon 

form av preferens för om köparen har ett judiskt eller arabiskt namn. Zussman menar att 

resultaten är robusta bevis för att diskrimineringen är statistisk snarare än preferensbaserad. 

 

I ett fältexperiment med ett urval på 14 000 hyresförfrågningar från USA undersöker Ewens, 

Tomlin och Wang (2014) diskrimineringens karaktär. I studien undersöks om hyresvärdar 

behandlar identisk information om den bostadssökande annorlunda beroende på om de har ett 

afro-amerikanskt eller västerländskt namn.5 När informationen endast består av de 

bostadssökandes namn förekommer skillnader mellan personer med ett afro-amerikanskt namn 

och personer med ett västerländskt namn. När informationen består av namn och dessutom 

inkluderar positiv information om den sökande försvinner skillnaderna mellan de två 

grupperna. Ewens m.fl. menar att resultatet indikerar på att preferensbaserad diskriminering 

inte är den dominerande förklaringen, utan att diskrimineringen snarare är förenlig med 

statistisk diskrimineringsteori. 

 

List (2004) hävdar att det finns många studier som tydligt bevisar att diskriminering existerar 

på olika marknader, men att det är mycket ovanligt att dessa studier kan användas för att 

analysera och dra slutsatser om diskrimineringens karaktär. List har detta som utgångspunkt 

och fokuserar sin studie på att försöka kartlägga om diskrimineringen är statistisk eller 

preferensbaserad. I sin studie undersöker List diskrimineringsgrunderna kön, ras och ålder. I 

studien kombinerar List data från förhandlingar mellan två parter på den amerikanska 

marknaden för samlarbilder med ett fältexperiment. Den diskriminering som förekommer bland 

köpare och säljare grundar sig på ett rationellt maximeringstänk. Köparna och säljarna på 

marknaden använder den tillgängliga informationen för att kunna engagera sig i de mest 

lönsamma transaktionerna, vilket är ett tecken på vinstmaximering. List drar därmed slutsatsen 

att den diskriminering som påvisas i studien är statistisk och inte preferensbaserad. 

  

                                                      
5 I studien används begreppet ”white names” som syftar till ras snarare än etnicitet. I det svenska språket finns 

ingen bra översättning varför begreppet ”västerländskt namn” används om än något felaktigt. 
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Nunley, Owens och Howard (2011) visar att resultatet från deras studie indikerar på att 

diskrimineringen är statistisk, helt i linje med List (2004), Zussman (2013), Fershtman och 

Gneezy (2001) samt Ewens m.fl. (2014). I sin studie använder sig Nunley m.fl. av ett 

fältexperiment för att studera rasdiskriminering. Identiska produkter annonseras simultant på 

den internetbaserade auktionssajten eBay. Säljarna till produkterna har olika namn för att 

signalera etnicitet och gör det möjligt att observera prisskillnader i auktionen beroende på 

etnicitet. Studien visar att det existerar signifikanta prisskillnader, men att dessa skillnader 

elimineras när säljarna har en hög feedback-poäng. Höga feedback-poäng indikerar att säljaren 

går att lita på. Nunley m.fl. tolkar detta resultat som att det ger stöd åt den statistiska 

diskrimineringsteorin i och med att prisskillnaderna elimineras när köparna har tillgänglig 

information om säljarna i form av feedback-poängen. 

 

Emellertid finns det också studier som ger stöd åt den preferensbaserade diskrimineringsteorin. 

Baert och De Pauw (2014) genomförde en studie med hjälp av ett vinjettexperiment bland 

studenter vid ett universitet i Nederländerna. I experimentet undersöks om den etniska 

diskrimineringen som observerats på arbetsmarknaden är preferensbaserad eller statistisk. 

Deltagarna informeras om att de ska inta rollen som rekryterare och får sedan ett brev med en 

fiktiv kandidats ansökan. Utifrån ansökan ska experimentdeltagarna ange sannolikheten för att 

de bjuder in kandidaten till en jobbintervju respektive sannolikheten att de anställer personen, 

grundat på den information som ges i ansökan. Den experimentella manipulationen är att 

namnet varierar på den sökande kandidaten. Ett av namnen är flamländskklingande och det 

andra är turkiskklingande. Genom namnen signaleras den tänkta etniciteten hos kandidaten. 

Resultatet ger stöd för att diskrimineringen kan förklaras med hjälp av preferensbaserade 

diskrimineringsteorier medan ingen signifikans ges åt statistiska diskrimineringsteorier. 

 

Levitt (2004) undersöker röstningsbeteendet i det brittiska TV-frågesportprogrammet Weakest 

Link för att därigenom försöka särskilja preferensbaserade och statistiska 

diskrimineringsteorier. I programmet tävlar nio personer där samtliga deltagares rätta svar 

bidrar till en ökad vinstpott. Efter varje rond röstar deltagarna på den medtävlare de anser är 

sämst och den med flest röster blir då den svagaste länken och får lämna tävlingen. I slutet av 

spelet återstår två tävlande varav den ena erhåller hela vinsten. I början av spelet finns det starka 

strategiska motiv till att rösta på den svagaste motståndaren eftersom vinstpotten inte ökar lika 

mycket om motståndaren svarar fel. Ju längre spelet fortgår ökar incitamentet för att istället 

rösta på de bästa motståndarna då de börjar utgöra ett reellt hot i tävlan om att vinna hela 



12 

 

tävlingen. Både preferensbaserad och statistisk diskrimineringsteori förutspår att 

diskrimineringen visar sig i form av en ökad benägenhet att rösta ut de individer som anses 

tillhöra en diskriminerad grupp i den tidiga delen av spelet. När spelet närmar sig slutet skiljer 

sig diskrimineringsteorierna åt i det att preferensbaserad diskrimineringsteori förutspår att 

diskrimineringen kommer fortsätta precis som tidigare. Detta grundar sig på att en spelare som 

diskriminerar utifrån sina preferenser röstar på en motståndare på grund av animositet mot den 

grupp som motståndaren anses tillhöra, snarare än tron på att den gruppen har mindre talang. 

Statistisk diskrimineringsteori förutspår att deltagarna röstar på den person som anses tillhöra 

en talangfull grupp. I de senare omgångarna är det ur ett maximeringsperspektiv rationellt att 

önska ha kvar motståndare som upplevs sämre än en själv. Personer som i början av spelet 

diskriminerar utifrån ett statistiskt perspektiv kommer inte längre fortsätta rösta på samma 

grupp som tidigare. I och med att teorierna förutspår samma beteende i början av spelen men 

skiljer sig åt i slutet ger detta en bra möjlighet att kunna särskilja de två 

diskrimineringsteorierna. Studien visar att det inte finns någon större systematisk 

diskriminering mot svarta, asiater eller kvinnor. Däremot finner Levitt (2004) att 

latinamerikaner och äldre personer utsätts för en systematisk diskriminering i programmet. 

Levitt menar att diskrimineringen mot latinamerikaner är konsistent med statistisk 

diskrimineringsteori medan de äldre utsätts för en preferensbaserad diskriminering.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Uppsatsen grundar sig på ett vinjettexperiment. Syftet med vinjetterna är att fånga upp 

skillnader i generositet och tillit mellan människor med avseende på kön och etnicitet för att på 

så vis undersöka om eventuell diskriminering är statistisk, preferensbaserad eller en 

kombination av de båda till sin karaktär. Vinjettexperimentet genomfördes med hjälp av en 

webbenkät. Webbenkäten distribuerades till 12 260 heltidsstuderande programstudenter vid 

Linköpings universitet.6 Enkäten skickades ut via studenternas personspecifika e-postadresser, 

vid Linköpings universitet kallat för LiU-mejl. Mejlutskicket och enkäten var på svenska. Då 

hela rampopulationen studerar vid ett program som kräver grundläggande behörighet samt 

åtminstone delvis har undervisning på svenska antogs det att samtliga i urvalet kan läsa och 

förstå det svenska språket. 

 

Valet av webbenkät som insamlingsmetod baserades på flera faktorer. Genom att låta 

respondenterna besvara enkäten vid en valfri plats och tidpunkt utan övervakning från 

enkätinsamlarna förstärks anonymiteten. Förutom de effektivitetsvinster som uppkommer 

genom att bland annat kunna exportera insamlad data direkt till en Excelfil, är det en metod 

som genom sin bakomliggande teknik ger många möjligheter. Genom att använda ett 

webbenkätverktyg är det möjligt att minska risken för att en respondent hoppar över en fråga, 

omöjliggöra att respondenten backar i enkäten när en fråga har besvarats samt förhindra att fler 

än ett svarsalternativ väljs. Med webbenkäter är det också möjligt att mäta hur lång tid det tar 

för en respondent att besvara enkäten och på så sätt få en ledning i om någon respondent 

besvarat enkäten utan att läsa frågorna. En annan fördel är möjligheten att helt slumpmässigt 

randomisera de olika scenarierna både vad gäller i vilken ordning de kommer i enkäten samt 

vilken respondent som får besvara vilket scenario.  

  

I webbenkäten används en form av vinjettexperiment där respondenterna ställs inför ett 

hypotetiskt scenario som syftar till att avslöja deras diskrimineringsbeteende.7 Scenariot som 

respondenten ställs inför innehåller tillräckligt mycket information för att ett beslut ska kunna 

fattas, men den information som ges är vagt formulerad till den grad att respondenten måste 

                                                      
6 För en lista över vilka program som ingick i urvalet, se appendix C. 

7 En utförligare beskrivning av vinjettexperiment som metod ges av Atzmüller och Steiner (2010). 
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komplettera med egna åsikter. Nikiforakis (2010) menar att en fördel med vinjettexperiment är 

just att respondenten måste utgå från sina egna åsikter och värderingar för att fatta ett beslut. 

En annan fördel är att exogena förändringar kan implementeras i de variabler som är av intresse 

samtidigt som alla andra variabler hålls konstanta. I denna uppsats innebär vinjettexperimentet 

att kön och etnicitet varierar i scenariot samtidigt miljön i övrigt är konstant. Ruffle och Sosis 

(2010) genomförde en studie som undersöker om religiösa sammanhang medför mer tillit och 

altruism än icke-religiösa sammanhang. I deras studie används ett vinjettexperiment där olika 

beslutsscenarion designats för att kunna mäta detta. På samma sätt används beslutsscenarion i 

denna uppsats för att kunna mäta eventuella skillnader i generositet och tillit mellan människor 

med avseende på kön och etnicitet. 

 

3.2 Enkätens innehåll 

Webbenkäten består dels av två stycken hypotetiska scenarier och dels av kontrollfrågor samt 

bakgrundsfrågor om respondenten.8 Graden av generositet mäter vi med mobilscenariot och 

graden av tillit mäter vi med cykelscenariot.  

 

3.2.1 Mobilscenariot 

Det scenario som avser att mäta graden av generositet handlar om en hypotetisk situation där 

respondenten blir tillfrågad om att låna ut sin mobiltelefon till en okänd person. I enkäten frågas 

det om respondenten är beredd att låna ut mobilen och i så fall hur länge, mätt i antal minuter. 

Scenariot återges i sin helhet: 

 

”Du är ute och promenerar när en [man eller kvinna] med två matkassar kommer fram till dig. 

[Mannen eller kvinnan] presenterar sig som [Erik eller Ahmed/Fatima eller Anna] och frågar 

om [han eller hon] skulle kunna få låna din mobiltelefon för att ringa ett samtal. [Mannen 

eller kvinnan] förklarar för dig att [hans eller hennes] egen mobil har slut på batteri och att 

det skulle vara till stor hjälp om [han eller hon] kunde få låna din mobil för att ringa. [Han 

eller hon] erbjuder sig att visa sin legitimation så att du kan lita på [honom eller henne]. Din 

mobil har gott om batteri och ditt mobilabonnemang ger dig obegränsat med fria samtal.” 

 

I scenariot framgår den okända personens etnicitet samt kön. Etnicitet och kön signaleras genom 

namn, och kön även genom pronomen. Scenariot hålls i övrigt så neutralt som möjligt. 

                                                      
8 Enkäten finns bifogad i sin helhet i appendix B. 
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Respondenten har obegränsat med fria samtal, vilket därigenom eliminerar risken för att 

beslutet att låna ut mobiltelefonen grundar sig på den monetära kostnaden. I scenariot anges 

också att mobiltelefonen har gott om batteri kvar och att den okända personen kan visa upp sin 

legitimation vilket signalerar att det är en trovärdig person. Att den okända personen har två 

matkassar med sig signalerar att personen är trovärdig i den bemärkelsen att det är besvärligt 

att springa iväg med mobilen med två matkassar i handen. All information som ges i scenariot 

syftar till att ge respondenten fullständig information, exempelvis ska inte respondenten vara 

rädd för att få sin mobiltelefon stulen om den lånas ut. Beslutsfattandet i scenariot avser att 

enbart handla om hur pass generös respondenten är. 

 

Respondenten kan välja att inte låna ut mobiltelefonen alternativt att låna ut mobiltelefonen och 

i det sistnämnda fallet även ange i hur många minuter man är villig att låna ut den. Tiden som 

anges av respondenten kan här ses som alternativkostnaden för att vara generös eller, med andra 

ord, betalningsviljan för att vara hjälpsam. De tidsskillnader som kan tänkas uppstå mellan 

könen och etniciteterna är ett mått på den preferensbaserade diskrimineringen. Scenariot med 

mobiltelefonen mäter således graden av en eventuell preferensbaserad diskriminering eftersom 

den enda informationen som ges i scenariot som respondenten kan använda för att fatta beslutet 

är just kön respektive etnicitet på den okända personen. 

 

3.2.2 Cykelscenariot 

Det andra scenariot avser att mäta graden av tillit. Scenariot består av en hypotetisk 

affärstransaktion som gått fel på så sätt att respondenten av misstag betalat för mycket vid ett 

cykelköp. Respondenten ställs inför frågan om hur sannolikt det är att få tillbaka pengarna 

direkt genom att åter kontakta säljaren utan att koppla in polis eller kundsupport från 

betaltjänsten Swish.9 Scenariot återges i sin helhet: 

 

”Du ska köpa en ny cykel och via en annonssajt på internet hittar du en som verkar bra. Du 

möter upp [mannen eller kvinnan] som vill sälja cykeln och betalar med Swish (det vill säga 

genom att du för över pengarna med din mobiltelefon). Sedan cyklar du glatt hem på din nya 

cykel och är riktigt nöjd med ditt köp. Senare på kvällen inser du att du råkat skriva in en 0:a 

för mycket när du swishade över pengarna. Istället för 300 kronor så betalade du alltså 3000 

                                                      
9 Swish är en mobilapplikation för överföring av pengar. Swish fungerar som en mobil betallösning och drivs av 

Sveriges största banker. För mer information, se Swishs hemsida https://www.getswish.se/om-swish. 
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kronor för cykeln. Det enda du känner till om säljaren är att det är en [man eller kvinna] som 

heter [Erik eller Ahmed/Fatima eller Anna] och [hans eller hennes] mobiltelefonnummer.” 

 

Precis som i det föregående scenariot valdes ett hypotetiskt scenario som var så neutralt som 

möjligt. Det enda som bör påverka svaret på hur sannolikt det är att få tillbaka pengarna är 

informationen om kön och etnicitet hos säljaren. Viktigt i scenariot var att ingen plats nämndes 

för själva köpet, vilket skulle kunna påverka svaret. Om en plats som respondenten uppfattar 

ligga i ett område med hög kriminalitet anges kan det tänkas att denna information påverkar 

svaret. I detta scenario måste respondenten, i brist på fullständig information om säljaren, utgå 

från hur exempelvis den genomsnittliga mannen eller kvinnan är. Det innebär att eventuell 

diskriminering som fångas upp i detta scenario är statistisk till sin karaktär. Om respondenten 

anser att kvinnor i genomsnitt är förtroendeingivande och förmodligen kommer ge tillbaka 

pengarna direkt så kommer detta återspeglas i respondentens svar. Här handlar det inte om 

preferensbaserad diskriminering då händelsen redan har skett och respondenten enbart handlar 

i egenintresse. 

 

3.2.3 Generellt om de båda scenarierna 

I samband med att respondenterna angav sina svar för de båda scenarierna ställdes även en fråga 

om hur de tror att genomsnittssvensken skulle svara. Eftersom ingen har information om 

genomsnittssvenskens beteende så blir respondenternas svar till stora delar grundat på deras 

egna värderingar och kan anses representera deras egentliga svar (Johansson-Stenman, Carlsson 

& Daruvala, 2002). Att ställa frågan om genomsnittssvensken är ett sätt att hantera ”bättre än 

medel”-effekten (BTA-effekten) som innebär att individer överskattar sina egna kvalifikationer 

och förmågor relativt andra individer (Brown, 2012).10 I sin artikel förklarar Brown att de flesta 

människor inte ser sig som medelmåttor utan snarare tvärtom, de flesta människor upplever sig 

själva som bättre än sina medmänniskor. Exempelvis tror de flesta människor att de är mer 

moraliska, förstående och sympatiska än andra. I artikeln presenterar Brown fem studier som 

alla visar att BTA-effekten är större för viktiga attribut än för mindre viktiga egenskaper hos en 

person. Om det i ett samhälle anses vara viktigt att ha en fördomsfri inställning till andra 

människor kommer BTA-effekten således vara större än om det hade gällt en av samhället 

mindre betydelsefull egenskap. Insamlad data från frågan om genomsnittssvensken kan då ge 

en indikation på om eventuell diskriminering är under- eller överskattad. 

                                                      
10 Effekten kallas även för illusory superiority eller superiority bias. 
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De svenskklingande namnen som används i scenarierna är Anna och Erik. Enligt Statistiska 

centralbyrån (SCB, 2014 a; SCB, 2014b) är Anna och Erik två av Sveriges vanligaste förnamn. 

De två utländskklingande förnamn som används i studien är Ahmed och Fatima då de båda är 

neutrala och traditionella mans- respektive kvinnonamn samtidigt som de tydligt signalerar 

etnicitet. 

  

För att minimera risken för turordningseffekter är ordningen som de två scenarierna kommer i 

enkäten randomiserad. Enkäten finns därmed i sammanlagt 16 olika versioner där kön och 

etnicitet varierar i de olika scenarierna enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av de 16 enkätversionerna med avseende på scenarierna 

Enkätversion Scenario - Mobiltelefonen Scenario - Cykelaffären 

1 Svensk man Svensk man 

2 Svensk man Svensk kvinna 

3 Svensk man Utländsk man 

4 Svensk man Utländsk kvinna 

5 Svensk kvinna Svensk kvinna 

6 Svensk kvinna Svensk man 

7 Svensk kvinna Utländsk kvinna 

8 Svensk kvinna Utländsk man 

9 Utländsk man Utländsk man 

10 Utländsk man Utländsk kvinna 

11 Utländsk man Svensk man 

12 Utländsk man Svensk kvinna 

13 Utländsk kvinna Utländsk kvinna 

14 Utländsk kvinna Utländsk man 

15 Utländsk kvinna Svensk man 

16 Utländsk kvinna Svensk kvinna 

 

Enkätversionerna randomiseras genom att varje respondent slumpmässigt tilldelas en av de 16 

versionerna så att varje scenario besvaras av 25 procent av respondenterna. Experimentet är 

med andra ord helt randomiserat, vilket innebär att den interna validiteten blir hög. En lyckad 

randomisering uppfyller slumpmässighetsvillkor för statistisk hypotesprövning och bidrar till 
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att okända faktorer som skulle kunna snedvrida studiens resultat fördelas jämnt mellan 

grupperna. Randomiseringen syftar således till att respondenternas egenskaper på genomsnittet 

är lika mellan enkätversionerna. Till exempel förväntar vi oss genom randomiseringen att de 

respondenter som besvarat enkätversion 1–4 har samma medelålder som de som svarat på 

enkätversion 5–8, 9–12 eller 13–16.  

 

Efter att scenarierna besvarats fick respondenterna svara på vad de trodde att enkäten handlade 

om. Denna kontrollfråga är intressant då personer som förstår syftet kan tänkas anpassa sina 

svar för att framstå som mer accepterande och fördomsfria. För att undvika att respondenter 

som kommer på syftet med studien går tillbaka och ändrar i sina svar var varje fråga belagd 

med en stoppfunktion, vilket förhindrade respondenterna att gå tillbaka till en tidigare besvarad 

fråga. 

 

Vidare ställdes kontrollfrågor kopplade till scenarierna som handlade om respondenten varit 

med om någon liknande situation som de hypotetiska scenarierna samt om respondenten sedan 

tidigare kände till betalningstjänsten Swish. Om respondenten varit med om en liknande 

situation kan det tänkas att respondenten grundar sitt svar på erfarenheter från denna situation. 

Ytterligare en kontrollfråga är huruvida respondenten generellt sett litar på andra människor. 

Denna kontrollfråga är intressant då svaren eventuellt korrelerar med respondentens svar till de 

olika scenarierna. Förekomsten av en sådan korrelation kan tänkas förklara enskilda 

respondenters benägenhet att uppvisa högre eller lägre grad av generositet och tillit. 

 

3.2.4 Bakgrundsfrågor 

I enkäten ställdes också bakgrundsfrågor om var respondentens föräldrar är födda, om 

respondentens ålder, utbildning, uppväxtort, politiska tillhörighet och juridiska kön. 

Utbildningsvariabeln mättes i form av respondenternas fakultetstillhörighet samt genom antal 

avklarade terminer på högskolenivå då samtliga respondenter som lägst har en slutförd 

gymnasieutbildning. Frågan om politisk tillhörighet ställdes i form av vilket parti respondenten 

röstade på i riksdagsvalet i september 2014. En fråga om respondenternas upplevda religiösa 

övertygelse ställdes också i form av om de ansåg sig vara religiösa eller ej.  

 

3.3 Pilotenkäten 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotenkät bland tio universitetsstudenter från andra 

svenska universitet än Linköpings universitet. Att genomföra en pilotenkät innan studien utförs 
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är av stor vikt då många brister och otydligheter i enkäten kan upptäckas (Van Teijlingen m.fl., 

2001). Ett syfte med pilotenkäten var att undersöka vilka scenarier som skulle ingå i den 

slutgiltiga enkäten. Initialt ingick tre scenarion i pilotenkäten, ett för generositet och två för 

tillit. Med hjälp av resultaten från pilotenkäten reviderades enkäten. Justeringarna som gjordes 

var främst omformuleringar av frågor, inkluderande av fler kontrollfrågor och att ett beslut 

kunde fattas kring vilket scenario som skulle användas för att undersöka tillit. 

 

Vidare ändrades namnen på personerna i scenarierna. Det manliga, utländskklingande namnet 

ändrades från Ali till Ahmed. Ali är förekommande både hos män och kvinnor och har dessutom 

en positiv klang då det kan sammankopplas med till exempel boxaren Muhammad Ali. Även 

det kvinnliga, svenskklingande namnet ändrades från Maria till Anna. Maria är enligt SCB:s 

namnstatistik Sveriges vanligaste kvinnliga förnamn, men är vanligt förekommande även i 

spansktalande länder. Maria är också ett kristet namn och kan förknippas med Jungfru Maria, 

vilket kan bidra med positiva associationer för kristna människor. 

 

Efter återkoppling med testrespondenterna framkom att flera av dessa hade erfarenhet från en 

händelse likt ett av scenarierna. För att kunna kontrollera för om erfarenhet påverkar hur 

respondenten besvarar enkäten infördes en kontrollvariabel för om en respondent varit med om 

en liknande situation som i scenarierna. Cirka hälften av respondenterna i pilotenkäten anade 

dessutom att enkäten hade som syfte att undersöka diskriminering baserat på etnicitet när de 

fick en fråga om vad de trodde enkäten handlade om. I de fall respondenterna kommer på vad 

enkäten handlar om riskerar svaren att inte bli sanningsenliga eftersom människor ofta vill 

framstå som goda medmänniskor. För att beakta detta problem tillkom en fråga till varje 

scenario om vad respondenten tror att genomsnittssvensken skulle svara. Ingen av 

respondenterna kopplade syftet med pilotenkäten till att undersöka skillnader i attityder mellan 

olika kön. 

 

Svarsalternativet tillhörande mobilscenariot var ursprungligen på en kontinuerlig skala där 

respondenten även kunde tidsbestämma sitt beslut i sekunder och inte bara i minuter. Efter att 

vi genomfört pilotenkäten framkom det dels att ingen av testrespondenterna angett ett värde i 

sekunder och dels att flertalet testrespondenterna tyckte det var svårt att tidsbestämma hur länge 

de var beredda att låna ut sin mobiltelefon så exakt. Det som ytterligare motiverade att inte mäta 

i sekunder var att det rent tekniskt skulle bli problematiskt med frågelogiken och 
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sidrandomiseringen i enkäten. Av dessa anledningar bestämdes det att enbart mäta denna fråga 

i minuter. 

 

Förutom att undersöka frågornas utformning ämnade pilotenkäten att undersöka den tekniska 

funktionaliteten och de möjligheter som ges av att använda sig av en webbaserad enkät. Bland 

annat undersöktes att randomiseringen fungerande, att insamlad data var möjlig att exportera 

till Excel och att respondenternas svarstid registrerades korrekt. Efter att enkäten reviderats 

genomfördes en ny omgång med en uppdaterad pilotenkät på fem nya individer som inte heller 

var studerande vid Linköpings universitet. Syftet var att undersöka att inga nya oklarheter eller 

tekniska problem uppkommit efter revideringen. Efter denna sista pilotenkät skedde endast 

mindre layoutmässiga förändringar innan enkäten slutligen skickades ut. 

 

3.4 Urval och undersökningsprocedur 

Den utförda studien består av ett urval på 12 260 heltidsstuderande studenter vid Linköpings 

universitet som under hösten 2014 var registrerade på ett program. Enkäterna distribuerades ut 

mellan onsdagen den 21 januari och lördagen den 24 januari 2015 till urvalets 

studentmejladresser.11 E-postadresserna tillhandahölls av Ladok-enheten vid Linköpings 

universitet.12 Anledningen till att urvalet begränsades till studenter vid Linköpings universitet 

är av det enkla skälet att studenternas kontaktuppgifter var tillgängliga och att 

internetanvändandet bland studenter i Sverige är mycket högt (SCB, 2014c). En annan 

anledning är att studenter är relativt homogena världen över, vilket möjliggör att andra forskare 

kan replikera det experiment som genomförs i denna studie om intresse skulle finnas 

(Nikiforakis, 2010). Det bör också nämnas att det finns studier som visar att studentpopulationer 

och icke-studentpopulationer inte signifikant särskiljer sig åt i resultat grundat på 

beslutsfattande.13 

 

Ett tänkbart problem med urvalet är den externa validiteten, som visar på i vilken omfattning 

resultatet är generaliserbart. I vilken mån urvalet är representativt för hela studentpopulationen 

                                                      
11 Det e-postmeddelande som skickades ut återfinns i sin helhet i appendix A. 

12 Ladok-enheten ansvarar för Ladok som är ett datorbaserat register över universitets studenter. För mer 

information om Ladok hänvisas till http://www.liu.se/insidan/utbildningsadministration/ladok. 

13 Exempel på sådana studier är Depositario, Nayga Jr., Wu och Laude (2009), Exadaktylos, Espín och Brañas-

Garza (2013) samt Fehr och Schmidt (2006). 
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och huruvida den i sin tur är representativ för den svenska befolkningen kan bli svårt att uttala 

sig om då urvalet inte dragits slumpmässigt från hela populationen. Nikiforakis (2010) menar 

dock på att experiment ofta syftar till inferens på effekten av olika behandlingar och inte på 

individuellt beteende. Om olika populationer inte kan förväntas reagera olika på samma 

behandling kan resultatet med studenter därför också hålla för hela populationen. Detta går dock 

inte med säkerhet att veta, varför generaliserbarheten kan ifrågasättas i denna studie. Mook 

(1983) liksom Nikiforakis (2010) menar dock att generaliserbarhet inte alltid är målet med en 

studie utan att det istället handlar om att visa vad som kan hända genom att undersöka den 

tillgängliga populationen. Ekonomiska experiment ger oss dessutom möjligheten att testa 

teorier samt att utvidga den befintliga teorin genom att samla ny kunskap. Med tanke på vår 

studies syfte är därför eventuella problem med den externa validiteten inte avgörande, om än 

viktigt att ha med sig när slutsatsen diskuteras. 

 

3.5 Ekonometrisk metod och variabler 

EViews är den programvara som används för att skatta de ekonometriska modellerna i denna 

uppsats. De skattningar som genomförs utgår från den linjära regressionsmodellen. 

Beroendevariablerna kommer att skattas med minsta kvadratmetoden (OLS) förutom i de fall 

där beroendevariabeln är binär, då den linjära sannolikhetsmodellen (LPM) kommer att 

användas. I den linjära sannolikhetsmodellen är det förväntade värdet en sannolikhet: 

 

�̂�𝑖 = 𝐸(𝑌|𝐗 = 𝐱) = Pr(𝑌 = 1|𝐗 = 𝐱) =  �̂�0 + 𝐱′�̂�. [1] 

 

Ett problem med den linjära regressionsmodellen är att de sannolikheter som förutses kan vara 

mindre än noll och större än ett, något som teoretiskt inte är möjligt. Det kan också ifrågasättas 

om sannolikheten är linjär i förklaringsvariablerna. Det som motiverar användandet av OLS 

och LPM är dess enkelhet, framförallt i tolkningen av de skattade parametrarna. I OLS och 

LPM ges marginaleffekten direkt i skattningen som betakoefficienten: 

 

𝜕𝐸(𝑌|𝑥)

𝜕𝑥𝑖𝑗
= 𝛽𝑗 . [2] 

 

Det finns alternativa skattningsmetoder som exempelvis tar hänsyn till att en del av 

datamaterialet i vår studie är censurerat, att variablerna i vår studie inte alltid är normalfördelade 

och att sannolikheten inte är linjär i förklaringsvariablerna. Alternativa skattningsmetoder 



22 

 

lämpliga för vår studie är probitmodellen, Tobitmodellen och Poissonregressionen. I avsnitt 

fem finns en känslighetsanalys som diskuterar valet av skattningsmetod ytterligare och som 

jämför resultatet från OLS- och LPM-skattningarna med de alternativa skattningsmetoderna.   

 

Tabell 2. Studiens åtta beroendevariabler 

Beroendevariabel Skattningsmetod Förklaring 

Mobilscenariot 

 

Viljan att låna ut mobilen, 

respondenten 

 

 

Viljan att låna ut mobilen, 

genomsnittssvensken 

 

 

 

Antal minuter, 

respondenten 

 

Antal minuter, 

genomsnittssvensken 

 

 

Antal minuter, 

medelvärdet 

 

 

Cykelscenariot 

 

 

Sannolikheten, 

respondenten 

 

 

Sannolikheten, 

genomsnittssvensken 

 

 

 

 

Sannolikheten, 

medelvärdet 

 

 

 

LPM (Probit) 

 

 

 

LPM (Probit) 

 

 

 

 

OLS (Tobit, Poisson) 

 

 

OLS (Tobit, Poisson) 

 

 

 

OLS (Tobit) 

 

 

 

 

 

 

OLS (Tobit) 

 

 

 

OLS (Tobit) 

 

 

 

 

 

OLS (Tobit) 

 

 

1 om villig att låna ut 

mobiltelefonen, 

0 om annars 

 

1 om respondenten tror att 

genomsnittssvensken lånar ut 

mobiltelefonen, 

0 om annars 

 

Antal minuter som respondenten är 

villig att låna ut mobiltelefonen 

 

Antal minuter som respondenten tror 

att genomsnittssvensken är villig att 

låna ut mobiltelefonen 

 

Medelvärde av antal minuter från 

respondentens egna svar och antal 

minuter från respondentens 

uppfattning om 

genomsnittssvensken 

 

 

Sannolikheten att få tillbaka 

pengarna från cykelaffären enligt 

respondenten 

 

Respondentens uppfattning om vad 

genomsnittssvensken tror att 

sannolikheten är att få tillbaka 

pengarna från cykelaffären 

 

 

Medelvärde av sannolikheten att få 

tillbaka pengarna från cykelaffären 

enligt respondenten och 

respondentens uppfattning om vad 

genomsnittssvensken tror 

 

Anm: Tabellen anger namn och förklaring till beroendevariablerna samt vilken skattningsmetod som används för 

att analysera respektive variabel. Inom parentes anges alternativ skattningsmetod, vilka diskuteras i 

känslighetsanalysen samt redovisas i appendix D. 
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I studien används åtta beroendevariabler vilka presenteras i tabell 2. För varje beroendevariabel 

skattas fyra modeller enligt nedan. 

 

Modell (1) 𝑌 =  𝛼 + 𝛽 ∙  𝑒𝑡𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 +  휀 

Modell (2)  𝑌 =  𝛼 +  𝛾 ∙ 𝑘ö𝑛 +  휀 

Modell (3) 𝑌 =  𝛼 +  𝛽 ∙ 𝑒𝑡𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝛾 ∙ 𝑘ö𝑛 + 𝛿 ∙ 𝑒𝑡𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 ∙ 𝑘ö𝑛 +  휀 

Modell (4) 𝑌 =  𝛼 +  𝛽 ∙ 𝑒𝑡𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝛾 ∙ 𝑘ö𝑛 + 𝛿 ∙ 𝑒𝑡𝑛𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 ∙ 𝑘ö𝑛 + 𝜃1 ∙

å𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 + 𝜃2 ∙ 𝑘ö𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 +  𝜃3 ∙ 𝑢𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑓ö𝑑𝑑𝑎 𝑓ö𝑟ä𝑙𝑑𝑟𝑎𝑟 +  𝜃4 ∙

𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡 +  𝜃5 ∙ 𝑠𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑑𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝜃6 ∙ ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 +  𝛍𝒁 +  휀  

 

där Z innehåller ytterligare kontrollvariabler. Förklaringsvariablernas betydelse redovisas i 

tabell 3. Observera att variabeln övrigt samt de ytterligare kontrollvariablerna i Z kommer att 

ingå i modell (4), men att deras betakoefficienter och signifikansnivåer inte kommer redovisas 

i resultattabellerna i avsnitt fem. 
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Tabell 3. Förklaringsvariabler som används i de ekonometriska skattningarna 

Förklaringsvariabel Förklaring 

Etnicitet 1 om utländskklingande namn, 

0 annars. 

Kön 1 om kvinna, 

0 annars. 

Etnicitet ∙ Kön 1 om utländskklingande namn och kvinna, 

0 annars. 

Ålder respondent Respondentens ålder 

Kön respondent 1 om manlig respondent, 

0 annars. 

Utlandsfödda föräldrar 1 om respondenten har utlandsfödda föräldrar, 

0 annars. 

Vänsterblocket 1 om respondenten röstade på Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet eller Miljöpartiet i riksdagsvalet 2014, 

0 annars. 

Sverigedemokraterna 1 om respondenten röstade på Sverigedemokraterna i 

riksdagsvalet 2014, 

0 annars. 

Övrigt 1 om respondenten inte röstade på något av de sju 

riksdagspartierna i riksdagsvalet 2014, 

0 annars. 

Ytterligare kontrollvariabler Avser tre stycken dummyvariabler för 

fakultetstillhörighet, en dummyvariabel för 

uppväxtort, en dummyvariabel för grad av religiositet 

samt en dummyvariabel för grad av generellt 

förtroende. 

 

 

3.6 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av enkätundersökningar bör fyra forskningsetiska principer beaktas – 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

  

I e-postmeddelandet med länken till enkäten som respondenterna fick framgick delvis syftet 

med enkäten och vad insamlad data är tänkt att användas till. Syftet angavs i enkäten som att 

det var olika beslutssituationer som skulle undersökas, vilket är sant, men mer specifikt är dessa 

beslutssituationer kopplade till diskriminering. I och med att uppsatsen använder sig av en 
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experimentell metod angavs inte det specifika syftet med enkäten för att undvika bias i 

respondenternas beteende. Vi är medvetna om den avvägning som ibland måste göras för att 

överhuvudtaget kunna genomföra studien. Vi anser att informationskravet åtminstone är delvis 

uppfyllt i denna studie och att den etiska problematiken kring informationskravet tillgodogörs 

genom att enkäterna är helt anonyma. I e-postmeddelandet betonades också att deltagandet var 

frivilligt. Genom att respondenterna frivilligt besvarar enkäten uppfylls därmed även 

samtyckeskravet. 

 

Vad gäller konfidentialitetskravet betonades det i utskicket att all insamlad data behandlas 

anonymt och konfidentiellt. I slutet av enkäten hade varje respondent möjlighet att ange sin 

LiU-mejl för att vara med i utlottningen av 16 biobiljetter som tack för att de besvarat enkäten. 

Det var helt frivilligt och återigen betonades att respondenternas svar och deras LiU-mejl inte 

kopplas ihop. För att ytterligare säkerställa att konfidentialitetskravet uppfylldes så stängdes en 

funktion i webbenkätverktyget som registrerade IP-adresser av, vilket innebär att det inte heller 

går att koppla ihop någon IP-adress till ett svar. Respondenterna genomförde dessutom enkäten 

där det passade dem och det skedde utan övervakning. En viss problematik råder dock gällande 

graden av anonymitet för respondenter som har egenskaper som sticker ut, exempelvis 

respondenter med en mycket högre ålder än genomsnittsrespondenten. Vi anser dock att 

enkäten medför tillräcklig anonymitet, det finns ingen öppen databas där det går att söka efter 

studenternas ålder. Vår bedömning är att det är svårt att identifiera en enskild respondent utifrån 

insamlad data. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för det ändamål enkäten 

avser och det som informerats om. I början av enkäten informerades det om att respondenten 

genom att besvara enkäten godkänner att insamlad data kan komma att användas i framtida 

forskningsprojekt. Med andra ord kommer data att vara tillgänglig för framtida forskning, vilket 

vi anser är viktigt eftersom det rör sig som primärdata. Insamlad data får dock endast utnyttjas 

i forskningsändamål efter godkännande från oss.  

 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) föreskrift om god forskningssed kommer denna rapport 

att publiceras offentligt. I mejlutskicket till urvalet angavs dessutom kontaktuppgifter för 

eventuella frågor om enkäten, mer information om studien eller om deltagarna önskade ta del 

av resultatet när det presenteras.  
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3.7 Metoddiskussion 

Laguilles, Williams och Saunders (2011) menar att svarsfrekvenser på över 50 procent är 

nästintill onormalt när det gäller webbenkäter och att det är vanligt med svarsfrekvenser under 

40 procent. I sin artikel diskuterar de att flertalet forskare har börjat ifrågasätta antagandet att 

undersökningar behöver uppnå en mycket hög svarsfrekvens för att vara representativa. Som 

exempel anges att en del forskare anser att ett stort datamaterial till den mycket låga kostnad 

som en webbenkät medför väger tyngre än ett litet datamaterial med hög svarsfrekvens 

(Laguilles m.fl., 2011). Problematiken med en låg svarsfrekvens är risken för bortfallsfel.14 Det 

finns dock studier som visar på att en låg svarsfrekvens inte nödvändigtvis behöver innebära en 

ökad risk för bortfallsfel.15 

 

För att minska risken för bortfall vidtogs flera åtgärder. För att minska risken för partiellt 

bortfall formulerades tydliga frågor och möjlighet gavs till neutrala svarsalternativ på frågor 

som kan upplevas som känsliga, exempelvis frågan om politisk tillhörighet. I enkäten fanns 

också en förloppsindikator som indikerade på hur många procent av enkäten som var 

genomförd vid varje fråga. En förloppsindikator kan förvisso öka risken för partiellt bortfall om 

enkäten består av så många frågor att respondenten inte uppfattar att förloppsindikatorn går 

framåt. Testrespondenterna menade dock att förloppsindikatorn upplevdes som positiv. Alla 

frågor var obligatoriska att svara på för att kunna gå vidare i enkäten, vilket eliminerade risken 

för variabelbortfall.16 När det gäller personer som klickar sig igenom enkäten utan att läsa 

frågorna hanteras dessa genom att för varje respondent mäta svarstiden. Detta ger möjligheten 

att rensa bort svar under en viss tidsgräns. 

 

För att minimera risken för objektsbortfall användes verktyg för att öka incitamenten för att 

besvara enkäten. I det e-postmeddelande som skickades ut till urvalet angavs att man, genom 

att besvara enkäten, kunde vara med i utlottningen av totalt 16 biobiljetter. Huruvida detta är 

effektivt eller inte för att öka svarsfrekvensen är omdiskuterat. Cobanoglu och Cobanoglu 

(2003) fann att det inte finns någon signifikant skillnad mellan att lotta ut ett pris och att inte 

lotta ut något alls när det gäller webbenkäter. Däremot har flera andra studier kunnat påvisa att 

                                                      
14 Bortfallsfel är skillnaden mellan undersökningsresultatet och det resultat som man skulle fått om inget bortfall 

förekommit. 

15 Se exempelvis Groves (2006) eller Keeter m.fl. (2000). 

16 Med variabelbortfall avses en enkät som är slutförd men där respondenten hoppat över en eller flera frågor. 
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lotteridragningar har en positiv inverkan på svarsfrekvensen.17 Att vara med i utlottningen av 

biobiljetterna var frivilligt, men 81,7 procent av respondenterna valde att vara det vilket 

indikerar på att lotterimetoden kan ha bidragit positivt till svarsfrekvensen i denna studie. 

 

Sauermann och Roach (2013) påvisade även att ett personligt e-postmeddelande ökar 

svarsfrekvensen signifikant, exempelvis genom att namnet till personen som mottar e-

postmeddelandet anges. Det utskick som gjordes var inte personligt i den bemärkelsen, men 

utskicket gjordes på ett sådant sätt att respondenten enbart såg sin egen e-postadress i 

mottagarfältet. Hade utskicket varit mer personliga är det troligt att svarsfrekvensen ökat 

ytterligare. Även påminnelser ökar svarsfrekvensen signifikant (Sauermann & Roach, 2013), 

men detta var inte möjligt eftersom respondenternas svar är helt anonyma och vi inte kunde 

kontrollera för vilka som svarat eller inte svarat på enkäten. 

 

Bristande åtkomst till Internet och bristande teknisk kunskap i hur en webbenkät fylls i lyfts 

ofta fram som en nackdel med webbenkäter i metodlitteraturen, då det anses som en bidragande 

orsak till en låg svarsfrekvens och ett snedvridet urval (Manfreda m.fl., 2008). En undersökning 

från Statistiska centralbyrån (SCB, 2014c) visar dock att 99 procent av Sveriges studenter och 

95 procent av den totala befolkningen i Sverige i åldrarna 16-74 år har tillgång till internet i 

hemmet. Den nackdel som Manfreda m.fl. (2008) lyfter fram kan därmed inte anses vara ett 

avgörande argument för att inte använda webbenkäter i denna uppsats. 

 

Vi anser också att det vore optimalt att distribuera alla enkäter vid samma tillfälle, men detta 

var inte tekniskt möjligt i och med sändningsbegränsningar i det e-postverktyg som användes. 

Risken med att skicka ut enkäten vid olika tidpunkter är att de som fått e-postmeddelandet och 

besvarat enkäten börjar prata med andra studenter om detta, vilket skulle kunna påverka deras 

svar. I slutet av enkäten framgick det därför en önskan om att respondenterna inte skulle 

diskutera enkätfrågorna med någon innan enkäten är stängd. 

 

Vad gäller studiens replikerbarhet kan valet av betalningsmetod i scenariot med cykelaffären 

ifrågasättas. Önskas studien replikeras i utlandet måste ett likartat alternativ till Swish användas. 

Swish är en betalningslösning som än så länge enbart finns på den svenska marknaden, där den 

dock har fått stor genomslagskraft. Över 98 procent av denna studies respondenter kände till 

                                                      
17 Se exempelvis Olsen, Abelsen och Olsen (2012), Laguilles m.fl. (2011) eller Sauermann och Roch (2013). 
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betaltjänsten Swish. Alternativet hade varit att använda sig av kontanter som betalningsmedel, 

men i syfte att göra scenariot så troligt som möjligt användes Swish. Det kan anses som mer 

troligt att oavsiktligt skriva in en extra nolla i sin mobil än att råka lämna över 2 700 kr för 

mycket i kontanter. Om misstagsbetalningen varit av ett mindre belopp skulle kontanter fungera 

som ett likvärdigt och kanske även bättre alternativ till Swish, men med en mindre 

misstagsbetalning minskar samtidigt det ekonomiska incitamentet för att engagera sig i frågan.    

 

I scenariot med mobiltelefonen angavs att respondenten hade fria samtal, vilket syftade till att 

undvika ekonomiska hinder i respondentens vilja att visa generositet. Det framgick emellertid 

inte om dessa fria samtal inkluderade samtal även till utlandet, även om det från författarnas 

sida med fria samtal åsyftades både inrikes- eller utrikessamtal. Respondenter som i scenariot 

mötte en person med ett utländskklingande namn kan ha trott att mobilsamtalet skulle ske eller 

skedde till utlandet i större utsträckning än om den person de mötte hade ett svenskklingande 

namn.  

 

En nackdel med vinjettexperiment som metod är att det är skillnad på att utsättas för ett 

hypotetiskt scenario och att utsättas för det i en naturlig miljö. Det kan tänkas att respondentens 

beteende skiljer sig åt mellan det hypotetiska scenariot och en verklig situation. Denna 

problematik skulle kunna lösas genom att använda sig av ett naturligt experiment, men i 

naturliga experiment är det omöjlighet att helt isolera miljön och hålla den konstant. I ett 

naturligt experiment är det således svårt att vara säker på att skillnader i beteendet enbart beror 

på den manipulation som är av intresse. 

 

Slutligen är det också viktigt att poängtera att de namn som används i enkäterna kan tänkas 

signalera mer än bara kön och etnicitet som det var tänkt i denna studie. Exempelvis kan namn 

signalera religiös tillhörighet, social bakgrund eller andra karakteristiska drag (Bertrand & 

Mullainathan, 2004). Namnen till denna studie valdes dock omsorgsfullt för att förutom kön 

och etnicitet vara så pass neutrala som möjligt. De svenska namn som används är mycket 

vanliga i Sverige. De arabiskklingande namn som används kan dock tänkas signalera 

exempelvis religiös tillhörighet. En person måhända inte ha något emot araber, men om namnet 

signalerar att det är en muslim och personen ogillar muslimer kan det tänkas påverka hur 

respondenten svarar. Huvudsyftet med denna uppsats är dock inte att påvisa diskriminering mot 

araber eller muslimer utan att testa olika diskrimineringshypoteser varför detta spelar mindre 

roll för resultatet.  
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4. Beskrivning av data 

4.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Sammanlagt 2 973 svar samlades in. Figur 1 visar antalet svar som inkom per dag under 

insamlingsperioden. 

 

 

Figur 1. Antal svar per dag under insamlingsperioden 

 

Svarsfrekvensen från webbenkäterna blev drygt 24,2 procent. Det innebär ett objektsbortfall på 

9 287 personer. Objektsbortfallet kan bero på att ingen påminnelse skickades ut till urvalet eller 

att e-postmeddelandet inte innehöll någon personlig hälsningsfras. Laguilles, Williams och 

Saunders (2011) menar dock, som tidigare nämnt, att svarsfrekvenser under 40 procent är 

vanligt när det gäller webbenkäter.  Det partiella bortfallet beräknades till 196 personer, vilket 

innebär 2 777 fullständiga enkätsvar. Vad gäller det partiella bortfallet genomfördes en analys 

för att undersöka om det var någon fråga som särskilt bidrog till bortfallet. Majoriteten av det 

partiella bortfallet kan hänföras till början av enkäten där endast den första frågan besvarades. 

I slutet på enkäten föll även några respondenter bort, men detta bortfall var utspritt över flera 

frågor. Det finns därmed ingen anledning att tro att det partiella bortfallet är systematiskt och 

beror på någon särskild fråga i enkäten. 

 

4.2 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken över de kvantitativa kontrollvariablerna redovisas i tabell 4 och de 

kvalitativa kontrollvariablerna redovisas i tabell 5.  
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Tabell 4. Deskriptiv statistik över kvantitativa variabler 

Variabel Medelvärde Median Min-värde Max-värde Standardavvikelser 

Ålder 23,68 23 18 51 4,16 

Antal högskoleterminer 5,09 5 1 12 2,99 

 

Vad gäller de kvantitativa kontrollvariablerna ser vi att medelåldern hos respondenterna i 

undersökningen är strax över 23,5 år och att intervallet sträcker sig mellan 18 och 51 år. Det 

bör nämnas att det finns ett kluster mellan 19 och 29 år, vilket är precis som förväntat. Den 

genomsnittlige respondenten har studerat strax över fem terminer på eftergymnasial nivå. 

Notera att maxvärdet är censurerat uppåt, om en student har studerat 12 eller fler terminer anges 

värdet 12 varför det sanna medelvärdet troligtvis är något högre. Dock var det endast 74 av 2 

777 respondenter som studerat mer än 12 eller fler terminer, varför påverkan på medelvärdet 

inte bör bli så stor.   
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Tabell 5. Deskriptiv statistik över kvalitativa variabler 

Variabel Svarsalternativ Antal Andel i procent 

Kön respondent Kvinnor 1770 63,74 

 Män 1007 36,26 

 

 

Politisk tillhörighet 

 

Folkpartiet 

Miljöpartiet 

Centerpartiet 

Moderaterna 

Vänsterpartiet 

Kristdemokraterna 

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Annat parti 

Röstade ej 

Vill ej uppge 

 

209 

518 

230 

475 

167 

103 

485 

57 

230 

106 

197 

 

7,53 

18,65 

8,28 

17,10 

6,01 

3,71 

17,46 

2,05 

8,28 

3,82 

7,09 

    

 

Utlandsfödda 

föräldrar 

 

Ingen förälder född utomlands 

Ena eller båda föräldrarna födda 

utomlands 

 

2204 

573 

 

79,37 

20,63 

 

Fakultetstillhörighet 

 

 

 

Filosofiska fakulteten 

Tekniska fakulteten 

Mediciniska fakulteten 

Utbildningsvetenskap 

 

 

782 

975 

631 

389 

 

 

28,16 

35,11 

22,72 

14,01 

 

 

Uppväxtort 

 

 

 

 

 

 

Religion 

 

 

 

 

Förtroende 

 

 

Storstad 

Mellanstor stad 

Mindre stad eller tätort 

Landsbygden 

Utomlands 

 

 

En religiös person 

Inte en religiös person 

En övertygad ateist 

 

 

De flesta människor går att lita på 

Man bör alltid vara försiktig 

 

 

471 

853 

806 

577 

70 

 

 

449 

1775 

553 

 

 

1571 

1206 

 

 

16,96 

30,72 

29,02 

20,78 

2,52 

 

 

16,17 

63,92 

19,91 

 

 

56,57 

43,43  

 

 

Majoriteten av respondenterna är kvinnor. Bland respondenterna var det mest populära partiet 

i riksdagsvalet 2014 Miljöpartiet följt av Socialdemokraterna och Moderaterna. 18,75 procent 

av respondenterna angav att de röstade på Miljöpartiet, att jämföra med 6,89 procent på 

riksnivå.  Runt 2 procent av respondenterna angav att de röstade på Sverigedemokraterna, att 

jämföra med 12,86 procent på riksnivå. 

 



32 

 

Ungefär var femte respondent har minst en förälder som är född utomlands. Fördelningen 

mellan fakulteten är som förväntad då Tekniska fakulteten är den största och 

Utbildningsvetenskap den minsta. Mindre än var sjätte respondent anser sig vara religiös.  

 

Eftersom det i studien genomfördes en randomiserad fördelning av enkäterna är det viktigt att 

kontrollera kvaliteten i randomiseringen. Om den är lyckad ska det inte finnas några 

signifikanta skillnader mellan undergrupperna. De fyra undergrupperna som stickprovet 

delades in i är de som i mobilscenariot mötte Erik, Ahmed, Anna respektive Fatima. För att 

undersöka om det finns några signifikanta skillnader genomförs tester på fyra kontrollvariabler. 

Randomiseringen hos de kvantitativa variablerna ålder och antal högskoleterminer testas 

genom en variansanalys (ANOVA). Variansanalysen används för att undersöka skillnader i 

medelvärde mellan två eller flera grupper. De kvalitativa variablerna kön respondent och 

utlandsfödda föräldrar testas genom ett chi-två-test för proportioner. Chi-två-testet används för 

att undersöka skillnader i andelar mellan två eller fler grupper. I tabell 6 presenteras resultaten 

från testerna som visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan stimuligrupperna. 

Randomiseringen är således lyckad. 

 

Tabell 6. Test för lyckad randomisering 

Variabel 
Alla 

(N = 2777) 

Erik 

(N = 712) 

Ahmed 

(N = 677) 

Anna 

(N = 708) 

Fatima 

(N = 680) 
Hypotestester 

Ålder 23,68 

(4,16) 

23,68 

(4,17) 

23,59 

(4,18) 

23,57 

(3,80) 

23,87 

(4,48) 

F = 0,753 

p = 0,520 

Antal 

högskoleterminer 

5,09 

 (2,99) 

5,02  

(3,00) 

5,01 

 (2,99) 

5,20 

 (2,92) 

5,14  

(3,08) 

F = 0,637 

p = 0,591 

Andel män 0,36  

(0,48) 

0,36  

(0,48) 

0,36 

 (0,48) 

0,37 

(0,48) 

0,36 

 (0,48) 

χ2 = 0,243 

p = 0,970 

 

Utlandsfödda 

föräldrar  

0,21 

 (0,41) 

0,21  

(0,41) 

0,20  

(0,40) 

0,21 

 (0,41) 

0,20  

(0,40) 

χ2 = 0,406 

p = 0,939 

Anm: I tabellen anges medelvärdet för ålder och antal högskoleterminer samt andelar för kön och utlandsfödda 

föräldrar. Inom parentesen anges standardavvikelsen från medelvärdet respektive andelen. I kolumnen för 

hypotestester anges teststatistikan samt p-värdet för respektive variabel. Nollhypotesen som testas är att det inte 

föreligger några skillnader mellan olika stimuligrupper. 
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5. Resultat och analys 

Genom att mäta och jämföra skillnader i respondenternas svar i mobil- respektive 

cykelscenariot kan diskrimineringens karaktär klargöras. I mobilscenariot mäts graden av 

generositet hos respondenten på två sätt. Dels mäts det genom viljan att låna ut mobiltelefonen 

och dels i hur länge en respondent är villig att låna ut mobiltelefonen.  Eftersom generositet är 

en av form av välvilja ger skillnader i respondenternas svar beroende på den okända personens 

kön och etnicitet stöd för den preferensbaserade diskrimineringsteorin. Cykelscenariot mäter 

graden av tillit hos respondenten. Skillnader i respondentens svar beroende på den okända 

personens kön och etnicitet i cykelscenariot ger stöd åt den statistiska diskrimineringsteorin.  

 

5.1 Mobilscenariot – viljan att låna ut mobiltelefonen  

I mobilscenariot kunde respondenten välja mellan att antingen låna ut sin mobiltelefon till den 

okända personen eller att inte göra det. Frågan avser mäta respondenternas generositet i 

förhållande till om den okända personen är en man eller kvinna och har ett svensk- eller 

utländskklingande namn. Resultatet presenteras i figur 2. Figuren visar andelen respondenter 

som var villiga att låna ut sin mobiltelefon respektive hur stor andel av respondenterna som 

trodde att genomsnittssvensken skulle låna ut sin mobiltelefon i samma situation.  

 

Figur 2. Andel villiga att låna ut sin mobiltelefon. 
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ut sin mobiltelefon, att jämföra med nästan 84 procent för Fatima, drygt 81 procent för Erik och 

drygt 72 procent för Ahmed. Resultatet visar tydligt att det är en fördel att dels vara kvinna och 

dels ha ett svenskklingande namn. Minst gynnsamt är det att vara man och ha ett 
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utländskklingande namn. Skillnaden i andelen respondenter som är villiga att låna ut sin mobil 

till Anna respektive Ahmed är 15 procentenheter. 

 

Resultatet ger också stöd för ”bättre än medel”-effekten (BTA-effekten). Figur 2 visar att 

existensen av BTA-effekten är oberoende av kön och namn på den okända personen. Däremot 

är skillnaden mellan vad respondenten tror om genomsnittsindividen och sig själv som störst 

för Fatima och som minst för Anna. Det skiljer drygt 29 procentenheter för Fatima, drygt 28 

procentenheter för Ahmed, drygt 21 procentenheter för Erik och strax under 18 procentenheter 

för Anna. Detta resultat indikerar på att respondenterna överskattar sin egen generositet, 

framförallt när den okända personen har ett utländskklingande namn. Att enbart fokusera på 

respondenternas svar om sig själva skulle riskera att underskatta främst den etniska 

diskrimineringen, men även könsdiskrimineringen. I metodavsnittet diskuterades tolkningen av 

respondentens svar om genomsnittssvenskens beteende. Enligt Johansson-Stenman, Carlsson 

och Daruvala (2002) grundar sig respondenternas svar om genomsnittsindividen till stora delar 

på deras egna värderingar och åsikter, vilket avspeglas i svaren. Vi antar att respondenternas 

sanna beteende ligger mellan det egna angivna svaret och uppfattningen om 

genomsnittssvensken.  Då våra resultat visar att BTA-effekten existerar indikerar det enligt 

ovan förda resonemang att diskrimineringen underskattas om endast respondenternas 

uppfattning om sig själva beaktas. För att hantera detta beräknades ett medelvärde av 

respondentens uppfattning om sig själva och deras uppfattning om genomsnittssvensken. 

Resultatet av denna beräkning visas i figur 3. 

 

Figur 3. Viljan att låna ut mobiltelefonen, grundat på medelvärdet av respondentens 

uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken 
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Med hänsyn tagen till BTA-effekten kvarstår skillnaden mellan könen, som förvisso minskat 

något i omfattning. Däremot blir nu skillnaden mellan de svensk- och utländskklingande 

namnen större. Resultatet visar att respondenterna uppvisar störst generositet till Anna följt av 

Erik, Fatima och till sist Ahmed. Skillnaden mellan andelen som är villiga att låna ut sin 

mobiltelefon till Anna respektive Ahmed är nu över 20 procentenheter, mot tidigare 15 

procentenheter. Resultatet visar tydligt på skillnader både med avseende på kön och om namnet 

är svensk- eller utländskklingande, vilket indikerar på preferensbaserad diskriminering. 

 

I tabell 7 presenteras den ekonometriska skattningen för sannolikheten att en respondent är 

villig att låna ut sin mobiltelefon och i tabell 8 presenteras respondentens uppfattning om 

genomsnittssvenskens vilja att låna ut mobiltelefonen. Då BTA-effekten tydligt påvisades i 

figur 2 hade det varit önskvärt att skatta ett medelvärde av respondenternas egna svar och deras 

uppfattning om genomsnittssvensken. Detta är dock inte möjligt då beroendevariabeln är binär. 

Tabell 7. Sannolikheten att en respondent är villig att låna ut sin mobiltelefon i mobilscenariot 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande 

namn 

-0,060*** (0,015) - -0,087*** (0,021) -0,089*** (0,020) 

Kvinna - 0,088*** (0,015) 0,062*** (0,021) 0,062*** (0,020) 

Utländskklingande 

namn × Kvinna 

- - 0,053* (0,029) 0,052* (0,028) 

Ålder - - - -0,004** (0,002) 

Manlig respondent - - - 0,014 (0,016) 

Utlandsfödda 

föräldrar 

- - - 0,056*** (0,018) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - 0,025 (0,017) 

Sverigedemokraterna - - - -0,210*** (0,051) 

Ytterligare 

kontrollvariabler 

NEJ NEJ NEJ JA 

Konstant 0,842*** (0,010) 0,768*** (0,010) 0,810*** (0,014) 0,788*** (0,047) 

Justerat R2 0,005 0,012 0,019 0,082 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

Anm: Skattningarna är utförda med en LPM-regression. * indikerar statistisk signifikans på 10-procentsnivån, ** på 

5-procentsnivån och *** på 1-procentsnivån. Standardfel anges inom parentesen. REFERENS betyder att variabeln 

används som referens för dummyvariabler inom samma kategori. JA betyder att ytterligare kontrollvariabler har 

inkluderats i modellen, men att dessa inte redovisas i tabellen. NEJ betyder att ytterligare kontrollvariabler inte har 

inkluderats i modellen. Med ytterligare kontrollvariabler avses fakultetstillhörighet, uppväxtort, grad av religiositet 

samt generellt förtroende. 
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Tabell 8. Sannolikheten att en genomsnittssvensk är villig att låna ut sin mobiltelefon i 

mobilscenariot enligt respondenten 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande 

namn 

-0,151*** (0,019) - -0,157*** (0,026) -0,157*** (0,026) 

Kvinna - 0,100*** (0,019) 0,095*** (0,026) 0,096*** (0,025) 

Utländskklingande 

namn × Kvinna 

- - 0,010 (0,037) 0,013 (0,036) 

Ålder - - - 0,002 (0,002) 

Manlig respondent - - - 0,037* (0,020) 

Utlandsfödda 

föräldrar 

- - - 0,033 (0,023) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - -0,005 (0,023) 

Sverigedemokraterna - - - -0,003 (0,065) 

Ytterligare 

kontrollvariabler 

NEJ NEJ NEJ JA 

Konstant 0,646*** (0,013) 0,522*** (0,013) 0,598*** (0,018) 0,477*** (0,060) 

Justerat R2 0,023 0,010 0,033 0,073 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

Anm: Skattningarna är utförda med en LPM-regression. * indikerar statistisk signifikans på 10-procentsnivån, ** på 5-

procentsnivån och *** på 1-procentsnivån. Standardfel anges inom parentesen. REFERENS betyder att variabeln 

används som referens för dummyvariabler inom samma kategori. JA betyder att ytterligare kontrollvariabler har 

inkluderats i modellen, men att dessa inte redovisas i tabellen. NEJ betyder att ytterligare kontrollvariabler inte har 

inkluderats i modellen. Med ytterligare kontrollvariabler avses fakultetstillhörighet, uppväxtort, grad av religiositet 

samt generellt förtroende. 
 

Både i tabell 7 och tabell 8 finner vi i modell (1) och (2) starkt signifikanta variabler som påvisar 

förekomst av könsdiskriminering och etnisk diskriminering vad gäller generositet. Om den 

okända personen har ett utländskklingande namn minskar sannolikheten att få låna 

mobiltelefonen med sex procentenheter enligt respondentens egna svar och med 15 

procentenheter enligt respondentens uppfattning om genomsnittssvensken. Om den okända 

personen har ett kvinnligt kön ökar sannolikheten att få låna mobiltelefonen med nästan nio 

procentenheter enligt respondentens egna svar och med tio procentenheter enligt respondentens 

uppfattning om genomsnittssvensken. Anmärkningsvärt är att könsdiskrimineringen är större 

än den etniska diskrimineringen om enbart respondentens svar om sig själv beaktas. Vad gäller 

respondentens uppfattning om genomsnittssvensken visar den motsatt förhållande, att den 

etniska diskrimineringen är mer omfattande än könsdiskrimineringen.  
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Modell (1) och (2) i tabell 7 och tabell 8 indikerar på att det i mobilscenariot är fördelaktigt för 

den okända personen att dels ha ett svenskklingande namn och dels att vara kvinna. I modell 

(3) i tabell 7 och tabell 8 inkluderas en interaktionsterm för att testa om det finns några 

ytterligare effekter av att vara både kvinna och ha ett utländskklingande namn. Vad gäller 

respondentens egna svar blir interaktionsvariabeln signifikant på tio procents nivå medan den 

inte blir signifikant i respondenternas uppfattning om genomsnittssvensken.  

 

I modell (4) i tabell 7 och tabell 8 inkluderas bakgrundsvariabler om respondenten, så som 

politisk tillhörighet, ålder, juridiskt kön, uppväxtort, fakultetstillhörighet, grad av religiositet 

samt generellt förtroende för medmänniskor. För de fyra sistnämnda variablerna anges inga 

koefficientskattningar då de endast är kontrollvariabler. Efter inkluderandet av 

bakgrundsvariablerna är etnicitet och kön hos den okända respondenten fortfarande signifikant 

på en procents nivå. I övrigt ges ingen konsistent signifikans mellan respondentens egna svar 

och respondentens uppfattning om genomsnittssvensken på bakgrundsvariablerna. De 

respondenter som angav att de röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2014 är betydligt 

mindre villiga att låna ut sin mobiltelefon, men tror samtidigt inte att detta beteende är generellt 

för genomsnittssvensken enligt skattningen i tabell 8. Resultatet kan avspegla att 

respondenternas uppfattning om genomsnittssvensken inte alls grundar sig på deras egna 

värderingar. Samtidigt blev variabeln för vänsterblocket, det vill säga de respondenter som 

röstade på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, inte signifikant vare sig i tabell 

7 eller tabell 8. Då endast strax över två procent av respondenterna angav att de röstade på 

Sverigedemokraterna tolkas detta försiktigt och det kan anses mer troligt att respondenternas 

uppfattning om genomsnittssvensken faktiskt avspeglar deras egna värderingar med hänsyn till 

att variabeln för vänsterblocket blev icke-signifikant.  

 

I modell (3) och (4) i tabell 7 och tabell 8 visar respondentens egna svar att den etniska 

diskrimineringen är större än könsdiskrimineringen, vilket stämmer överens med resultaten från 

respondentens uppfattning om genomsnittssvensken. De konsistenta resultaten visar att 

diskrimineringen är mer omfattande för diskrimineringsgrunden etnicitet än för 

diskrimineringsgrunden kön, och att diskriminering är starkt signifikant för båda 

diskrimineringsgrunderna. Även diskrimineringens omfattning är betydande.  
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5.2 Mobilscenariot – antal minuter mobiltelefonen lånas ut 

Ett alternativt mått på graden av generositet är antal minuter som respondenten är villig att låna 

ut sin mobiltelefon. Om respondenten inte är villig att låna ut sin mobiltelefon översätts det till 

noll minuter i figur 4.  

 

Figur 4. Antal minuter respondenten är villig att låna ut mobiltelefonen 

 
I figur 4 blir BTA-effekten åter väldigt tydlig. För att hantera detta beräknades ett medelvärde 

av respondentens egna svar och vad respondenten tror om genomsnittssvensken. Beräkningen 

utgår från antagandet att respondentens sanna svar ligger mellan respondentens uppfattning om 

sig själv och genomsnittssvensken. Resultatet visas i figur 5. 

 

Figur 5. Medelvärdet av respondentens uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken vad 

gäller antal minuter mobiltelefonen lånas ut  
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Resultatet från figur 5 visar att det finns skillnader både mellan könen och mellan de svensk- 

och utländskklingande namnen. Anna får låna mobiltelefonen under längst tid, strax under fyra 

minuter och 45 sekunder. Respondenterna är villiga att låna ut sin mobiltelefon till Anna i 

ungefär 46 procent längre tid än till Ahmed. Om den okända personen är en kvinna är 

respondenterna villiga att låna ut sin mobiltelefon i ungefär 27 procent längre tid än om det är 

en man som frågar. Om den okända personen har ett svenskklingande namn är respondenterna 

villiga att låna ut sin mobiltelefon i ungefär 14 procent längre tid än om personen har ett 

utländskklingande namn.  

 

I tabell 9 presenteras den ekonometriska skattningen från antal minuter en person är villig att 

låna ut sin mobiltelefon, grundat på medelvärdet av respondentens uppfattning om sig själv och 

genomsnittssvensken.  

 

Tabell 9. Antal minuter en person är villig att låna ut sin mobiltelefon, grundat på 

medelvärdet av respondentens uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande 

namn 

-0,524** (0,171) - -0,756*** (0,288) -0,758*** (0,282) 

Kvinna - 0,969*** (0,204) 0,746*** (0,285) 0,689** (0,279) 

Utländskklingande 

namn × Kvinna 

- - 0,459 (0,407) 0,457 (0,340) 

Ålder - - - -0,063** (0,025) 

Manlig respondent - - - 0,328 (0,223) 

Utlandsfödda 

föräldrar 

- - - 1,133*** (0,256) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - 0,622*** (0,233) 

Sverigedemokraterna - - - -0,214 (0,719) 

Ytterligare 

kontrollvariabler 

NEJ NEJ NEJ JA 

Konstant 4,343*** (0,143) 3,603*** (0,144) 3,971*** (0,201) 3,906*** (0,663) 

Justerat R2 0,002 0,008 0,010 0,050 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

Anm: Skattningarna är utförda med en OLS-regression. * indikerar statistisk signifikans på 10-procentsnivån, ** 

på 5-procentsnivån och *** på 1-procentsnivån. Standardfel anges inom parentesen. REFERENS betyder att 

variabeln används som referens för dummyvariabler inom samma kategori. JA betyder att ytterligare 

kontrollvariabler har inkluderats i modellen, men att dessa inte redovisas i tabellen. NEJ betyder att ytterligare 

kontrollvariabler inte har inkluderats i modellen. Med ytterligare kontrollvariabler avses fakultetstillhörighet, 

uppväxtort, grad av religiositet samt generellt förtroende. 
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I tabell 9 visar modell (1) och (2) att både etnicitet och kön hos den okända respondenten är 

statistisk signifikant på fem respektive en procents nivå, vilket tyder på förekomst av både 

könsdiskriminering och etnisk diskriminering. Att ha ett svenskklingande namn och vara 

kvinna är fördelaktigt framför att ha ett utländskklingande namn och vara man. I modell (3) 

från tabell 9 inkluderas en interaktionsterm, precis som i skattningarna från tabell 7 och tabell 

8. Interaktionstermen blev dock inte signifikant samtidigt som modellen visar att omfattningen 

av den etniska diskrimineringen är något större än omfattningen av könsdiskrimineringen. 

 

I modell (4) från tabell 9 inkluderas bakgrundsvariabler. Det finns en statistisk signifikant 

skillnad mellan de som i senaste riksdagsvalet angav att de röstade på något av de rödgröna 

partierna och de som röstade på Alliansen. De som röstade på något av de rödgröna partierna 

är villiga att låna ut sin mobiltelefon i nästan 40 sekunder längre tid än de som röstade på 

Alliansen. Resultatet kan tolkas som att väljare som står till vänster är mer generösa mot okända 

personer än vad högerväljare är. Skattningen visar också respondenter med utlandsfödda 

föräldrar är villiga att låna ut sin mobiltelefon under en längre tid än respondenter med enbart 

inrikes födda föräldrar. En respondent som har minst en utlandsfödd förälder är villig att låna 

ut mobiltelefonen i en minut och åtta sekunder längre än en respondent som inte har 

utlandsfödda föräldrar.  

 

Modell (4) från tabell 9 visar att den etniska diskrimineringen är mer omfattande än 

könsdiskrimineringen, vilket överensstämmer med resultatet från tabell 7 och tabell 8. 

Respondenterna är mest generösa mot Anna, som är kvinna med ett svenskklingande namn. 

Minst generositet får Ahmed uppleva, som är man och har ett utländskklingande namn. 

Skillnaden mellan Anna och Ahmed är nästan en och en halv minut, vilket är mycket med tanke 

på att medelvärdet av antal minuter en mobiltelefon lånas ut är drygt fyra minuter. 

 

Resultatet från mobilscenariot visar på att såväl etnisk diskriminering som könsdiskriminering 

förekommer vad gäller generositet. Förekomsten av diskriminering är oberoende av om 

beroendevariabeln är binär och mäter viljan att låna ut mobiltelefonen eller kontinuerlig och 

mäter antal minuter som respondenten är villig att låna ut mobiltelefonen. Omfattningen av den 

etniska diskrimineringen är större än könsdiskrimineringen. Mest gynnsamt är det att vara 

kvinna och ha ett svenskklingande namn och därefter att vara kvinna och ha ett 

utländskklingande namn. Minst gynnsamt är det att ha ett utländskklingande namn och vara 
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man. Notera att en person således kan diskrimineras utifrån flera diskrimineringsgrunder 

samtidigt, vilket förstärker diskrimineringens negativa effekter för dessa personer. För Ahmed 

blir effekten påtaglig då han har ett utländskklingande namn och är av manligt kön. För 

exempelvis Fatima elimineras däremot den positiva effekten av att vara kvinna av den negativa 

effekten av att ha ett utländskklingande namn, vilket resulterar i en negativ nettoeffekt. Vad 

gäller diskrimineringens karaktär ger detta resultat stöd för den preferensbaserade 

diskrimineringsteorin. I och med att generositet enbart handlar om välvilja och är en uppoffring 

visar skillnader i graden av generositet beroende på den okände personens kön och etnicitet i 

mobilscenariot att preferensbaserad diskriminering förekommer. De skillnader som påvisats 

förklaras av den preferensbaserade diskrimineringsteorin med animositet mot män och personer 

med utländskklingande namn vad gäller generositet.  

 

Resultat från mobilscenariot stämmer väl överens med det resultat Baert och De Pauw (2014) 

presenterade i sin studie där de undersökte diskrimineringsgrunden etnicitet på en 

studentpopulation i Nederländerna. Deras resultat ger liksom vårt stöd för den 

preferensbaserade diskrimineringsteorin. Baert och De Pauw argumenterar för att 

diskrimineringen grundar sig på hänsyn till andra ekonomiska agenter snarare än på 

respondenternas egna preferenser. I vår studie kan vi inte undersöka om den diskriminering 

som förekommer grundar sig på respondenternas egna preferenser eller om diskrimineringen 

grundar sig på att respondenten beaktar andra ekonomiska agenters preferenser. I vår studie 

mättes dock respondentens uppfattning om genomsnittssvensken, där genomsnittssvensken kan 

antas motsvara samhället. Resultatet visar att respondenterna upplever att genomsnittssvensken 

diskrimineringar mer än vad de själva gör, vilket, som en alternativ förklaring till BTA-effekten, 

kan visa att respondenterna tror att samhället har preferenser som de sedan försöker förhålla sig 

till. Korrelationen mellan respondentens egna svar och deras uppfattning om 

genomsnittssvensken är hög, vilket stärker argumentet för ovanstående resonemang. 

Kausaliteten är dock inte kartlagd.  Det är således tänkbart att den diskriminering som 

förekommer kan grunda sig i andra ekonomiska agenters preferenser, men det kan inte avgöras 

i denna studie. 

 

Våra resultat visar också på förekomst av diskriminering mot män, vilket innebär att 

respondenterna uppvisar mindre generositet mot män än mot kvinnor. En studie som stödjer 

resultatet är Dufwenberg och Muren (2005). De använde sig av ett diktatorspel där givarens 

generositet jämfördes mellan om mottagaren var anonym eller om mottagarens kön var känt i 
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förväg. Resultatet visade att om givaren i förväg fick veta mottagarens kön tenderade både män 

och kvinnor att ge mer i de fall mottagaren var en kvinna. Förklaringen till fenomenet är enligt 

den preferensbaserade teorin att det råder en animositet mot män, att individer i samhället 

generellt sett har preferenser för kvinnor vad gäller generositet.  

 

5.3 Cykelscenariot – sannolikheten att få tillbaka pengarna 

I cykelscenariot angav respondenten hur sannolikt hon eller han tror det är att direkt få tillbaka 

pengarna från misstagsbetalning i Swish från säljaren. Svaret angavs på skalan 1–10 där 1 är 

inte alls sannolikt och 10 mycket sannolikt. Frågan syftar till att mäta graden av tillit mellan 

människor. Figur 6 nedan visar hur sannolikt respondenten tror det är samt vad respondenten 

tror att genomsnittssvensken skulle svara i samma situation. 

 

Figur 6. Sannolikheten att få tillbaka pengarna i cykelscenariot enligt respondentens 

uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken 

Figuren visar att respondenterna ser det som mest sannolikt att få tillbaka pengarna om säljaren 

är en kvinna och heter Anna. Minst sannolikt är det om säljaren är en man och heter Ahmed. 

Skillnaderna är dock inte stora, exempelvis är det bara strax över två procent mer sannolikt att 

få tillbaka pengarna om säljaren heter Anna istället för Fatima. Respondenterna uppfattar det 

som fem procent mer sannolikt om säljaren heter Erik istället för Ahmed. Skillnaderna är dock 

större mellan könen. Det är åtta procent mer sannolikt att få tillbaka pengarna om säljaren heter 

Anna istället för Erik respektive 11,4 procent mer sannolikt om säljaren heter Fatima istället för 

Ahmed. Resultatet från tabellen visar också förekomst av BTA-effekten, vilket som tidigare 
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hanteras genom att beräkna medelvärdet av de två sannolikheterna. Detta medelvärde redovisas 

i figur 7. 

 

Figur 7. Sannolikheten att få tillbaka pengarna i cykelscenariot, grundat på medelvärdet av 

respondentens uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken 

 
Vid beaktande av BTA-effekten kvarstår det faktum att respondenterna anser det mer sannolikt 

att få tillbaka pengarna om säljaren är kvinna och heter Anna samt minst sannolikt om säljaren 

är man och heter Ahmed enligt figur 7. Skillnaden mellan Erik och Ahmed är nu större än 

skillnaden mellan Erik och Anna, till skillnad mot figur 6 där skillnaden mellan könen var störst.  

 

Då BTA-effekten existerar även för cykelaffärsscenariot motiveras en analys av medelvärdet 

mellan respondentens personliga uppfattning och uppskattning om genomsnittssvensken. De 

utförda ekonometriska regressionerna av medelvärdet från sannolikheten att få tillbaka 

pengarna presenteras i tabell 10. I samtliga modeller är beroendevariabeln medelvärdet av 

uppskattad sannolikhet baserat på respondentens egna svar och deras uppfattning om 

genomsnittssvensken. 
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Tabell 10. Sannolikheten att återfå pengarna från feltransaktion i cykelscenariot, grundat på 

medelvärdet av respondenternas uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande 

namn 

-0,471*** (0,071) - -0,602*** (0,101) -0,632*** (0,096) 

Kvinna - 0,610*** (0,071) 0,462*** (0,099) 0,451*** (0,095) 

Utländskklingande 

namn × Kvinna 

- - 0,277** (0,140) 0,312** (0,134) 

Ålder - - - -0,012 (0,008) 

Manlig respondent - - - 0,341*** (0,075) 

Utlandsfödda 

föräldrar 

- - - 0,009 (0,086) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - -0,059 (0,078) 

Sverigedemokraterna - - - -0,842*** (0,241) 

Ytterligare 

kontrollvariabler 

NEJ NEJ NEJ JA 

Konstant 5,979*** (0,050) 5,429*** (0,051) 5,736 *** (0,072) 5,558 *** (0,223) 

Justerat R2 0,015 0,026 0,041 0,126 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

Anm: Skattningarna är utförda med en OLS-regression. * indikerar statistisk signifikans på 10-procentsnivån, ** 

på 5-procentsnivån och *** på 1-procentsnivån. Standardfel anges inom parentesen. REFERENS betyder att 

variabeln används som referens för dummyvariabler inom samma kategori. JA betyder att ytterligare 

kontrollvariabler har inkluderats i modellen, men att dessa inte redovisas i tabellen. NEJ betyder att ytterligare 

kontrollvariabler inte har inkluderats i modellen. Med ytterligare kontrollvariabler avses fakultetstillhörighet, 

uppväxtort, grad av religiositet samt generellt förtroende. 

 

 

Den första och andra modellen i tabell 10 undersöker enbart effekten om den okända personen 

i scenariot har ett utländskklingande namn respektive är av kvinnligt kön. I modell (3) skattas 

effekten av utländskklingande namn och kvinnligt kön simultant, samtidigt som en 

interaktionsvariabel mellan dessa variabler inkluderas. I modell (4) inkluderas ytterligare 

kontrollvariabler i form av bland annat fakultetstillhörighet, föräldrars ursprung och politisk 

åskådning. 

 

Samtliga modeller i tabell 10 indikerar på en lägre nivå av tillit till män och personer med 

utländskklingande namn. Om säljaren har ett utländskklingande namn minskar sannolikheten 

att få tillbaka pengarna med 0,632 på skalan 1–10 jämfört med om säljaren har ett 

svenskklingande namn, enligt modell (4). Den negativa effekten av utländskklingande namn är 

större när hänsyn även tas till den fiktiva personens kön, vilket ses vid jämförelse mellan modell 
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(1) och modell (3). Dessutom är den etniska diskrimineringen mer omfattande än den 

könsbaserade diskrimineringen. Effekten av att säljaren är kvinna i scenariot är positiv. 

Sannolikheten att få tillbaka pengarna är som störst när säljaren är kvinna med svenskklingande 

namn. Diskrimineringen är mer omfattande för en manlig säljare med ett utländskklingande 

namn än för en kvinnlig säljare med utländskklingande namn, vilket interaktionsvariabeln i 

modell (3) indikerar. Interaktionsvariabeln är signifikant på femprocentsnivå och visar att 

sannolikheten att få tillbaka pengarna ökar med ytterligare 0,277 på skalan 1–10 om säljaren 

har ett utländskklingande namn och är kvinna jämfört med om det är en man. Den största 

skillnaden föreligger mellan en kvinna med svenskklingande namn och en man med 

utländskklingande namn. 

 

Kontrollvariabeln för att ha röstat på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2014 är signifikant 

på enprocentsnivå i cykelscenariot. Resultatet tyder på att de respondenter som röstade på 

Sverigedemokraterna visar mindre tillit än respondenter som röstade på Alliansen. Det kan 

tänkas att politisk tillhörighet till stor del grundar sig på värderingar och ideologiska 

övertygelser, vilket avspeglas i svaren. 

 

Vi finner, precis som Fershtman och Gneezy (2001), bevis för statistisk diskriminering där 

etnicitet ligger till grund för diskrimineringen. Resultatet från regressionerna visar att 

respondenterna har större tillit till svenskklingande namn än till utländskklingande, dessutom 

är tilliten större till kvinnor än till män. I vår studie ges däremot även stöd för preferensbaserad 

diskriminering genom mobilscenariot, vilket också en studie av Ahmed (2010) gjorde. Ahmed 

använde sig av en snarlik metod som Fershtman och Gneezy och trots studiernas inkonsistenta 

resultat kunde båda visa att män diskriminerar i en större utsträckning än kvinnor. I vår studie 

finner vi dock inga resultat för att män diskriminerar mer än kvinnor. I modell (4) från tabell 

10 ser vi däremot att män har en större tillit till okända personer än vad kvinnor har. Buchan, 

Croson och Solnick (2008) fann i sin studie att män visar större tillit till andra människor än 

vad kvinnor gör, vilket stämmer överens med våra resultat. En stor del av den forskning som 

finns om tillit kopplat till nationalekonomiska frågeställningar utgår från spelteoretiska 

experiment, till exempel förtroendespelet, där en riskkomponent finns inkluderad. Att män visar 

större tillit kan enligt Buchan, Croson och Solnick förklaras med att kvinnor är mer riskaverta. 

I vår studie finns inte en riskkomponent på samma sätt som i förtroendespelet eller liknande 

spel men trots det uppvisar män större tillit än kvinnor. 
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5.4 Känslighetsanalys 

För att undersöka hur robusta resultaten är genomförs en känslighetsanalys. Som alternativ till 

OLS och LPM kan modellerna estimerades med antingen en Tobit- eller probitskattning. I 

appendix D redovisas marginaleffekter från Tobit- och probitskattningarna som är direkt 

jämförbara med betakoefficienterna från OLS och LPM-skattningarna. Tobit- och 

probitskattningarna visar i stort på samma resultat, både vad gäller tecken, signifikansnivåer 

och marginaleffekter, som OLS och LPM.  

 

Vad gäller beroendevariabeln som mäter antal minuter som respondenten och 

genomsnittssvensken är villig att låna ut mobiltelefonen kan normalfördelningsantagandet 

ifrågasättas. Variabeln antar endast icke-negativa heltal med en relativt liten varians samtidigt 

som många nollor är inkluderade i datamaterialet. Fördelningen kan snarare beskrivas som en 

Poissonfördelning, vilket är en diskret sannolikhetsfördelning (Verbeek, 2012). Av denna 

anledning skattades även en Poissonregression som redovisas i tabell 17 och tabell 18 i 

appendix D. Skattningen av Poissonregression ger samma tecken på variablerna som OLS-

skattningen och marginaleffekterna är i stort desamma. Skillnaden är att fler variabler blir 

signifikanta med Poissonskattningen och att köns- och den etniska diskrimineringen blir 

signifikant på en procents signifikansnivå för samtliga modeller, både vad gäller respondentens 

uppfattning om sig själv och uppfattningen om genomsnittssvensken. I resultatdelen redovisas 

medelvärdet av respondentens uppfattning om sig själv och genomsnittssvensken, vilket beror 

på att BTA-effekten beaktas. Detta medför att beroendevariabeln, som då blir uttryckt som ett 

medelvärde, inte längre består av heltal och därmed kan inte Poissonregressionen användas.   

 

Då Tobit- och probitskattningarna i stort visar på samma tecken, signifikansnivåer och 

marginaleffekter som OLS och LPM, samtidigt som Poissonskattningen visar på samma tecken 

och marginaleffekter som OLS, blir slutsatsen att OLS och LPM kan användas som 

skattningsmetod. I appendix D redovisas även separata skattningar för respondentens egna svar 

och respondentens uppfattning om genomsnittssvensken. Dessa ger liknande resultat som 

skattningarna för medelvärdet av respondentens uppfattning om sig själv och 

genomsnittssvensken gällande tecken och signifikansnivåer. 

 

När respondenterna besvarade enkäten fick de direkt efter scenarierna en fråga om vad de trodde 

enkäten handlade om. Genom att ställa frågan kan de respondenter som möjligtvis kommit på 

syftet med enkäten undersökas vidare för att se om det påverkade deras svar. En respondent 
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som förstår studiens syfte kan tänkas förändra sitt beteende för att framstå som mer 

accepterande och fördomsfri. En dummyvariabel skapades för att fånga upp detta. Om 

respondentens fritextsvar innehöll något av följande ord kodades fritextsvaret som 1; kön, 

sexism, främlingsfientlighet, fördomar, rasism, invandrare, diskriminering, nationalitet, icke-

svensk, utländsk, nysvensk, muslimer eller Mellanöstern.18 Om fritextsvaren inte innehöll något 

av dessa ord kodades fritextsvaret som 0. Genom att inkludera dummyvariabeln i skattningarna 

undersöktes variabelns signifikans. Resultatet visade att dummyvariabeln inte blev signifikant 

i någon av modellerna, varför slutsatsen dras att respondenternas svar troligen inte påverkades 

av om de anade vad syftet var med enkäten.  

 

I pilotenkäten påpekade några testrespondenter att tidigare erfarenhet kan påverka hur man 

besvarar enkäten. Om en respondent exempelvis tidigare lånat ut sin mobiltelefon till en okänd 

person så kan den erfarenheten påverka svaret. För att kontrollera detta ställdes en fråga i 

enkäten om personen tidigare varit med om en liknande situation som beskrivs i scenarierna. 

När det gäller cykelscenariot samt antal minuter i mobilscenariot blev erfarenhetsvariabeln inte 

signifikant. I de skattningarna som mätte viljan att låna ut mobiltelefonen blev variabeln 

däremot signifikant på en procentsnivå. I tabell 11 och tabell 12 redovisas skattningar med 

erfarenhetsvariabeln inkluderad. Signifikansen för diskrimineringen är opåverkad av 

erfarenheten från att ha varit med om en liknande situation och ändrar endast diskrimineringens 

omfattning marginellt. 

  

                                                      
18 Orden valdes ut efter avslutad datainsamling med respondenternas fritextsvar i beaktande.  
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Tabell 11. Sannolikheten att en respondent är villig att låna ut sin mobiltelefon i 

mobilscenariot. Förklaringsvariabeln tidigare erfarenhet inkluderad 

Variabel Med erfarenhetsvariabel Utan erfarenhetsvariabel 

Utländskklingande namn -0,090*** (0,020) -0,089*** (0,020) 

Kvinna 0,057*** (0,020) 0,062*** (0,020) 

Utländskklingande namn × Kvinna 0,058** (0,028) 0,052* (0,028) 

Ålder -0,005*** (0,002) -0,004** (0,002) 

Manlig respondent 0,007 (0,016) 0,014 (0,016) 

Utlandsfödda föräldrar 0,047*** (0,018) 0,056*** (0,018) 

Högerblocket REFERENS REFERENS 

Vänsterblocket 0,039*** (0,015) 0,025 (0,017) 

Sverigedemokraterna -0,190*** (0,051) -0,210*** (0,051) 

Tidigare erfarenhet 0,066*** (0,014) - 

Ytterligare kontrollvariabler JA JA 

Konstant 0,759*** (0,047) 0,788*** (0,047) 

Justerat R2 0,088 0,082 

N 2 777 2 777 

Anm: Skattningarna är utförda med en LPM-regression. * indikerar statistisk signifikans på 10-procentsnivån, 

** på 5-procentsnivån och *** på 1-procentsnivån. Standardfel anges inom parentesen. REFERENS betyder 

att variabeln används som referens för dummyvariabler inom samma kategori. JA betyder att ytterligare 

kontrollvariabler har inkluderats i modellen, men att dessa inte redovisas i tabellen. Med ytterligare 

kontrollvariabler avses fakultetstillhörighet, uppväxtort, grad av religiositet samt generellt förtroende. 
 

Tabell 12. Sannolikheten att en genomsnittssvensk är villig att låna ut sin mobiltelefon i 

mobilscenariot enligt respondenten. Förklaringsvariabeln tidigare erfarenhet inkluderad  

Variabel Med erfarenhetsvariabel Utan erfarenhetsvariabel 

Utländskklingande namn -0,158*** (0,026) -0,157*** (0,026) 

Kvinna 0,091*** (0,025) 0,096*** (0,025) 

Utländskklingande namn × Kvinna 0,020 (0,036) 0,013 (0,036) 

Ålder 0,001 (0,002) 0,002 (0,002) 

Manlig respondent 0,031 (0,020) 0,037* (0,020) 

Utlandsfödda föräldrar 0,026 (0,023) 0,033 (0,023) 

Högerblocket REFERENS REFERENS 

Vänsterblocket 0,003 (0,019) -0,005 (0,021) 

Sverigedemokraterna 0,011 (0,064) -0,003 (0,065) 

Tidigare erfarenhet 0,068*** (0,018) - 

Ytterligare kontrollvariabler JA JA 

Konstant 0,452*** (0,060) 0,477*** (0,060) 

Justerat R2 0,077 0,073 

N 2 777 2 777 

Anm: Skattningarna är utförda med en LPM-regression. * indikerar statistisk signifikans på 10-procentsnivån, ** 

på 5-procentsnivån och *** på 1-procentsnivån. Standardfel anges inom parentesen. REFERENS betyder att 

variabeln används som referens för dummyvariabler inom samma kategori. JA betyder att ytterligare 

kontrollvariabler har inkluderats i modellen, men att dessa inte redovisas i tabellen. Med ytterligare 

kontrollvariabler avses fakultetstillhörighet, uppväxtort, grad av religiositet samt generellt förtroende. 
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Tidigare erfarenhet har en signifikant positiv effekt på att låna ut mobiltelefonen, både för 

respondenten och respondentens uppfattning om genomsnittssvensken. Den signifikant positiva 

effekten indikerar på att respondenternas tidigare erfarenheter varit positiva, om inte bör vi ha 

sett ett negativt samband. Med tidigare erfarenhet uppskattar respondenterna även 

genomsnittssvensken som mer villig att låna ut sin mobiltelefon, vilket visar att respondenterna 

drar slutsatser utifrån egna erfarenheter och uppfattningar. Den positiva effekten bidrar till en 

ökad förklaring för hur respondenten svarar, men ändrar inte omfattningen av diskrimineringen. 

 

I cykelscenariot användes betalningstjänsten Swish. En respondent som inte känner till hur 

betalningstjänsten fungerar kan tänkas ha besvarat frågan annorlunda än en respondent som har 

kännedom om tjänsten. I enkäten ställdes en fråga om respondenten kände till Swish. Över 98,6 

procent av respondenterna hade kännedom om Swish. Inkluderandet av en dummyvariabel för 

de som kände till Swish gav ingen signifikans och slutsatsen blir då att detta inte påverkar 

resultatet. Datamaterialet består inte heller av några extremfall, varför inga observationer 

exkluderades i känslighetsanalysen. Efter utförd känslighetsanalys konstateras det att resultaten 

är robusta, både vad gäller alternativa skattningsmetoder och vad gäller kontrollfrågor om 

exempelvis tidigare erfarenhet. 

 

Genomsnittstiden för att besvara enkäten var 9 minuter och 17 sekunder, men detta medelvärde 

inkluderade extremtider på upp till 16 timmar hos enskilda respondenter. Exkluderar vi de 29 

observationer som har en svarstid på över en timme blev genomsnittstiden 5 minuter och 52 

sekunder och standardavvikelsen 4 minuter och 20 sekunder. Den snabbast besvarade enkäten 

besvarades på 1 minut och 27 sekunder. 237 observationer har en svarstid på mindre än 3 

minuter. 103 observationer har en svarstid på över två standardavvikelser från genomsnittstiden 

på 5 minuter och 52 sekunder men exkluderades inte från analysen då resultaten inte 

påverkades. Vi testade också att inkludera en variabel för respondenternas svarstid i de olika 

modellerna, men den blev inte signifikant. Respondenternas svarstid påverkar således inte 

studiens resultat. 
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6. Diskussion 

Resultatet från vår studie påvisar såväl etnisk diskriminering som könsdiskriminering i 

generositet och tillit, två centrala delar av ett samhälles sociala kapital. Studien ger stöd till både 

den preferensbaserade och den statistiska diskrimineringsteorin, vilket betyder att den 

diskriminering som förekommer är en kombination av ofullständig information och animositet. 

Levitt (2004) förklarade i sin studie att diskrimineringens karaktär kan skilja sig åt mellan olika 

diskrimineringsgrunder, exempelvis fann Levitt stöd för statistisk diskriminering vad gäller 

etnicitet och stöd för preferensbaserad diskriminering vad gäller ålder. I vår studie fann vi ingen 

skillnad i diskrimineringens karaktär mellan diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet.  

 

Det unika med studien är dels att fokus legat på tillit och generositet och inte någon specifik 

marknad, dels att det vinjettexperiment som används för att undersöka och särskilja statistisk 

och preferensbaserad diskriminering är ny. Studien grundar sig också på ett stort datamaterial. 

Tilldelningen av enkätversionerna var helt randomiserad och genomfördes anonymt via 

Internet, vilket innebär att den interna validiteten är hög. I och med att studien är den första i 

Sverige som undersöker diskrimineringens karaktär och omfattning gällande tillit och 

generositet bör resultaten användas med viss försiktighet. Urvalet bestod av studenter vid ett 

svenskt universitet, varför generaliserbarheten kan ifrågasättas. Studien påvisar dock, med 

starkt signifikanta resultat, förekomst av etnisk diskriminering och könsdiskriminering i 

enlighet med tidigare forskning. Det mest intressanta resultatet från studien är att 

diskrimineringens karaktär är en kombination av statistisk och preferensbaserad diskriminering, 

vilket skiljer sig från tidigare forskning som inte entydigt kunnat påvisa om diskrimineringens 

karaktär. Vissa studier ger stöd för preferensbaserad diskrimineringsteori medan andra studier 

ger stöd för statistisk diskrimineringsteori. Ingen studie som vi har kännedom om har gett ett 

samtidigt stöd för båda diskrimineringsteorierna gällande samma diskrimineringsgrund.  

 

Syftet med de namn som valdes till scenarierna var att de skulle signalera etnicitet och kön på 

ett tydligt sätt, men samtidigt vara neutrala i den meningen att inga allmänt positiva eller 

negativa associationer skulle kunna kopplas till dem. Det optimala valet vore ett namn som 

strikt signalerar etnicitet och kön, men i verkligheten kan det tänkas att namnen signalerar mer 

än just dessa egenskaper. Exempelvis kan det diskuteras om den uppfattade genomsnittsåldern 

för de som heter Anna, Fatima, Erik eller Ahmed skiljer sig åt. Om genomsnittsåldern är 

betydligt högre för till exempel Ahmed än för Erik kan det tänkas att insamlad data blir 
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kontaminerad och fångar upp eventuell åldersdiskriminering. En sådan effekt skulle överskatta 

den etniska diskrimineringen och könsdiskrimineringen. Även om genomsnittsåldern är 

identisk mellan de namn som väljs beror det till stor del på hur respondenten uppfattar 

genomsnittsåldern. Det finns också en risk att namn som Ahmed och Fatima även signalerar 

religionstillhörighet (Ahmed, 2015). I vår enkät fick respondenterna, efter att de blivit utsatta 

för de två scenarierna, besvara en fråga om vad de trodde enkäten och studien handlade om. 

Från dessa svar har vi inte funnit några indikationer på att respondenterna ska ha uppfattat det 

som att genomsnittsåldern skiljer sig åt mellan könen eller att studien handlar om 

diskriminering till följd av religionstillhörighet. Om studien replikeras är det dock av intresse 

att inkludera kontrollvariabler i enkäten för att undersöka hur respondenterna uppfattar namnen, 

både vad gäller religionstillhörighet och genomsnittsålder. Efter scenarierna kan 

respondenterna exempelvis få ange hur gammal de tror att Ahmed är på en diskret kontinuerlig 

skala, på så sätt kan respondenternas uppfattning om genomsnittsåldern mätas. 

 

Av de respondenter som besvarade enkäten var 64 procent kvinnor och 36 procent män. Ahmed 

(2010) liksom Fershtman och Gneezy (2001) visade att män diskriminerar mer än vad kvinnor 

gör. Om detta fenomen förekommer i vår studie riskerar könsfördelningen att bidra till en 

underskattning av den diskriminering som påvisats. Vidare visade Carvacho m.fl. (2013) att 

utbildning har ett negativt samband med fördomar. Ju högre utbildningsnivå en individ har, 

desto mindre fördomar har individen. Eftersom vår studie grundar sig på data insamlad från 

studenter på universitetsnivå är det möjligt att omfattningen av den diskriminering som påvisats 

underskattas. Kuppens och Spears (2014) undersökte om individer med en högre formell 

utbildning rapporterar mer eller mindre fördomar i enkätundersökningar än individer med lägre 

utbildningsgrad. Deras resultat visar att välutbildade individer uppvisar en låg grad av fördomar 

i enkätundersökningar som mäter fördomsfullhet explicit relativt lågutbildade. När 

fördomsfullhet mäts implicit finner Kuppens och Spears ingen skillnad mellan låg- och 

välutbildade. I denna studie mäts diskrimineringen implicit, varför de fördomar som 

respondenterna eventuellt besitter avslöjas på samma sätt om urvalet grundat sig på lågutbildade 

individer enligt Kuppens och Spears. 

 

I samhällsdebatten är det viktigt att komma ihåg att människor inte alltid diskriminerar på grund 

av illvilja mot den diskriminerade gruppen, vilket den preferensbaserade diskrimineringsteorin 

förutspår. Precis som vi påvisat i denna studie kan diskrimineringen istället vara en konsekvens 

av en rationell maximeringsvilja i en situation med ofullständig information. Då vår studie ger 
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stöd för båda diskrimineringsteorierna är det viktigt att skilja mellan dessa för att beslutsfattare 

ska kunna skapa effektiva policyåtgärder för en minskning av diskrimineringen. En nackdel 

med vår studie är att det inte går att uttala sig om vilken av den preferensbaserade eller 

statistiska diskrimineringen som är störst, vilket skulle ge en ledning i vilka policyinstrument 

som borde tilldelas mest resurser. Vår studie beaktar inte heller att den diskriminering som 

förekommer kan vara strukturell, exempelvis genom sociala normer. Klarlagt är dock att det 

krävs policyåtgärder för att komma tillrätta med problemet. Vår studie visar tydligt att män med 

utländskklingande namn diskrimineras både till följd av sitt kön och sin etnicitet, vilket leder 

till negativa konsekvenser för dessa individer. Policyåtgärder bör riktas främst mot de grupper 

som blir diskriminerade utifrån flera diskrimineringsgrunder, då den totala negativa effekten 

blir som störst för dessa.  

 

Den diskriminering som är statistisk till sin karaktär grundar sig på ofullständig information. I 

vår studie bidrar ofullständig information om cykelförsäljaren i cykelscenariot till minskad tillit 

hos respondenterna om säljaren är man eller har ett utländskklingande namn. Resultatet kan 

tolkas som att respondenten ser kvinnor och personer med svenskklingande namn som mer 

förtroendeingivande än män och personer med utländskklingande namn. Om respondenterna 

anser att kvinnor är mer förtroendeingivande än män kommer de att, i brist på relevant 

information om säljaren, använda sig av detta för att fatta ett beslut. Det behöver dock inte vara 

så att kvinnor därmed är mer förtroendeingivande än män, utan respondentens uppfattning kan 

grunda sig på en förlegad eller en felaktig syn som styrs av sociala strukturer. För att komma 

tillrätta med den statistiska diskrimineringen finns två utgångspunkter. Om den statistiska 

diskriminering som förekommer grundar sig på felaktiga uppfattningar om den grupp som den 

diskriminerade antas tillhöra krävs mer objektiv kunskap för att motbevisa de felaktiga 

uppfattningarna. Kunskapen kan spridas i utbildningsväsendet, genom informationskampanjer 

eller genom bättre integration mellan olika grupper i samhället.  

 

Den andra utgångspunkten utgår istället från att de uppfattningar som bidrar till den statistiska 

diskrimineringen faktiskt är sanna. Vid förekomst av statistisk diskriminering krävs först och 

främst vidare forskning för att klargöra om diskrimineringen bygger på sanna eller felaktiga 

uppfattningar om den grupp som den diskriminerade individen tillhör. Om diskrimineringen 

bygger på sanna uppfattningar bör forskningen undersöka varför det ser ut som det gör. Om 

beteendet grundar sig i samhällsnormer krävs ett normkritiskt och medvetet politisk agerande 

för att bryta normerna som bidrar till den strukturella diskrimineringen. Det kan också tänkas 
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att det krävs fler riktade åtgärder och resurser till grupper som behöver extra stöd i samhället. 

Det kan röra sig om grupper som är överrepresenterade i brottsstatistiken, som har en mer 

utbredd psykisk ohälsa än samhället i övrigt eller som har en lägre utbildningsnivå än andra 

grupper i samhället. Stödet kan bland annat ske genom att finansiera ideella organisationer som 

aktivt arbetar med den aktuella problematiken. Ett exempel där de uppfattningar som den 

statistiska diskrimineringen bygger på är sanna är marknaden för bilförsäkringar. Unga personer 

liksom män får betala en högre premie för sin bilförsäkring. Förklaringen till den statistiska 

diskrimineringen är att unga i genomsnitt har mindre erfarenhet av att köra bil och att män i 

genomsnitt är mer risksökande än kvinnor (Eckel & Grossman, 2008). Märk dock att detta 

gäller för genomsnittet, det finns män som är mindre risksökande än en del kvinnor. Frågan är 

vilken typ av den statistiska diskrimineringen som blir moraliskt accepterad och varför.  

 

Den diskriminering som är preferensbaserad grundar sig på animositet mot den diskriminerade 

gruppen. I vår studie visar sig den preferensbaserade diskrimineringen i graden av generositet 

som respondenten uppvisar beroende på vilket kön och etnicitet den okända personen i 

mobilscenariot har. Castillo och Petrie (2009) visar i sin studie bevis för att personer som tillhör 

en given grupp favoriserar andra som tillhör samma grupp. Frågan blir då hur viktig 

grupptillhörigheten är och på vilket sätt den skapar favorisering. I en studie visade Ahmed 

(2007) att en del av favoriseringen av sin egen grupp uppkommer per automatik och omedvetet. 

Ahmed menar att diskriminering kan uppstå som en följd av ett favoriseringsbeteende snarare 

än animositet riktat mot andra grupper. Det behövs dock mer forskning som undersöker detta 

och framförallt om denna favorisering grundar sig på animositet eller om det kan finnas andra 

förklaringar till fenomenet. Om det visar sig att favorisering riktat mot ens egen grupp är 

omfattande bör åtgärder riktas mot att förbättra integrationen i samhället. Bristande integration 

på bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden bidrar till att förstärka grupptillhörigheten 

gällande exempelvis etnicitet. I ett mångkulturellt område är sannolikheten större att människor 

med olika etnicitet interagerar med varandra och kan formera grupper över etnicitetsgränserna. 

Problematiken ligger dock i hur detta kan genomföras. Under 1980- och 1990-talet 

genomfördes den så kallade Hela Sverige-strategin som syftade till att bryta koncentrationen 

av invandrare till storstadsregionerna för att få en större geografisk spridning vad gäller 

flyktingmottagandet (Skans & Åslund, 2010). Strategin gick ut på att placera flyktingar över 

hela landet och gav visserligen en viss spridningseffekt, men strategin medförde också att de 

utplacerades ekonomiska möjligheter försämrades. Även om tanken bakom Hela Sverige-

strategin var att minska segregationen på bostadsmarknaden resulterade strategin i en 
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strukturell diskriminering. Detta visar på vikten av att de policyinstrument som implementeras 

bör analyseras noga så att det inte ger upphov till någon ny diskriminering. 

 

Om den preferensbaserade diskrimineringen förklaras av animositet betyder det att 

policyinstrument bör gälla attitydpåverkan. På samma sätt som samhällets attityder förändrats 

gällande exempelvis tobaksrökning kan samhällets attityder mot diskriminerade grupper 

ändras. För det första krävs en medvetenhet om diskrimineringens negativa effekter, vilket kan 

uppnås på samma sätt som kunskapsinriktade policyinstrument riktade mot den statistiska 

diskrimineringen. På så sätt kan synergieffekter uppnås genom att rikta resurser mot 

policyinstrument som både hanterar den statistiska och preferensbaserade diskrimineringen. 

 

Ett instrument för att motverka diskriminering är diskrimineringslagstiftning. Sedan 2008 har 

Sverige en ny diskrimineringslagstiftning som uttryckligen förbjuder all form av diskriminering 

och som innefattar sju diskrimineringsgrunder, men dess effektivitet kan ifrågasättas (Ahmed, 

2015). Ahmed menar att även om lagen förbjuder diskriminering är det relativt smärtfritt att 

diskriminera. Det är få fall som leder till rättegång och i de fall som diskriminering anmäls och 

påvisas är påföljderna inte tillräckligt kännbara. Vår studie ger bland annat stöd för den 

preferensbaserade diskrimineringsteorin som innebär att den som diskriminerar är villig att 

betala för det. Om en individ är villig att betala för att få diskriminera blir 

diskrimineringslagstiftningen verkningslös, speciellt om risken att bli anmäld är liten och om 

påföljderna inte är tillräckligt kännbara. Fershtman och Gneezy (2001) diskuterar också 

problematiken med diskrimineringslagar och framhåller att de är ineffektiva gällande 

svårobserverade diskrimineringssituationer. Vad gäller interpersonella relationer är det mycket 

svårt att i en naturlig miljö kunna påvisa diskriminering, exempelvis i generositet eller tillit. 

Fershtman och Gneezy hävdar att diskrimineringslagstiftning lämpar sig för att hantera 

lönediskriminering och annan diskriminering som är lätt att observera och påvisa. För 

beslutsfattare är det viktigt att ha detta i beaktande vid utvärdering av lagstiftningen och 

utvecklingen av policyinstrument för att motverka diskriminering. 

 

En annan intressant aspekt är BTA-effekten som i vår studie tydligt påvisar en överskattning av 

individers egna egenskaper, så som generositet och tillit. Ett ökat medvetande om sitt eget 

beteende och sina egna värderingar är en kritisk framgångsfaktor för att minimera den 

diskriminering som förekommer. För att kunna hantera ett problem krävs först och främst en 

medvetenhet om problemet. Individer kan tänkas vara mindre benägna att ta till sig kunskap 
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om utsatta minoriteter om de själva anser att de inte diskriminerar eller inte saknar kunskap om 

dessa minoriteter.  

 

Slutligen visar vår studie att det förekommer diskriminering som ger upphov till en minskad 

grad av generositet och tillit, vilket kan bidra till minskat socialt kapital i samhället. Ett minskat 

socialt kapital försvårar transaktioner och interaktioner i ett samhälle. Konsekvensen blir en 

ökad samhällsekonomisk ineffektivitet som bland annat tar sig uttryck i lägre ekonomisk 

tillväxt. För beslutsfattare är det därför av betydelse att utreda frågan vidare och undersöka hur 

omfattande diskrimineringen som ger upphov till ett minskat socialt kapital är i det svenska 

samhället.   
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7. Slutsatser och framtida forskning 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att utveckla och genomföra en experimentell 

prövning av statistisk och preferensbaserad diskrimineringsteori, som är de två centrala 

ekonomiska förklaringsmodellerna till diskriminering. Studien bygger på primärdata från en 

webbenkät. Den metod som utvecklades applicerades på denna webbenkät och grundade sig på 

två hypotetiska scenarier som avsåg mäta graden av generositet och tillit hos respondenten. De 

två scenarierna varierade med avseende på kön och etnicitet hos den okända personen som 

respondenten möter i scenariot. Resultaten från studien visar på förekomst av både etnisk 

diskriminering och könsdiskriminering gällande generositet och tillit, som är två centrala delar 

av ett samhälles sociala kapital. Vidare visar även resultatet att omfattningen av den etniska 

diskrimineringen är större än för könsdiskrimineringen. Vad gäller diskrimineringens karaktär 

ger studiens resultat stöd för både den statistiska och preferensbaserade diskrimineringsteorin. 

Den diskriminering som visats förekomma beror således dels på ofullständig information och 

dels på animositet. Tidigare studier på området har gett stöd för antingen statistisk eller 

preferensbaserad diskriminering, till skillnad från vår studie som ger ett samtidigt stöd för de 

båda teorierna. Studiens resultat visar att diskrimineringens karaktär inte skiljer sig åt mellan 

diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet med avseende på tillit och generositet. 

 

Då denna studie är den första i Sverige som undersöker diskriminering i förhållande till socialt 

kapital och söker att kartlägga diskrimineringens karaktär är det nödvändigt med ytterligare 

forskning på området för att undersöka frågan vidare. En stor del av tidigare 

diskrimineringsforskning har fokuserat på olika marknader, men det är viktigt att 

diskriminering i andra sammanhang undersöks. Exempel på sådana sammanhang kan vara vid 

förhandlingar eller vid demokratiska val där det är möjligt att personrösta. Genom att undersöka 

diskriminering i förhållande till tillit och generositet vill vi inspirera till detta. Det är även 

önskvärt att studera diskrimineringens karaktär på exempelvis arbets- och bostadsmarknaden i 

Sverige där tidigare forskning påvisat förekomst av diskriminering. Vidare är det också av 

betydelse att fortsätta kartläggningen av diskrimineringens karaktär med metoder som utgår 

från mer naturliga sammanhang än vad spelteoretiska experiment så som diktatorspelet kan 

erbjuda. Det finns också behov av mer forskning om vem som har smak för diskriminering. 

Som nämndes i teoriavsnittet har Beckers preferensbaserade teori utvecklats till att förklara 

diskriminering med att den som diskriminerar inte nödvändigtvis själv har smak för 

diskriminering. Exempelvis kan en arbetsgivare beakta övriga anställdas preferenser vid en 
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anställningsprocess och därigenom diskriminera. För att beslutsfattare ska kunna skapa 

effektivare policyinstrument behövs således forskning om hur den preferensbaserade 

diskrimineringen uppstår, det vill säga vems preferenser som är källan till diskrimineringen.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskningsområdet gällande diskrimineringens 

karaktär är ett aktuellt och viktigt område att studera, dels för den fortsatta teoriutvecklingen 

och dels då det underlättar och effektiviserar policybeslut i syfte att eliminera oönskad 

diskriminering. Med denna studie hoppas vi kunna inspirera till vidare forskning på området. 
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Appendix A: E-postutskick till urvalet 

 
Till: 

 

Kopia: 

 

Ämne: Delta i studie om beslutsfattande – vinn biobiljetter! 

 

Bidra till studien genom att fylla i en kort enkät om olika beslutssituationer. 

 

Hej! Vi är två studenter vid Linköpings universitet som genomför ett examensarbete om 

beslutsfattande. Enkäten tar några minuter att besvara och insamlad data är även tänkt att 

användas i ett forskningsprojekt vid IEI. Deltagandet är frivilligt och dina svar kommer 

behandlas anonymt och konfidentiellt. Efter att du har deltagit i enkäten så har du möjlighet att 

vara med i utlottningen av 16 biobiljetter. 

 

Klicka på länken nedan för att svara på enkäten: 

 

https://sv.surveymonkey.com/s/enkatstudie 

 

Ditt deltagande uppskattas och skulle vara till stor hjälp! 

 

Har du frågor om studien eller vill komma i kontakt med oss kan du höra av dig till 

 

Fredrik Birkeland                                     Oscar Rosander 

 

Frebi936@student.liu.se                          Oscro934@student.liu.se 

 
  

https://sv.surveymonkey.com/s/enkatstudie
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Appendix B: Enkäten i sin helhet 

 
 
 
 
 
 

 

Enkäten är en del av ett examensarbete vid Linköpings universitet och handlar om 

beslutsfattande i olika situationer. Genom att du besvarar enkäten godkänner du att dina svar 

kan användas i framtida forskningsprojekt. Alla svar kommer behandlas anonymt och 

konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt men uppskattas. Svara sanningsenligt och tänk igenom 

frågorna innan du svarar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilscenariot, text 1 Du är ute och promenerar när en man med två matkassar kommer fram 

till dig. Mannen presenterar sig som Ahmed och frågar om han skulle kunna få låna din 

mobiltelefon för att ringa ett samtal. Mannen förklarar för dig att hans egen mobil har slut på 

batteri och att det skulle vara till stor hjälp om han kunde få låna din mobil för att ringa. Han 

erbjuder sig att visa sin legitimation så att du kan lita på honom. Din mobil har gott om batteri 

och ditt mobilabonnemang ger dig obegränsat med fria samtal. 

 

Mobilscenariot, text 2 Du är ute och promenerar när en man med två matkassar kommer fram 

till dig. Mannen presenterar sig som Erik och frågar om han skulle kunna få låna din 

mobiltelefon för att ringa ett samtal. Mannen förklarar för dig att hans egen mobil har slut på 

batteri och att det skulle vara till stor hjälp om han kunde få låna din mobil för att ringa. Han 

erbjuder sig att visa sin legitimation så att du kan lita på honom. Din mobil har gott om batteri 

och ditt mobilabonnemang ger dig obegränsat med fria samtal. 

 

Nästa
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Mobilscenariot, text 3 Du är ute och promenerar när en kvinna med två matkassar kommer 

fram till dig. Kvinnan presenterar sig som Fatima och frågar om hon skulle kunna få låna din 

mobiltelefon för att ringa ett samtal. Kvinnan förklarar för dig att hennes egen mobil har slut 

på batteri och att det skulle vara till stor hjälp om hon kunde få låna din mobil för att ringa. Hon 

erbjuder sig att visa sin legitimation så att du kan lita på henne. Din mobil har gott om batteri 

och ditt mobilabonnemang ger dig obegränsat med fria samtal. 

 

Mobilscenariot, text 4 Du är ute och promenerar när en kvinna med två matkassar kommer 

fram till dig. Kvinnan presenterar sig som Fatima och frågar om hon skulle kunna få låna din 

mobiltelefon för att ringa ett samtal. Kvinnan förklarar för dig att hennes egen mobil har slut 

på batteri och att det skulle vara till stor hjälp om hon kunde få låna din mobil för att ringa. Hon 

erbjuder sig att visa sin legitimation så att du kan lita på henne. Din mobil har gott om batteri 

och ditt mobilabonnemang ger dig obegränsat med fria samtal. 

 

Är du villig att låna ut din mobiltelefon? 

 

Tror du att genomsnittssvensken är villig att låna ut sin mobiltelefon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelscenariot, text 1 Du ska köpa en ny cykel och via en annonssajt på internet hittar du en 

som verkar bra. Du möter upp mannen som vill sälja cykeln och betalar med Swish (det vill 

Nästa
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säga genom att du för över pengarna med din mobiltelefon). Sedan cyklar du glatt hem på din 

nya cykel och är riktigt nöjd med ditt köp. Senare på kvällen inser du att du råkat skriva in en 

0:a för mycket när du swishade över pengarna. Istället för 300 kronor så betalade du alltså 3000 

kronor för cykeln. Det enda du känner till om säljaren är att det är en man som heter Ahmed 

och hans mobiltelefonnummer. 

 

Cykelscenariot, text 2 Du ska köpa en ny cykel och via en annonssajt på internet hittar du en 

som verkar bra. Du möter upp mannen som vill sälja cykeln och betalar med Swish (det vill 

säga genom att du för över pengarna med din mobiltelefon). Sedan cyklar du glatt hem på din 

nya cykel och är riktigt nöjd med ditt köp. Senare på kvällen inser du att du råkat skriva in en 

0:a för mycket när du swishade över pengarna. Istället för 300 kronor så betalade du alltså 3000 

kronor för cykeln. Det enda du känner till om säljaren är att det är en man som heter Erik och 

hans mobiltelefonnummer. 

 

Cykelscenariot, text 3 Du ska köpa en ny cykel och via en annonssajt på internet hittar du en 

som verkar bra. Du möter upp kvinnan som vill sälja cykeln och betalar med Swish (det vill 

säga genom att du för över pengarna med din mobiltelefon). Sedan cyklar du glatt hem på din 

nya cykel och är riktigt nöjd med ditt köp. Senare på kvällen inser du att du råkat skriva in en 

0:a för mycket när du swishade över pengarna. Istället för 300 kronor så betalade du alltså 3000 

kronor för cykeln. Det enda du känner till om säljaren är att det är en kvinna som heter Fatima 

och hennes mobiltelefonnummer. 

 

Cykelscenariot, text 4 Du ska köpa en ny cykel och via en annonssajt på internet hittar du en 

som verkar bra. Du möter upp kvinnan som vill sälja cykeln och betalar med Swish (det vill 

säga genom att du för över pengarna med din mobiltelefon). Sedan cyklar du glatt hem på din 

nya cykel och är riktigt nöjd med ditt köp. Senare på kvällen inser du att du råkat skriva in en 

0:a för mycket när du swishade över pengarna. Istället för 300 kronor så betalade du alltså 3000 

kronor för cykeln. Det enda du känner till om säljaren är att det är en kvinna som heter Anna 

och hennes mobiltelefonnummer. 

 

Hur sannolikt tror du det är att du får tillbaka pengarna direkt om du hör av dig till säljaren? 
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Hur tror du genomsnittssvensken skulle besvara frågan? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fråga 4. Har du varit med om en situation där någon okänd ber om att få låna din mobiltelefon? 

 

Fråga 5. Har du varit med om en situation liknande den med cykelaffären och Swish? 

 

Fråga 6. Vet du vad Swish är? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7. Vad tror du enkäten handlar om? 

 

  

Nästa

Nästa

Nästa
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Fråga 8. I vilken typ av område är du uppväxt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 9. Är någon av dina föräldrar född utomlands? 

 

Om respondenten svarar Ja, en av dem så leds den vidare direkt till fråga 10. Om respondenten 

svarar Ja, båda så leds den vidare till fråga 11. 

 

  
Nästa

Nästa
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Fråga 10. I vilket land föddes den av dina föräldrar som är född utomlands? 

 

 

Fråga 11. I vilket land/länder föddes de? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 12. Vilken fakultet tillhör du vid Linköpings universitet? 

 

 

  

Nästa

Nästa



72 

 

 

 

 

 

 

Fråga 13. Hur många terminer har du läst på högskolenivå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 14. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet i september 2014? 

 

  

Nästa

Nästa
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Fråga 15. Oberoende om du besöker en kyrka, en moské eller liknande skulle du säga att du är 

 

 

Fråga 16. Generellt, skulle du säga att de flesta människor går att lita på eller att man alltid bör 

vara försiktig när man har med andra människor att göra? 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 17. Ange ditt juridiska kön 

 

 

Fråga 18. Ange din ålder 

 

  

Nästa

Nästa
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Nu är enkäten slut. Stort tack för ditt deltagande! För att visa vår uppskattning vill vi ge dig 

möjligheten att vinna två biobiljetter. Genom att fylla i din LiU-mail nedan så är du med i 

utlottningen av biobiljetterna. Det är helt frivilligt om du vill vara med i utlottningen och ditt 

LiU-ID kommer inte att kopplas ihop med dina svar utan kommer endast användas för att 

kontakta dig om du vinner. 

 

Ange din LiU-mail nedan om du vill delta i utlottningen och klicka på ”klar” för att avsluta 

enkäten. Vill du inte delta i utlottningen så lämna fältet tomt och klicka på ”klar” för att avsluta 

enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för ditt deltagande! Resultatet från studien kommer att publiceras senare i vår. Vill 

du ta del av resultatet så är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är 

 

Oscar Rosander      Fredrik Birkeland 

oscro934@student.liu.se frebi936@student.liu.se

  

Slutligen skulle vi vilja be dig att inte prata med någon om enkäten fram till och med 1 mars 

för att undvika att andras svar påverkas. Stort tack för att du respekterar detta. 

Klar

Stäng
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Appendix C: Lista över program som ingår i urvalet 

De 12 260 studenterna som valdes ut till urvalet var hösten 2014 registrerade på något av 

nedanstående 39 program. Listan är uppdelad efter fakultet i följande ordning - Filosofiska 

fakulteten, Utbildningsvetenskap, Tekniska fakulteten samt Medicinska fakulteten. 

 

Affärsjuridik  

Affärsjuridik med Europainriktning 

Civilekonomprogrammet 

Internationella civilekonomprogrammet 

Kognitionsvetenskap 

Miljövetare 

Personal och arbetsvetenskap 

Politices kandidat 

Psykologprogrammet 

Samhälls- och kulturanalys 

Socionomprogrammet 

Statistik och dataanalys 

Systemvetare – verksamhetsanalys & IT-

design 

Turism – med inriktning mot kulturarv och 

naturmiljö 

 

Förskollärare 

Lärare fritidshem 

Lärare i årskurs F-3 

Lärare i årskurs 4-6 

Ämneslärare i årskurs 7-9  

Ämneslärare i gymnasieskolan 

Civilingenjör i datateknik 

Civilingenjör i design- och 

produktutveckling 

Civilingenjör i elektrodesign 

Civilingenjör i energi – miljö - 

management 

Civilingenjör i industriell ekonomi 

Civilingenjör i informationsteknologi 

Civilingenjör i kemisk biologi 

Civilingenjör i maskinteknik 

Civilingenjör i medicinsk teknik 

Civilingenjör i medieteknik 

Civilingenjör i mjukvaruteknik 

Civilingenjör i teknisk biologi 

Civilingenjör i teknisk fysik och elektronik 

Innovativ programmering 

 

Arbetsterapeutprogrammet 

Biomedicinska analytikerprogrammet 

Logopedprogrammet 

Läkarprogrammet 

Sjuksköterskeprogrammet
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Appendix D: Alternativa skattningar och skattningsmetoder 

I detta appendix redovisas OLS-skattningar för respondenter och genomsnittssvensk vad gäller 

antal minuter i mobilscenariot respektive sannolikheten att få tillbaka pengarna i cykelscenariot. 

Även alternativa skattningar till de resultat som redovisats i resultat- och analysdelen ges. 

Alternativ skattningsmetod till LPM är probitmodellen och alternativ skattningsmetod till OLS 

är Tobitmodellen. För beskrivning av probit- och Tobitmodellen hänvisas till Verbeek (2012). 

För probit- och Tobitskattningarna redovisas marginaleffekter som är direkt jämförbara med 

betakoefficienterna från LPM och OLS-skattningarna. Vad gäller beroendevariabeln för antal 

minuter mobiltelefonen lånas ut i mobilscenariot skattas även en Poissonregression för 

respondentens uppfattning om sig själv samt respondentens uppfattning om 

genomsnittssvensken. För Poissonskattningen rapporteras marginaleffekter som är direkt 

jämförbara med OLS-skattningarna. För beskrivning av Poissonregressionen hänvisas till 

Verbeek (2012). 

 

För samtliga tabeller i detta appendix gäller att * indikerar statistisk signifikans på 10-

procentsnivån, ** på 5-procentsnivån och *** på 1-procentsnivån. Standardfel anges inom 

parentesen. REFERENS betyder att variabeln används som referens för dummyvariabler inom 

samma kategori. JA betyder att ytterligare kontrollvariabler har inkluderats i modellen, men att 

dessa inte redovisas i tabellen. NEJ betyder att ytterligare kontrollvariabler inte har inkluderats 

i modellen. Med ytterligare kontrollvariabler avses fakultetstillhörighet, uppväxtort, grad av 

religiositet samt generellt förtroende. Vad gäller marginaleffekter för interaktionsvariabler 

anges dessa med N/A (not available) eftersom dessa inte kan beräknas. En marginaleffekt visar 

effekten på en marginell förändring i en variabel samtidigt som alla andra variabler hålls 

konstant. 
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Tabell 13. Probitskattning med genomsnittliga marginaleffekter vad gäller sannolikheten för 

att respondenten är villig att låna ut sin mobiltelefon i mobilscenariot 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande namn -0,060*** (0,015) - -0,076*** (0,020) -0,077*** (0,019) 

Kvinna - 0,088*** (0,015) 0,069*** (0,021) 0,070*** (0,021) 

Utländskklingande namn × 

Kvinna 

- - N/A (0,028) N/A (0,027) 

Ålder - - - -0,004** (0,002) 

Manlig respondent - - - 0,017 (0,016) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 0,050*** (0,017) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - 0,039*** (0,015) 

Sverigedemokraterna - - - -0,179*** (0,061) 

Ytterligare kontrollvariabler NEJ NEJ NEJ JA 

McFadden R2 0,006 0,013 0,020 0,089 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

 

 

Tabell 14. Probitskattning med genomsnittliga marginaleffekter vad gäller sannolikheten för 

att genomsnittssvensken är villig att låna ut sin mobiltelefon i mobilscenariot enligt 

respondenten 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande namn -0,151*** (0,019) - -0,153*** (0,026) -0,153*** (0,025) 

Kvinna - 0,100*** (0,019) 0,099*** (0,026) 0,100*** (0,026) 

Utländskklingande namn × 

Kvinna 

- - N/A (0,037) N/A (0,036) 

Ålder - - - 0,002 (0,002) 

Manlig respondent - - - 0,038* (0,020) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 0,033 (0,022) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - -0,005 (0,021) 

Sverigedemokraterna - - - -0,003 (0,065) 

Ytterligare kontrollvariabler NEJ NEJ NEJ JA 

McFadden R2 0,017 0,008 0,025 0,058 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 
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Tabell 15. OLS-skattning av hur många minuter respondenten är villig att låna ut sin 

mobiltelefon i mobilscenariot 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande namn -0,437 (0,300) - -0,893** (0,422) -0,909** (0,413) 

Kvinna - 1,252*** (0,299) 0,810* (0,418) 0,712* (0,408) 

Utländskklingande namn × 

Kvinna 

- - 0,906 (0,597) 0,887 (0,585) 

Ålder - - - -0,099*** (0,036) 

Manlig respondent - - - 0,435 (0,326) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 1,791*** (0,375) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - 0,989*** (0,341) 

Sverigedemokraterna - - - -0,658 (1,052) 

Ytterligare kontrollvariabler NEJ NEJ NEJ JA 

Konstant 5,582*** (0,209) 4,743*** (0,211) 5,178*** (0,295) 5,060*** (0,970) 

Justerat R2 0,000 0,006 0,007 0,053 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

 
 

Tabell 16. OLS-skattning av hur många minuter genomsnittssvensken är villig att låna ut sin 

mobiltelefon i mobilscenariot enligt respondenten 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande namn -0,610*** (0,171) - -0,618** (0,241) -0,608** (0,239) 

Kvinna - 0,685*** (0,170) 0,681*** (0,238) 0,667** (0,236) 

Utländskklingande namn × 

Kvinna 

- - 0,013 (0,340) 0,026 (0,338) 

Ålder - - - -0,028 (0,021) 

Manlig respondent - - - 0,221 (0,189) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 0,475** (0,217) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - 0,255 (0,197) 

Sverigedemokraterna - - - 0,230 (0,608) 

Ytterligare kontrollvariabler NEJ NEJ NEJ JA 

Konstant 3,104*** (0,119) 2,463*** (0,121) 2,764*** (0,168) 2,752*** (0,561) 

Justerat R2 0,004 0,005 0,009 0,027 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 
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Tabell 17. Poissonskattning med rapporterade marginaleffekter över antal minuter som 

respondenten är villig att låna ut mobiltelefon 

 

Tabell 18. Poissonskattning med rapporterade marginaleffekter över antal minuter 

respondenten tror att genomsnittssvensken är villig att låna ut mobiltelefonen 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande 

namn 

-0,610*** (0,063) - -0,700*** (0,096) -0,667*** (0,093) 

Kvinna - 0,685*** (0,064) 0,611*** (0,084) 0,580*** (0,082) 

Utländskklingande 

namn × Kvinna 

- - 0,168 (0,131) N/A (0,128) 

Ålder - - - -0,027*** (0,008) 

Manlig respondent - - - 0,206*** (0,069) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 0,460*** (0,083) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - 0,240*** (0,073) 

Sverigedemokraterna - - - 0,236 (0,239) 

Ytterligare 

kontrollvariabler 

NEJ NEJ NEJ JA 

Pseudo R2 0,005 0,007 0,012 0,036 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande 

namn 

-0,437*** (0,088) - -1,006*** (0,132) -0,976*** (0,125) 

Kvinna - 1,252*** (0,088) 0,774*** (0,120) 0,631*** (0,114) 

Utländskklingande 

namn × Kvinna 

- - 1,071*** (0,195) N/A*** (0,185) 

Ålder - - - -0,094*** (0,011) 

Manlig respondent - - - 0,391*** (0,094) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 1,718*** (0,118) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - 0,988*** (0,102) 

Sverigedemokraterna - - - -0,801*** (0,308) 

Ytterligare 

kontrollvariabler 

NEJ NEJ NEJ JA 

Pseudo R2 0,001 0,008 0,010 0,074 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 
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Tabell 19. Tobitskattning med rapporterade marginaleffekter vad gäller medelvärdet av hur 

många minuter respondenten och genomsnittssvensken är villig att låna ut sin mobiltelefon i 

mobilscenariot 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande namn -0,553*** (0,169) - -0,820*** (0,239) -0,836*** (0,233) 

Kvinna - 0,951*** (0,169) 0,703*** (0,234) 0,654*** (0,228) 

Utländskklingande namn × 

Kvinna 

- - N/A (0,346) N/A (0,338) 

Ålder - - - -0,056***(0,020) 

Manlig respondent - - - 0,273 (0,184) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 1,085*** (0,223) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - 0,516*** (0,192) 

Sverigedemokraterna - - - -0,503 (0,572) 

Ytterligare kontrollvariabler NEJ NEJ NEJ JA 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

 
 

Tabell 20. OLS-skattning av sannolikheten för respondenten att få tillbaka sina pengar från 

den felaktiga betalningen i cykelscenariot 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande namn -0,230*** (0,080) - -0,303*** (0,114) -0,334*** (0,108) 

Kvinna - 0,593*** (0,080) 0,507*** (0,112) 0,500*** (0,107) 

Utländskklingande namn × 

Kvinna 

- - 0,164(0,159) 0,202 (0,151) 

Ålder - - - -0,018* (0,009) 

Manlig respondent - - - 0,278*** (0,084) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 0,018 (0,097) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - -0,032 (0,088) 

Sverigedemokraterna - - - -1,506*** (0,271) 

Ytterligare kontrollvariabler NEJ NEJ NEJ JA 

Konstant 6,434*** (0,057) 6,013*** (0,057) 6,167*** (0,082) 5,966*** (0,251) 

Justerat R2 0,003 0,019 0,022 0,124 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 
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Tabell 21. OLS-skattning av sannolikheten för genomsnittssvensken att få tillbaka sina pengar 

från den felaktiga betalningen i cykelscenariot enligt respondenten 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande namn -0,712*** (0,075) - -0,901*** (0,106) -0,930*** (0,104) 

Kvinna - 0,626*** (0,075) 0,418*** (0,105) 0,401*** (0,102) 

Utländskklingande namn × 

Kvinna 

- - 0,389*** (0,148) 0,422*** (0,144) 

Ålder - - - -0,007 (0,009) 

Manlig respondent - - - 0,403*** (0,081) 

Utlandsfödda föräldrar - - - -0,001 (0,093) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - -0,086 (0,084) 

Sverigedemokraterna - - - -0,178 (0,259) 

Ytterligare kontrollvariabler NEJ NEJ NEJ JA 

Konstant 0,552*** (0,005) 0,485*** (0,005) 0,531*** (0,008) 0,515*** (0,024) 

Justerat R2 0,031 0,024 0,056 0,107 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

 
 

Tabell 22. Tobitskattning med rapporterade marginaleffekter vad gäller medelvärdet av 

sannolikheten för respondenten och genomsnittssvensken att få tillbaka sina pengar i den 

felaktiga betalningen i cykelscenariot 

Variabel Modell (1) Modell (2)  Modell (3) Modell (4) 

Utländskklingande namn -0,479*** (0,071) - -0,612*** (0,100) -0,642*** (0,096) 

Kvinna - 0,608*** (0,071) 0,458*** (0,099) 0,447*** (0,095) 

Utländskklingande namn × 

Kvinna 

- - N/A** (0,140) N/A** (0,133) 

Ålder - - - -0,013 (0,008) 

Manlig respondent - - - 0,337*** (0,075) 

Utlandsfödda föräldrar - - - 0,012 (0,086) 

Högerblocket - - - REFERENS 

Vänsterblocket - - - -0,058 (0,079) 

Sverigedemokraterna - - - -0,833*** (0,239) 

Ytterligare kontrollvariabler NEJ NEJ NEJ JA 

N 2 777 2 777 2 777 2 777 

 


