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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka om det förekommer etnisk diskriminering vid 

bedömningar av salstentamina. Vi frågar om studenters prestationer bedöms olika på 

grund av etnisk tillhörighet och om graden av etnisk diskriminering skiljer sig mellan 

kvinnor och män. Stockholms universitet införde anonyma salstentamina höstterminen 

2009 med undantag för juridiska fakulteten som tillämpat anonyma tentamina sedan 

1999. Vi använder data bestående av betygslistor från tre stora delkurser inom ämnena 

juridik, nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet som sträcker sig 

från höstterminen 2007 till och med vårterminen 2013 (N=12014). Etnicitet har 

klassificerats utifrån studenternas efternamn. Vår empiriska strategi för att mäta 

diskriminering baseras på en design som kallas difference-in-difference-in-difference 

där vi jämför den genomsnittliga förändringen i sannolikheten att antingen bli minst 

godkänd eller erhålla ett högre betyg före och efter anonymiseringen mellan studenter 

med skandinaviska och utomskandinaviska efternamn. Vi inkluderar jurister som 

kontrollgrupp i syfte att kontrollera för betygstrender som sker oberoende av 

anonymiseringen. I genomsnitt sjönk betygsmedelvärdena i samband med 

anonymiseringen, framförallt blir det svårare att erhålla ett högt betyg. En tänkbar 

förklaring till resultaten är att relationen mellan examinator och student distanseras 

ytterligare vid en anonymisering vilket leder till en mer strikt bedömning. Mot 

förväntan indikerar resultaten att anonymiseringen har en negativ effekt för manliga 

studenter med utomskandinaviska efternamn omvänd diskriminering utövas mot 

manliga studenter med utomskandinaviska efternamn vid en icke-anonym bedömning. 

Detta förklarades till stor del av att män inom kontrollgruppen med utomskandinaviska 

efternamn förbättrade sina resultat i samma tidsperiod. Vi finner även att kvinnor med 

skandinaviska namn i genomsnitt minskar sin sannolikhet att bli väl godkända. Den 

negativa effekten av anonymiseringen är dock inte signifikant skild mellan kvinnor och 

män. Resultaten antyder att diskriminering är ett kontextbaserat fenomen. 

Nyckelord 

Etnisk diskriminering, bedömning, tentamina, Stockholms universitet, difference-in-

difference-in-difference, linjär sannolikhetsmodell.
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Inledning 

Vid ojämlikheter mellan olika grupper i samhället diskuteras ofta diskriminering som en 

bakomliggande förklaring. Diskriminering sker vid situationer där individer av irrelevanta 

orsaker särbehandlas negativt eller positivt på grund av egenskaper såsom kön, sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet, religion eller ålder. Diskriminering kan enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) antingen utövas direkt eller indirekt. Direkt diskriminering 

åsyftar situationer då en individ behandlas sämre än någon annan på grund av ovan nämnda 

egenskaper. Med indirekt diskriminering menas att en individ på något vis missgynnas genom 

kriterier eller bestämmelser. Diskriminering kan utövas vid olika former av beslutsfattande, 

till exempel vid bedömning av en individs prestationer eller kvalifikationer i arbetslivet eller i 

utbildningsväsendet. Konsekvenser av diskriminering kan vara förödande, inte minst för 

individens livsvillkor men även för samhället i stort i form av ökat utanförskap för vissa 

grupper.    

 

En fråga som är av stort intresse inom samhällsvetenskaplig forskning är förekomsten av 

etnisk diskriminering. Med etnisk diskriminering menas särbehandling med avseende på 

individens etniska tillhörighet, som kan utmärkas genom nationalitet, språk, sedvanor och 

religion. Ett problem för forskare är att diskriminering i många fall är svårt att observera. Ett 

rimligt antagande är att få skulle erkänna att de diskriminerar. Namn som indikator för etnisk 

tillhörighet har använts vid flertalet studier om diskriminering på arbetsmarknaden. Resultat 

från fältexperiment visar att vid arbetsansökan blir individer med utländska namn kallade till 

färre arbetsintervjuer än individer med traditionellt svenska namn, trots identiska 

kvalifikationer (Bursell, 2007; Carlsson & Rooth, 2007). Liknande resultat går att finna i 

studier om etnisk diskriminering på bostadsmarknaden (Ahmed & Hammarstedt, 2008; Bosch 

m.fl., 2010; Carpusor & Loges, 2006). En metod som använts för att spåra diskriminering i 

utbildningssystemet är att undersöka om resultaten skiljer sig när studenters prestationer 

bedöms anonymt eller icke-anonymt (Baird, 1998; Lavy, 2008). Baserat på data från svenska 

gymnasieskolan fann Hinnerich m.fl. (2011b) att den genomsnittliga skillnaden i betyg mellan 
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elever med svensk och utländsk bakgrund är större vid icke-anonym bedömning, till fördel för 

svenska elever. 

 

Mot bakgrund av tidigare forskning såväl på arbetsmarknaden som i utbildningsväsendet, 

riktas i denna studie fokus på ett område som i Sverige ännu inte är särskilt utforskat, 

nämligen diskriminering inom universitetsvärlden. Sedan höstterminen 2009 tillämpas 

anonym salstentamen på Stockholms universitet. För att analysera en eventuell diskriminering 

vid bedömning av tentamina använder vi betygslistor från tre stora grundkurser och jämför 

skillnader i betygsmedelvärden mellan studenter med skandinaviskt klingande namn och 

utomskandinaviskt klingande namn under en tidsperiod som sträcker sig före och efter 

anonymiseringen. Som en ytterligare dimension jämförs dessa skillnader mot en 

kontrollgrupp bestående av juridikstudenter som under samma tidsperiod inte påverkas av 

anonymiseringen då de tillämpat anonyma salstentamina sedan 1999. Dessutom undersöker vi 

om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet skiljer sig mellan kvinnor och män. 

Uppsatsen kan bredda den nuvarande forskningen om diskriminering i allmänhet och bidra till 

det fortsatta arbetet för ett jämställt utbildningsväsende. Ett ytterligare bidrag är att lyfta fram 

möjligheten att studera ett socialt fenonomen baserat på administrativa data. 

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka om det förekommer etnisk diskriminering vid bedömningar av 

salstentamina. Utifrån syftet vill vi besvara två frågeställningar. Bedöms studenters 

prestationer olika på grund av etnisk tillhörighet vid icke-anonyma tentamina? Skiljer sig 

graden av etnisk diskriminering mellan kvinnor och män? 

Avgränsningar och definitioner 

Ett tydliggörande av begrepp som återkommer i studien presenteras kort i detta avsnitt. 

Studien är avgränsad till att undersöka förekomsten av etnisk och könsbaserad diskriminering 

vid bedömning av salstentamina för grundkurser i juridik, nationalekonomi och statsvetenskap 

vid Stockholms universitet. Diskriminering i denna studie definieras som att studenter blir 

bedömda på andra grunder än sina prestationer och mäts i genomsnittliga skillnader mellan 

anonym och icke-anonym bedömning. En definition av etnicitet anger människors tillhörighet 

till en grupp som exempelvis genom religion, sedvanor eller språk anses urskilja sig från 
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andra grupper (Lindholm Schulz, 2014). I denna studie används studenternas efternamn som 

en signal om etnisk tillhörighet. Bedömning syftar till rättning av en tentamen som sedan 

genererar ett betyg. Bedömning utförs av kurslärare och rättningsassistenter. I denna studie 

används examinator som samlingsnamn. 

Disposition 

Studien inleds med en kort bakgrund om examinationer vid Stockholms universitet, därefter 

presenteras valda teoretiska perspektiv och tidigare forskning om diskriminering. Sedan följer 

avsnitt om studiens design som innefattar en beskrivning av datamaterialet samt genomgång 

av vår empiriska strategi. Vidare redovisas resultat från dataanalyser. Studien avslutas med en 

sammanfattande diskussion där resultaten kopplas till diskrimineringsteorier och tidigare 

forskning. I diskussionen behandlas även studiens begränsningar samt förslag på framtida 

forskning.     

Bakgrund 

Skriftlig salstentamen är en vanlig form av slutexamination på kurser vid Stockholms 

universitet. För att bli godkänd på kursen krävs utöver salstentamen ibland att studenten har 

klarat av obligatoriska delmoment i form av duggor, inlämningsuppgifter eller seminarier. En 

äldre betygsskala som tillämpats vid bedömning av tentamen innefattar betygen väl godkänd 

(VG), godkänd (G), underkänd (U). I enlighet med Bolognasystemet har Stockholms 

universitet övergått till den sjugradiga betygsskalan A-F, där A är högsta betyg medan Fx och 

F är underkänt. Juridiska fakulteten använder en fyrgradig skala med betygen AB, BA, B och 

U, där AB är högsta betyg och U står för underkänt. Juridikstudenter har även möjlighet att på 

skriftlig begäran bli bedömda utifrån den sjugradiga betygsskalan A-F. 

 

Svenska universitet och högskolor skall enligt svensk lag motverka förekomsten av 

diskriminering och trakasserier. Ett led i detta är att varje år ta fram en likabehandlingsplan 

som belyser skolans arbete med att främja alla människors rätt till lika rättigheter (DO, 2009). 

Med syfte att förebygga eventuell partisk bedömning och öka studenternas rättssäkerhet 
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infördes efter rektorsbeslut anonyma salstentamina vid Stockholms universitet höstterminen 

2009, med undantag för juridiska fakulteten som tillämpat anonym examination sedan 1999. 

Före införandet av anonyma tentamina skrev studenten sitt namn och personnummer på ett 

försättsblad. Examinatorn hade då möjlighet att inferera studentens kön, etnicitet och ålder vid 

bedömningen. Efter införandet har studentens namn och personnummer ersatts med en 

anonym kod, examinatorn har därmed en mer begränsad möjlighet att identifiera individens 

kön eller etnicitet. Bedömning av tentamina görs antingen av kursläraren eller med hjälp av 

assistenter såsom masterstudenter eller doktorander. Vid fall där tentamina innehåller flera 

svarsfrågor kan dessa delas upp där varje examinator ansvarar för bedömningen av en enskild 

fråga. Utöver betygskriterier används vanligen svarsmallar eller svarsförslag. Studenten har 

enligt högskoleförordningen (1993:100) ingen rättighet att överklaga sitt betyg, men det är 

möjligt att skriftligen begära omprövning. I syfte att undvika förväxling av betyg kopplas 

anonymkoden samman med studenten när betygen skall registreras i Ladok. Ladok används 

av flera svenska högskolor och universitet och är ett dokumentationssystem som lagrar 

information om antagningar, registreringar och resultat på samtliga studienivåer. Dessa 

uppgifter är offentliga, med hänvisning till att Stockholms universitet är en statlig myndighet. 

Det innebär dock inte att uppgifterna kan lämnas ut hur som helst, med hänsyn till att 

individens integritet skall skyddas (SFS, 1993:1153). 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras valda teorier som kan tänkas förklara diskriminering vid bedömning 

av tentamina. Vi presenterar dessa teorier i syfte att lyfta fram olika förklaringar till varför 

diskriminering förekommer; kognitivt baserad som utgår från kulturella normer; på grund av 

att examinatorn har preferenser för vissa grupper; statistiskt baserad diskriminering som utgår 

från att en individ bedöms utifrån föreställningar om genomsnittliga skillnader i exempelvis 

kompetens mellan grupper. Sedan följer en redogörelse för resultat från modern forskning om 

diskriminering. Utifrån teorierna och empiriska studier presenteras hypoteser om förväntade 

resultat.   
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Kognitivt baserad diskriminering 

En teori sociologiska forskare använt för att förklara diskriminering är Status characteristics 

theory (SCT). Teorin förklarar hur normer tillskriver individers personliga egenskaper olika 

nivåer av status i samband med utvärdering av en uppgift (Berger m.fl., 1977). Möjligheten 

att påverka och bedömas som kompetent beror därmed i stor utsträckning på vad som 

kulturellt och traditionellt ansetts som lämpliga egenskaper (Correll & Benard, 2006). Om 

kontexten är traditionellt maskulin tillges män automatiskt högre status, är den traditionellt 

kvinnlig tillges kvinnor högre status (Ridgeway & Smith-Lovin, 1999; Wagner & Berger, 

1997). Statusegenskaperna kan delas in i två kategorier och tillges ett värde om det finns 

kulturella föreställningar om deras relevans för uppgiften. Den första kategorin är av specifik 

karaktär och kan enbart appliceras på ett givet fenomen. Det kan vara en färdighet som en 

individ har, till exempel läsförmåga eller goda matematikkunskaper. Den andra kategorin är 

av diffus karaktär och innefattar egenskaper som individen själv inte kan påverka och som 

kan tillskrivas status inom många områden, till exempel kön eller etnicitet. (Berger m.fl., 

1972; Berger m.fl., 1977). Fördelar individer med högt värderade statusegenskaper drar nytta 

av är möjligheten att aktivt delta i arbetet och att få göra det ofta, utvärderingen av 

prestationen blir främst positiv och chansen att få inflytande är högre än för individer med lågt 

värderade statusegenskaper (Berger m.fl., 1980; Ridgeway & Berger, 1986). Vid bedömning 

av tentamen kan etnicitet vara en statusegenskap som ges högt värde om en individ har ett 

namn som signalerar om skandinavisk bakgrund. Namnet kan vara en indikator på att 

studenten har svensk grundskoleutbildning och god språkbehandling. Foschi m.fl. (1994) och 

Foschi (1996; 2000) menar att likvärdiga prestationer kan bedömas olika eftersom skillnader i 

granskning existerar för personer med låga och höga statusegenskaper. Individer med högt 

rankade statusegenskaper förväntas prestera korrekt och bra varav granskningen av deras 

prestationer inte blir lika hård. För personer med lågt värderade statusegenskaper existerar 

inte en sådan förväntan varav deras prestationer bedöms med en mer strikt standard. Senare 

forskning visar att kulturella normer även kan påverka hur individer bedömer sig själva. I två 

studier av Correll (2001; 2004) bedömer män sig själva som mer kompetenta, jämfört med 

vad kvinnor gör, om prestationen som bedöms anses vara manlig. Studierna kontrollerade 

dock inte om kvinnor bedömde sig själva som mer kompetenta i traditionellt kvinnliga 

uppgifter. Correll (2004) menar även att det som är relevant för teorin är att individerna 

befinner sig i en miljö där de tvingas sätta sina egna prestationer i relation till andra individer 

och att det finns en framträdande statusegenskap som särskiljer dem.  
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I utbildningsväsendet kan bedömningen av studenter skilja sig åt beroende på etnisk 

bakgrund. Tentor skrivna av studenter med utländska namn kan tänkas bli utsatta för hårdare 

granskning av examinatorn utifrån kulturella föreställningar om att de har sämre 

förkunskaper, eller helt enkelt att de tillhör en ut-grupp och därför per definition är sämre på 

en mängd dimensioner jämfört med studenter med skandinaviska namn. Efter 

anonymiseringen bör en eventuell skillnad i betyg minska eftersom möjligheten att tillskriva 

studenterna olika nivåer av status begränsas. En striktare bedömning av studenter med 

utländskt namn blir inte längre möjlig medan studenter med skandinaviska namn inte längre 

kan bedömas med en mer fördelaktig standard. 

Preferensbaserad diskriminering 

Becker (1971) utvecklade teorin om preferensbaserad diskriminering i syfte att förklara 

diskriminering på arbetsmarknaden mot den afroamerikanska minoriteten i USA. En 

ekonomisk definition av diskriminering är att individer får olika betalt för samma arbete. 

Motivet bakom särbehandlingen är att en individ har preferenser för vissa grupper före andra, 

oavsett gruppernas kompetens. Ett vanligt antagande inom teorier för rationella val är att 

individer är nyttomaximerande. Detta innebär att individer handlar utifrån sina intressen och 

väljer det handlingsalternativ som genererar största möjliga individuella nytta. En individ som 

har preferenser för en viss grupp agerar som om denne vore villig att betala för att undvika 

kontakt med den ogillade gruppen, eftersom denna kontakt är associerat med minskad nytta. 

Det diskriminerande beteendet kan enligt teorin förklaras genom en kombination av okunskap 

och fördomar om den utsatta gruppen. Preferenser baserade på ignorans kan dock åtgärdas 

med ökad kunskap om gruppen medan fördomar enligt Becker mer eller mindre är oberoende 

av kunskap och därmed svårare att undanröja.  

 

En annan potentiell förklaring till preferenser för en grupp är den relativa andelen av den 

utsatta minoritetsgruppen. Enligt Blalock (1967) kan en högre andel av minoriteten motivera 

ett diskriminerande beteende på grund av att individer som tillhör majoriteten känner att deras 

maktposition hotas i form av ökad konkurrens om resurser. Å andra sidan kan en jämnare 

fördelning av grupperna tänkas bidra till bättre kunskap om minoriteten, vilket i sin tur leder 

till att fördomarna minskar. 
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Statistiskt baserad diskriminering 

En vanlig distinktion mellan preferensbaserad och statistisk diskriminering är att den senare 

inte är ett resultat av individers preferenser utan förklaras istället av bristfällig information om 

individers egenskaper (Aigner & Cain, 1977; Arrow, 1972; Phelps, 1972). Vid situationer där 

en arbetsgivare (eller en examinator) har bristfällig information om en individs färdigheter 

bedöms denne utifrån enkelt observerbara egenskaper såsom kön och etnisk bakgrund. 

Mekanismen bakom denna diskriminering är att individen bedöms utifrån korrekta 

föreställningar om genomsnittliga skillnader i färdigheter mellan kvinnor och män eller olika 

etniska grupper. Dessa antaganden kan vara sprungna ur tidigare erfarenheter av kontakt med 

individer tillhörande en viss grupp, till exempel tidigare rekryteringar eller föregående 

examinationer. Ett exempel på hur diskrimineringen praktiseras är att individer som tillhör 

gruppen med en genomsnittligt lägre färdighet väljs bort vid rekrytering av ny personal, utan 

att dessas färdigheter har observerats
1
. 

 

Antaganden om att en beslutsfattare har korrekt information om skillnader i produktivitet 

mellan grupper har kritiserats för sin orimlighet (England, 1992).  Mer troligt är att 

diskriminering i viss mån sker på grund av felaktiga eller överdrivna föreställningar om 

skillnader i produktivitet mellan grupper. Även om dessa föreställningar om skillnader i 

färdigheter mellan grupper stämmer eller inte finns det argument för att statistisk 

diskriminering förklaras av att en beslutsfattare utgår från stereotyper (Rydgren, 2004). 

Stereotyper kan beskrivas som kraftiga förenklingar av individer som tillhör en viss grupp och 

är ofta grundade på ett fåtal karakteristika, vilket i denna studie rör sig om individens namn 

eller kön. Stereotyper används för att förenkla beslut i vardagen och tenderar att övergå i 

fördomar. Detta indikerar om svårigheter att hålla isär kognitivt och statistiskt baserad 

diskriminering. 

 

Som ett exempel skulle statistisk diskriminering mot en student med ett utomskandinaviskt 

namn förklaras av att examinatorn har korrekt information om att studenter med utländsk 

bakgrund generellt presterar sämre än studenter med skandinavisk bakgrund. Sannolikheten 

                                                 
1 En annan statistisk diskrimineringsmodell baseras på skillnader i varians i färdigheter mellan grupper 

(Aigner & Cain, 1977). Lägre varians indikerar att produktivitet eller färdighet inom en viss grupp antas 

vara mer stabil än gruppen med hög varians. Kompetens eller färdigheter inom gruppen med lägre 

varians tenderar då i relativa termer att bedömas som mer stabila. 
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att statistisk diskriminering utövas borde dock anses relativt låg, med tanke på att examinatorn 

har lättåtkomlig information om studenternas färdigheter i form av svaren på tentan. Möjliga 

anledningar till att statistisk diskriminering praktiseras är om examinatorn har ont om tid, är 

lat eller osäker på betygskriterierna och därför låter karakteristika såsom kön eller namn 

bestämma betygen. 

Resultat från tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras resultat från modern forskning som analyserat diskriminering i 

utbildningsväsendet. Vi presenterar även resultat från studier inriktade på arbets- och 

bostadsmarknaden för att lyfta fram andra strategier som tillämpats för att observera 

diskriminering i situationer när beslutsfattare har mycket begränsad information om individers 

egenskaper.  

Utbildningssystemet 

Hinnerich m.fl. (2011a; 2011b) har undersökt förekomsten av diskriminering i bedömningen 

av svenska gymnasieelever, genom att jämföra två bedömningar av det nationella provet i 

Svenska B. Samma prov bedöms först icke-anonymt av elevernas egen lärare och därefter 

anonymt av en utomstående examinator. Gemensamt för de båda studierna är att elevernas 

medelbetyg sjunker vid en anonym bedömning. I den ena studien (2011a) undersöker 

författarna om pojkar diskrimineras i bedömningen av icke-anonyma prov. Studiens resultat 

fann dock inga bevis för att pojkar eller flickor diskrimineras i en icke-anonym bedömning. 

Resultaten är i enighet med en brittisk undersökning av Baird (1998), som även kontrollerat 

för handstilar, vilket annars kan tänkas avslöja studentens kön. Dessa resultat går emot Lavy’s 

(2008) studie om diskriminering vid bedömning av israeliska gymnasieelever, som fann att 

pojkar missgynnas i samtliga ämnen som studerades genom att jämföra ett icke-anonymt prov 

med ett anonymt. Lavy’s studie skiljer sig från Hinnerich m.fl. (2011a) i det avseendet att det 

inte var samma prov som jämfördes. Hinnerich m.fl. (2011b) finner i den andra studien att 

skillnaden i resultat mellan elever med svensk och utländsk bakgrund ökar vid icke-anonym 

bedömning, till fördel för svenska elever. Resultaten utjämnades när proven bedömdes 

anonymt. Hanna och Linden (2012) fann i ett experiment om etnisk diskriminering på grund 

av kasttillhörighet vid bedömning av indiska skolbarns examination i viss mån beror på 

bedömningens ordningsföljd. Beroende på i vilken ordning examinationerna bedömdes, 
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tenderade barn tillhörande lägre kaster att få relativt lägre betyg om de bedömdes i början 

medan skillnader i resultaten utjämnades i slutet av bedömningen. 

 

Flertalet studier har undersökt vilken påverkan lärares förväntningar har på en elevs prestation 

i skolan. I en amerikansk studie menar Figlio (2005) att ett namn kan signalera om elevens 

socioekonomiska status (SES). I studien undersöker Figlio om namnets SES påverkar lärares 

förväntningar om elevers prestationer. Genom att jämföra syskons skolresultat finner Figlio 

att ett syskon som har ett namn med låg SES presterar sämre i skolan än ett syskon som har ett 

namn med högre SES gör. Afroamerikanska elever drabbas i högre utsträckning än vita och 

latinamerikanska elever, då de i högre grad tilldelas namn med låg SES. Figlios hypotes om 

att lärarna sänker sina förväntningar på elever vars namn signalerar om låg SES och att det i 

sin tur påverkar elevernas prestationer bekräftas. Detta är i linje med annan forskning som 

funnit att lärarens förväntningar har effekt på elevers studieresultat (Rosenthal & Jacobson, 

1968; van Ewijk, 2011). Rosenthal och Jacobsons (1968) resultat visar att när en lärare 

förväntar sig att vissa utvalda elever ska förbättra sina resultat så tenderar utfallet att bli så. En 

förklaring författarna lyfter fram är att läraren undermedvetet bemöter eleverna olika, ett 

bemötande som beror på vilka förväntningar denne har på eleverna. Van Ewijk (2011) finner 

att 11-åriga elever som tillhör en etnisk minoritet får sämre studieresultat jämfört med den 

etniska majoriteten om läraren också tillhör den etniska majoriteten, en skillnad som dock inte 

beror på orättvis bedömning. En förklaring van Ewijk kommer fram till är att lärare som 

tillhör den etniska majoriteten har en mindre positiv attityd samt lägre förväntningar på den 

etniska minoritetens resultat. De lägre förväntningarna resulterar i att elever som tillhör en 

minoritetsgrupp presterar sämre än den etniska majoriteten. Annan forskning visar att lärare 

och studenter som har liknande etnisk bakgrund har positiv påverkan på studieresultaten, 

detsamma gäller om lärare och student har samma kön (Dee, 2004; 2005; 2007).    

Arbetsmarknad 

Ojämlikheter på arbetsmarknaden är ett av de områden som ständigt nämns i denna debatt och 

har även legat till grund för såväl svensk som internationell forskning. I likhet med 

bedömning av tentamen har beslutsfattaren (arbetsgivaren) lite information om individen, 

slutsatser om den arbetssökandes etnicitet eller kön härleds ofta utifrån den sökandes namn. 

Resultat från flertalet studier tyder på att individer behandlas olika på grund av kön eller 

etnisk bakgrund, men få har lyckats förklara bakomliggande orsaker. Rooth (2010) finner 

dock bevis för att omedvetna attityder gentemot etniska grupper påverkar arbetsgivarens 
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beslut i anställningssituationen.  En metod som använts för att mäta diskriminering på 

arbetsmarknaden är Korrespondenstest. Korrespondenstest går ut på att skicka kvalitativt 

likvärdiga CV’n till arbetsgivare där avsändarnas etniciteter skiljer sig (Ahmed & Ekberg, 

2009). Resultat från svenska studier visar att personer med namn som indikerar bakgrund från 

Afrika eller Mellanöstern tenderar att i högre utsträckning än den etniska majoriteten att väljas 

bort i rekryteringsfasen, trots likvärdiga kvalifikationer (Bursell, 2007; Carlsson & Rooth, 

2007; 2008). Liknade resultat har påträffats i internationella studier (Bertrand & 

Mullainathan, 2004; Pager m.fl., 2009). Rooth (2010) får liknande resultat i sin studie som 

även kontrollerar för arbetsgivarnas omedvetna attityder mot arabiska män med ett Implicit 

Association Test (IAT). IAT kan användas för att mäta attityder gentemot etniska grupper, 

även omedvetna attityder (Greenwald m.fl., 1998). Om en arbetsgivares IAT indikerar om 

negativ attityd gentemot arabiska män minskar sannolikheten för en arabisk man att bli kallad 

till intervju (Rooth, 2010). Enligt resultat från Arai och Skogman Thoursie (2009) kan ett byte 

från ett utländskt klingande namn till ett skandinaviskt minska risken för att diskrimineras. 

Baserat på registerdata över personer som bytt efternamn under 1990-talet fann de att 

personer med slavisk, asiatisk och arabisk bakgrund som ändrat sina efternamn till mer 

svenskt klingande ökade sin inkomst jämfört med personer som behöll sina namn under 

tidsperioden. Bytet till ett svenskt efternamn visade sig även ha större påverkan på inkomsten 

för kvinnor än för män. Den ökade inkomsten kan till stor del förklaras av att ett svenskt 

namn ger bättre chanser att bli kallad till arbetsintervju och därmed etablera sig på 

arbetsmarknaden.   

 

Antagandet om att vissa kompetenser av irrelevanta orsaker anses manliga respektive 

kvinnliga uppmärksammas av Goldin och Rouse (2000). De största symfoniorkestrarna i USA 

har traditionellt dominerats av manliga musiker. Vid en jämförelse av anonym och icke-

anonym audition ökade kvinnors chanser att gå vidare i rekryteringsprocessen av ny 

orkesterpersonal vid anonym audition. Detta indikerar att när arbetsgivare inte har 

information om individens kön bedöms kvinnors och mäns kompetenser mer likvärdigt. 

Bostadsmarknad 

Etnisk diskriminering på den svenska bostadsmarknaden har uppmärksammats i 

fältexperiment av Ahmed och Hammarstedt (2008). I studien undersöker författarna om det 

förekommer etnisk eller könsdiskriminering vid bostadsansökningar över internet. Resultaten 

visar att män med arabiska namn i lägre utsträckning blev kontaktade för visningar än män 



 

 11 

med svenska namn. Studien fann även att svenska kvinnor i högre grad än svenska män 

kontaktades av hyresvärden, vilket tyder på att diskriminering kan vara beroende av kontext. 

Liknande resultat har påträffats inom internationell forskning (Carpusor & Loges, 2006). 

Författarna skickade ut intresseanmälningar som slumpvis tilldelats ett afroamerikanskt, 

arabiskt eller traditionellt amerikanskt “vitt” namn till hyresvärdar i Los Angeles. Resultatet 

visar att namn med afroamerikanskt och arabiskt ursprung diskrimineras i jämförelse med vita 

amerikanska namn vid bostadsansökningar. Korrespondenstest via e-mail har även använts i 

en spansk studie som finner att individer med namn som signalerar om marockanskt ursprung 

diskrimineras i jämförelse med spanska namn (Bosch m.fl., 2010). Författarnas resultat visar 

dock att en person med marockanskt namn kan öka sin sannolikhet att bli kontakad av en 

hyresvärd om denne lyfter fram information om hög utbildningsnivå, bra jobb och andra goda 

egenskaper. 

Hypoteser 

Utifrån de valda teoretiska perspektiven och tidigare forskning presenteras i detta stycke 

studiens hypoteser. (i) Studenter med utomskandinaviska namn diskrimineras negativt i 

samband med icke-anonym salstentamen. (ii) Utifrån resultat på arbets- och 

bostadsmarknaden är studiens andra hypotes att manliga studenter med utomeuropeisk 

bakgrund löper större risk att diskrimineras i bedömningen jämfört med kvinnor. (iii) Studiens 

tredje hypotes är att betygsmedelvärdena sjunker för samtliga studenter vid anonymisering av 

salstentamina.  

Studiens design 

Data 

Studiens empiriska underlag har inhämtats från Ladok och består av samtliga betyg som 

registrerats för tre delkurser på grundnivå inom ämnena juridik, nationalekonomi och 

statsvetenskap vid Stockholms universitet mellan höstterminen 2007 och vårterminen 2013. 

Kursen inom juridik ges endast för programstudenter, medan kurserna inom nationalekonomi 

respektive statsvetenskap kan läsas antingen som fristående eller som en del av ett program. 

Detta innebär att vi har data för fyra terminer före, samt åtta terminer efter anonymiseringen 
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av salstentamina, med undantag för juristerna som haft anonyma tentamina under hela 

tidsperioden. Urvalet kan motiveras av flera skäl, bland annat att de är stora grundkurser, 

vilket reducerar risken för att examinatorn känner studenterna som ska bedömas. Samtliga tre 

kurser ges på svenska och slutexamineras med en salstentamen. Tillgängliga uppgifter om 

studentens identitet är namn, kön och födelseår. Detta är även den enda informationen 

examinatorn får om en individs identitet vid en icke-anonym examination. Datamaterialet 

inkluderar även datum för tentamenstillfälle, samt koder för respektive tentamen och kurs. 

Sammanlagt består data av 12018 observationer. Ett kriterium för att en observation skall ingå 

i den empiriska analysen är att studenter erhållit ett betyg från kursen. Tillgodoräknade betyg 

har behandlats som internt bortfall. Efter justering för internt bortfall uppgår antalet 

observationer till 12014. Samma student kan förekomma flera gånger av olika anledningar, 

antingen på grund av att studenten har underkänts vid ett tillfälle och skriver tentamen igen 

vid ett senare tillfälle eller att studenten läst minst två av de tre kurserna under tidsperioden.   

Beroende variabeln 

Studiens beroende variabel mäter studentens erhållna betyg och har kodats till två olika 

variabler. På grund av att kurserna tillämpat olika betygsskalor har vi utgått från minsta 

gemensamma nämnare som är den tregradiga skalan med betygen 0=Underkänd (U), 

1=Godkänd (G) och 2=Väl godkänd (VG).  Kurser som använder den sjugradiga skalan A-F 

har kodats på följande sätt: F=U, E-C=G, A-B=VG. Juristerna som använder en fyrgradig 

skala U-AB har omvandlats på följande sätt: U=U, B-BA=G och AB=VG. På grund av att 

betygsskalan saknar ekvidistans skapades två  dikotoma variabler. Med variabeln VG 

undersöks genomsnittliga skillnader i sannolikheten att få ett högt betyg, där 1=VG och 0=G, 

U. Vi undersöker genomsnittliga skillnader i sannolikheten att få minst godkänt med variabeln 

Godkänd, där 1=G, VG och 0=Underkänd. 

Oberoende variabler 

Etnicitet har kodats utifrån studenternas efternamn och består av fem olika dummyvariabler, 

Skandinavisk=1, Utomskandinavisk=1, Utomeuropeisk=1, Västeuropeisk=1 samt Syd- och 

östeuropeisk=1. Skandinavisk utgör referenskategori. Utomskandinavisk är en 

sammanslagning av Utomeuropeisk, Västeuropeisk samt Syd- och östeuropeisk. Kvinna har 

värdet 1 om det är en kvinna och värdet 0 om det är en man. Behandlingsgrupp antar värde 1 

för studenter som läser nationalekonomi och/eller statsvetenskap och 0 för studenter som läser 

juridik och utgör kontrollgrupp. T2 är en dummyvariabel som är uppdelad på terminer före 
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och efter anonymiseringen av salstentamen. T2 har värde 0 för alla observationer mellan 

höstterminen 2007 fram till vårterminen 2009 och värde 1 för alla observationer från 

höstterminen 2009 fram till vårterminen 2013. Deskriptiv statistik över variablerna 

presenteras i Tabell 2. 

Klassificering av etnicitet 

Vid klassificering av etnicitet används ofta uppgifter om individens födelseland, 

medborgarskap eller religiösa tillhörighet. Eftersom sådan information inte är tillgänglig i 

våra data har etnicitet med inspiration från studier om diskriminering på arbets- och 

bostadsmarknaden definierats utifrån studenternas efternamn. Studenternas efternamn är även 

den enda information om etnicitet som examinatorn har vid bedömning av tentamina. Det 

utesluter dock inte att de lärt sig studenters namn under kursen gång, å andra sidan är kurserna 

stora i antal elever. I denna studie har samtliga observationer klassificerats manuellt av 

författarna utifrån studenternas efternamn. Manuell klassificering utifrån efternamn av stora 

data är enligt författarnas kännedom ännu inte särskilt beprövad inom samhällsvetenskapliga 

studier men har tillämpats vid hälso- och populationsforskning (för en litteraturöversikt, se 

Mateos, 2007). Webber (2007) argumenterar dock för klassificering av etnicitet utifrån 

efternamn har potential vid sociologisk forskning baserat på administrativa data. Manuell 

kategorisering av namn har inte helt oväntat ett antal begränsningar. Ett uppenbart problem är 

att metoden är tidskrävande. Tolkning av namnens ursprung är subjektiv och det är möjligt att 

vissa namn placeras in i “fel” kategori vilket kan skapa reliabilitetsproblem. Det är heller inte 

givet att examinatorn delar författarnas uppfattning om etniciteter. De senaste studierna om 

diskriminering har ofta jämfört utfall mellan två specifika kategorier, traditionellt svenska 

namn och arabiska eller afrikanska namn. I denna studie är samtliga namn som avviker från 

traditionellt skandinaviska av intresse.  

 

Först utfördes klassificering av namnen två gånger av författarna oberoende av varandra 

utifrån sex kategorier. Namn som tydligt tolkas som svenska, norska, danska, finlandssvenska 

eller isländska har klassificerats som skandinaviska. Denna kategori utgör även referensgrupp 

mot övriga namn i analyserna. Finska namn tilldelades en egen kategori, med motivering av 

att sverigefinländare är den största etniska minoriteten i Sverige. Finska namn skiljer sig ofta 

distinkt från namn med bakgrund från övriga nordiska länder. Namn som signalerar 

utomnordisk bakgrund är en mycket heterogen grupp. Människor kan ha invandrat till Sverige 

av olika anledningar såsom arbete, flykt från krig eller familjeband. Med motivering av att 
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inte klumpa ihop alla namn i samma fack beslutades att dela upp utomnordiska namn i två 

kategorier. Som en kategori valdes namn som antyder om västeuropeisk bakgrund. Hit räknas 

germanska namn såsom engelska, holländska eller tyska namn. Vi inkluderar även franska 

namn i denna kategori. Det finns anledning att tro att dessa namn signalerar om en högre grad 

av integration i samhället samt socioekonomisk status jämfört med andra utomskandinaviska 

namn (Le Grand & Szulkin, 2002).  Till exempel har en stor del av adeln i Sverige haft tyskt 

och franskt ursprung. Den andra utomnordiska kategorin, utländsk, inkluderar bland annat 

namn som signalerar öst- och sydeuropeisk och utomeuropeisk bakgrund. Dessa är grupper 

som främst invandrat till Sverige under den senare delen av 1900-talet (Nilsson, 2004). Till 

Östeuropeiska namn åsyftas namn från de slavisktalande länderna, till exempel Polen, 

Ryssland, Tjeckien eller Kroatien. Sydeuropeiska namn associeras med grekisk, italiensk eller 

spansk bakgrund. Spanska namn kan även signalera om sydamerikansk bakgrund. 

Utomeuropeiska namn inkluderar bland annat arabiska, asiatiska och afrikanska. Denna 

indelning leder till att utländska namn är en mycket heterogen kategori. Dubbla efternamn är 

studenter med två efternamn som signalerar om olika etniciteter. Ytterligare en kategori 

skapades som inkluderade namn med odefinierbart ursprung. 

 

Tabell 1. Författarnas oberoende klassificering av studenters 

etnicitet baserat på efternamn. 

PG’s klassificering 

AH’s 

klassificering 
Skandinaviskt Utländskt Västeuropeiskt Finskt Dubbelnamn Osäker Total 

Skandinaviskt 7386 37 48 3 63 88 7625 

Utländskt 130 2640 70 40 47 195 3122 

Västeuropeiskt  275 29 240 5 13 62 624 

Finskt 0 10 1 157 0 25 193 

Dubbelnamn 37 4 2 0 271 0 314 

Osäker 58 36 6 0 0 36 136 

Total 7886 2756 367 205 394 406 12014 

Samstämmighet: 89,3 % Cohen's kappa 79,5 %. 

 

Efter den oberoende klassificeringen genomfördes sedan ett test för de oberoende 

klassificeringarnas samstämmighet. Resultaten i Tabell 1 visade att klassificeringarna stämde 
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överens till 89 procent. I ett ytterligare robusthetstest kontrollerades även för slumpmässig 

samstämmighet genom Cohen’s kappa (Cohen, 1960). Kappa-koefficienten är ett statistiskt 

mått som kan anta värden mellan 0 och 1, där 0 tolkas som obefintlig samstämmighet och 1 

full samstämmighet. Cohen’s kappa visade värdet 0,79 vilket kan tolkas som att 

klassificeringarna stämde väl överens. Genom diskussion följde därefter en gemensam 

klassificering av alla namn utanför diagonalen i Tabell 1, samt de namn som delats in i 

kategorin osäker. De tre vanligaste namnen i datamaterialet är Andersson, Eriksson och 

Johansson. Detta stämmer överens med de vanligaste efternamnen i Sverige (SCB, 2013). I de 

övriga kategorierna är namnen mer eller mindre unika, så med hänsyn till att skydda 

studenternas identitet redovisas inga av dessa namn. 

 

Därefter beslutades att dela upp de utomnordiska namnen i tre kategorier (utomeuropeiska, 

västeuropeiska samt syd- och östeuropeiska namn) och dela in dubbelnamnen i någon av våra 

då fyra kategorier. De finska namnen delades in gruppen västeuropeiska namn. Vid ytterligare 

osäkerheter i denna process togs i vissa fall hjälp av studenternas förnamn. Fördelningen av 

etniciteter utifrån den gemensamma klassificeringen samt deskriptiv statistik över variablerna 

presenteras i resultatdelen i Tabell 2. 

Metod  

Som nämnts ovan är det svårt att mäta och observera diskriminering. Diskriminering är en 

känslig fråga och få skulle erkänna att de med avsikt särbehandlar. Det finns även en 

anledning att tro att diskriminering praktiseras omedvetet. Diskriminering är dessutom endast 

en av flera tänkbara orsaker som kan påverka studenters studieresultat. En strategi som 

använts för att mäta diskriminering inom utbildningssystemet är att i experiment låta 

prestationer bedömas icke-anonymt och anonymt (Blank, 1991; Hinnerich m.fl., 2011a; 

2011b). Vid den icke-anonyma bedömningen har examinatorn information om studentens 

identitet, medan denna information är dold för examinatorn vid den anonyma bedömningen. 

Diskrimineringseffekten fångas upp genom att jämföra gruppskillnader i betyg mellan den 

anonyma och icke-anonyma bedömningen. Manipulerade experiment har ofta fördelen att de 

ger möjlighet att kontrollera för flera viktiga faktorer. De är dock ofta resurskrävande och 

kräver mycket planering. Det finns även risk för att deltagare ändrar sitt beteende på grund av 

att de är observerade, vilket kan försämra experimentets tänkta resultat. En annan nackdel 
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med experiment är att de ofta använder sig av ett litet antal observationer vilket gör det svårt 

att generalisera resultaten till en större population. 

 

Denna studie kan ses som ett kvasi-experiment där vi utnyttjar tillfället att studera en exogen 

händelse - i detta fall anonymisering av salstentamina - som förändrar omständigheterna för 

examinationer vid Stockholms universitet (Wooldridge, 2006). Med inspiration av tidigare 

studier mäter vi effekten av diskriminering vid bedömning av tentamina genom att jämföra 

genomsnittliga gruppskillnader i betyg vid anonym och icke-anonym bedömning. I ett kvasi-

experiment ingår vanligtvis en kontrollgrupp som inte utsätts för åtgärden och en 

experimentgrupp som enligt antaganden tros ha blivit påverkade av åtgärden. 

Behandlingsgruppen består av studenter som läser nationalekonomi och statsvetenskap, som 

bedömdes icke-anonymt fram till höstterminen 2009. Juridikstudenter ingår som 

kontrollgrupp eftersom de haft anonyma tentamina under de två tidsperioderna. Vårt 

antagande är därmed eventuella förändringar i betyg bland jurister beror på orsaker som inte 

har med anonymiseringen att göra. Baserat på information om efternamn delar vi upp 

studenter efter etnisk kategorier för att undersöka om anonymiseringen haft olika effekt för 

olika etniciteter. Genom att dels använda data som sträcker sig över fler än två tidsperioder, 

samt att inkludera en kontrollgrupp är målet att kunna dra slutsatser om anonymiseringens 

kausala verkan. För att kunna tolka effekten av anonymiseringen som kausal krävs dock ett 

antal identifierade antaganden.  

 

I en ideal situation är individer inom experimentgruppen och kontrollgruppen lika varandra i 

alla avseenden förutom att den ena gruppen utsatts för en behandling och den andra inte. 

Detta kriterium är på förhand omöjligt att realisera. Utifrån våra data är det många egenskaper 

hos individer vi inte kan observera. Vi understryker dock att fokus i denna studie ligger på 

genomsnittliga gruppskillnader och inte på individnivå. Ett viktigt antagande blir därför att 

genomsnittliga skillnader mellan grupper är konstanta över tid. Med andra ord antas skillnader 

mellan grupperna före anonymiseringen vara det ”normala” tillståndet och att skillnaderna i 

betyg mellan de olika grupperna i genomsnitt vore oförändrade i frånvaro av 

anonymiseringen. Delexaminationer som inte bedöms anonymt, inlämningsuppgifter, 

seminarier och duggor antas vara konstanta över tid mellan samtliga grupper. Ett potentiellt 

hot mot antagandet om konstanta skillnader är att grupptrenderna i betyg skiljer sig från 

varandra över tid. Våra data sträcker sig endast fyra terminer före anonymiseringen 2009, 

vilket gör det svårt att kontrollera för detta sett över en längre tidsperiod. Ett annat viktigt 
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antagande är att inget annat viktigt händer samtidigt som anonymiseringen. Om så är fallet 

kan effekten av anonymiseringen antingen över- eller underskattas. Förändringar på grund av 

nytt kursupplägg såsom ny lärare eller olika examinatorer är potentiella hot mot kausal 

inferens. En uppåtgående trend i antalet personer som söker in till Stockholms universitet 

leder till att selektionseffekt kan uppstå på grund av att elever med bättre förkunskaper 

kommer in på kurserna då antagningspoängen ökar. Denna antas påverka alla studenter lika 

oavsett etnicitet, vilket inte anses vara ett hot mot kausal inferens. Med vår strategi följer ett 

antal begränsningar. Vi hoppas kunna observera en kausal effekt av anonymiseringen, men 

kan inte observera själva mekanismerna bakom förändringen. Detta gör det svårt att fastställa 

vad en förändring i bedömningen efter anonymiseringen faktiskt beror på. Det bör även 

understrykas att etnicitet är definierat i en mycket snäv betydelse. Betydelsen av ett efternamn 

kan snedvridas när vi inte kontrollerar för annan bakgrundsinformation, så som föräldrars 

utbildningsnivå, första eller andra generationens invandrare. För det andra är det många andra 

faktorer som kan påverka studieresultat som vi inte kan observera för vilket hotar studiens 

interna validitet. Att använda ett icke-slumpmässigt urval kan hota studiens externa validitet, 

eftersom det begränsar möjligheten att generalisera resultaten till en större population.  

Empirisk modell 

Vår analytiska strategi baseras på en design som kallas difference-in-difference-in-difference 

eller DDD (Wooldridge, 2007). I DDD-modellen jämförs förändringar i medelvärden före och 

efter anonymiseringen 2009, dels mellan experimentgruppen och kontrollgruppen, dels mellan 

grupper inom experimentgruppen. DDD implementeras i en linjär sannolikhetsmodell, som är 

en form av regressionsanalys där den beroende variabeln är dikotom och kan anta värdena 0 

och 1. Regressionskoefficienterna tolkas som genomsnittlig förändring i procentenheter i 

sannolikheten att den beroende variabeln är lika med 1, givet en enhetsförändring i den 

oberoende variabeln. Effekten av en enhetsförändring i den oberoende variabeln antas dock 

vara konstant, vilket innebär att predicerade värden kan röra sig utanför intervallet 0 och 1. 

Risken för detta antar vi vara obefintlig, eftersom vi endast använder dummyvariabler. För att 

hantera problem med heteroskedastiska feltermer skattas robusta standardfel i samtliga 

regressioner. För att testa våra hypoteser undersöker vi dels den genomsnittliga förändringen i 

sannolikheten att bli minst godkänd, men även att få ett högre betyg. Modellen kan uttryckas 

genom följande ekvation:  
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                  (   )          (    )    (    ) 

   (      )        

 

Den beroende variabeln    är det skattade betyget för individ i, som läst en av kurserna mellan 

höstterminen 2007 och vårterminen 2013.  Samtliga oberoende variabler är dikotoma. δ-

koefficienter anger skattade effekter som inkluderar tidsförändring.    är ekvationens 

intercept som anger medelvärdet för   då alla variabler är lika med 0. ( ) antar värdet 1 om 

studenten ingår i behandlingsgruppen, det vill säga läser statsvetenskap eller nationalekonomi 

och antar värdet 0 om studenten ingår i kontrollgruppen och läser juridik. ( ) är en 

dummyvariabel som anger studentens etnicitet, där skandinavisk är referensgrupp. (   ) är 

en tvåvägsinteraktion som fångar upp skillnaden i skattad sannolikhet mellan skandinaviska 

och utomskandinaviska studenter inom behandlingsgruppen att få ett visst betyg före 

anonymiseringen. (  ) är en tidsvariabel och har värde 1 om studenten ingår i tidsperioden 

efter anonymiseringen och 0 om studenten ingår i perioden före anonymiseringen. (    ) 

fångar upp huvudeffekten av anonymiseringen för studenter inom behandlingsgruppen med 

skandinaviska namn. (    ) fångar upp förändringar i betyg för juridikstudenter med 

utomskandinaviska namn. Diskrimineringen mäts i   , som är koefficienten för 

trevägsinteraktionen (      )  och fångar upp den skattade effekten av anonymiseringen 

för studenter med utomskandinaviska efternamn. Syftet med modellspecificeringen är att 

kontrollera för att förändringar i betyg som beror på betygstrender bland samtliga studenter 

med viss etnisk tillhörighet, samt att kontrollera för effekten av anonymiseringen för studenter 

med skandinaviska namn. Vi förväntar oss att    är signifikant skild från 0 och positiv, vilket 

skulle tyda på att skillnader i betyg mellan studenter med skandinaviska och 

utomskandinaviska namn minskar vid en anonym bedömning.   är en felterm och fångar upp 

effekten av alla faktorer utöver de oberoende variablerna som påverkar skillnader i betyg 

mellan studenter. Mot bakgrund av resultat från tidigare studier på arbets- och 

bostadsmarknaden som visar att män med utländsk bakgrund löper större risk för 

diskriminering genomför vi även separata regressionsanalyser för kvinnliga och manliga 

studenter.  

Etiska avvägningar 

Denna studie står inför ett antal etiska dilemman. Studiens empiriska material består av 

registerdata och innefattar individer som inte är informerade om sin delaktighet. Dessa 
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uppgifter är enligt offentlighetsprincipen tillgängliga samtidigt som författarna enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) har ett ansvar att skydda individens integritet och anonymitet. 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) ska forskningsresultat inte bidra till att vissa grupper 

känner sig diskriminerade eller stigmatiserade. Ett ansvar för författarna blir att presentera 

resultat som beskriver en korrekt bild av verkligheten för att motverka att olika grupper 

riskerar att ta illa vid sig, en uppgift som blir extra viktig i denna studie då etnicitet har 

klassificerats subjektivt av författarna utifrån namn. Samtliga personuppgifter behandlas med 

konfidentialitet, endast författarna och handledaren till studien har tagit del av datamaterialet. 

Alla resultat presenteras på ett sådant sätt att individer inte kan identifieras. 

Resultat    

Tabell 2. Deskriptiv statistik över variablerna (N=12014). 

Variabler Andelar i procent Frekvens 

Betyg    

Minst godkänt 84,1 % 10102 

Väl godkänt 30,4 % 3649 

Kön   

Kvinna 51,7 % 6212 

Etnicitet
1   

Skandinavisk 66,0 % 7928 

Utomskandinavisk 34,0 % 4086 

Utomeuropeisk 16,0 % 1926 

Västeuropeisk
 

9,4 % 1132 

Syd- och östeuropeisk 8,6 % 1028 

Behandlingsgrupp 73,4 % 8859 

T2
2 69,0 % 8284 

1. Etnicitet är definierat utifrån studenternas efternamn. 2. Tidsperioden efter anonymiseringen  
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Tabell 3. Genomsnittlig förändring i andel väl godkända mellan 

kön och etnicitet, före och efter anonymiseringen (N=12014).  

 Före anonymisering  Efter anonymisering  
Oberoende 

variabler 
N Genomsnittlig andel 

VG 

  N Genomsnittlig andel 

VG 

 Skillnad 

Behandlingsgrupp 

Etnicitet         

Skandinavisk 1724 40,8 %   3956 26,0 %  -14,8 

Utomskandinavisk 969 25,0 %   2210 13,5 %  -,115 

   Utomeuropeisk 469 17,5 %   1113 8,5 %  -9,0 

   Västeuropeisk 250 36,0 %   559 21,6 %  -14,4 

   Syd/Östeuropeisk 250 26,4 %   538 15,2 %  -11,2 

Kön         

Kvinna 1326 34,4 %   2962 23,0 %  -11,4 

Man 1367 35,5 %   3204 20,2 %  -15,3 

Kontrollgrupp 

Etnicitet         

Skandinavisk 735 49,5 %   1513 46,9 %  -2,6 

Utomskandinavisk 302 28,1 %   605 37,0 %  8,9 

   Utomeuropeisk 110 22,7 %   234 26,9 %  4,2 

   Västeuropeisk 113 34,5 %   210 42,9 %  8,4 

   Syd/Östeuropeisk 79 26,6 %   161 44,1 %  17,5 

Kön         

Kvinna 630 41,7 %   1294 46,0 %  4,3 

Man 407 45,7 %   824 41,1 %  -4,6 

 

 

I syfte att ge en överblick över betygsskillnader mellan grupper presenteras i Tabell 3 den 

genomsnittliga förändringen i andelen som får ett väl godkänt i betyg före och efter 

anonymiseringen, uppdelat på etnicitet och kön. Perioden före anonymiseringen sträcker sig 

mellan höstterminen 2007 fram till vårterminen 2009, medan tidsspannet efter 

anonymiseringen går mellan höstterminen 2009 och vårterminen 2013. För studenter som 

ingår i behandlingsgruppen sjunker den genomsnittliga andelen väl godkända vid en anonym 

bedömning vilket är i likhet med andra studier (Hinnerich m.fl., 2011a; 2011b). Vid en 

jämförelse mellan de etniska kategorierna har studenter med skandinaviska namn en större 

andel väl godkända både före och efter anonymiseringen, i förhållande till övriga etniska 

grupper. Studenter med skandinaviska namn minskar sin andel väl godkända med nästan 15 

procentenheter medan gruppen med utomskandinaviska namn minskar sin andel med 13,5 
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procentenheter. Vid en uppdelning av grupperna med utomskandinavisk bakgrund 

framkommer att studenter med västeuropeiska namn står för den största förändringen, med 

minskad andel på 14 procentenheter. Studenter med utomeuropeisk bakgrund genomgår den 

minsta förändringen, deras genomsnittliga andel väl godkända minskar med 9 procentenheter. 

I en jämförelse mellan könen minskar män sin andel väl godkända något mer än kvinnor. 

Inom kontrollgruppen som består av juridikstudenter verkar betygstrenderna gå åt motsatt 

håll, där den genomsnittliga andelen väl godkända ökar efter höstterminen 2009. Studenter 

med skandinaviska namn är den enda av de olika etniska grupperna som inte ökar sin andel 

väl godkända. Bland studenter med utomskandinaviska namn står gruppen med syd- och 

östeuropeiska namn för den största förändringen mellan de två tidsperioderna. Den 

genomsnittliga andelen väl godkända går från 26,6 till 44,1 procent vilket är en förbättring 

med 17,5 procentenheter. Det framkommer även skillnader mellan könen, män minskar sin 

andel väl godkända medan kvinnor ökar sin andel. 

 

Vår strategi för att undersöka förekomsten av etnisk diskriminering är att jämföra skillnader i 

betyg före och efter anonymiseringen mellan etniska grupper med antagandet att 

bedömningen skiljer sig om den är anonym eller inte. I Tabell 4 skattas effekten av 

anonymiseringen för studenter med utomskandinaviska namn jämfört med studenter med 

skandinaviska namn i en linjär sannolikhetsmodell. Koefficienterna tolkas som den skattade 

förändringen i sannolikheten att den beroende variabeln är lika med 1 givet en 

enhetsförändring i den oberoende variabeln. Robusta standardfel presenteras inom parenteser. 

R
2
 är ett mått på andel förklarad variation i den beroende variabeln som kan förklaras av våra 

oberoende variabler (Stock & Watson, 2011). Intervallet för R
2
 går mellan 0 och 1, där värde  

1 betyder att regressionsmodellen förklarar all variation i den beroende variabeln. Som 

förväntat har våra modeller genomgående låga R
2
-värden, vilket bekräftar att många  icke-

observerbara faktorer påverkar studenters betyg. I modell 1 redovisas resultaten för den 

skattade förändringen att få minst godkänt före och efter anonymiseringen för hela urvalet. 

Kvinnor och män analyseras separat i modell 2 och modell 3. Den skattade förändringen i 

sannolikheten att få ett väl godkänt redovisas i modell 4, separata analyser uppdelat på kön 

presenteras i modell 5 och modell 6.  
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Tabell 4. Skattad förändring i sannolikhet att få minst godkänt 

eller VG före och efter anonymiseringen av tentamina. 

Koefficienter med robusta standardfel inom parentes.  

 Minst Godkänd  Väl godkänd 

 Alla Män Kvinnor  Alla Män Kvinnor 

Oberoende variabler (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
Behandlingsgrupp

1 -0,052*** -0,059*** -0,046***  -0,085*** -0,117*** -0,068* 

 (0,009) (0,014) (0,012)  (0,022) (0,033) (0,029) 

        

Utomskandinavisk
2 -0,070*** -0,088** -0,059**  -0,215*** -0,253*** -0,188*** 

 (0,018) (0,032) (0,022)  (0,032) (0,051) (0,040) 

        

Behandlingsgrupp* 

Utomskandinavisk 

-0,064** -0,031 -0,089**  0,052 0,103 0,013 

 (0,024) (0,038) (0,031)  (0,037) (0,058) (0,048) 

        

T2
3 -0,005 -0,008 -0,002  -0,026 -0,099** 0,022 

 (0,008) (0,013) (0,010)  (0,022) (0,035) (0,029) 

        

T2*Behandlingsgrupp -0,083*** -0,081*** -0,082***  -0,121*** -0,075 -0,141*** 

 (0,012) (0,018) (0,016)  (0,026) (0,040) (0,035) 

        

T2*Utomskandinavisk 0,021 0,012 0,027  0,115** 0,199** 0,060 

 (0,022) (0,039) (0,026)  (0,040) (0,064) (0,050) 

        

T2*Behandlingsgrupp* 

Utomskandinavisk 

-0,051 -0,041 -0,058  -0,079 -0,150* -0,039 

 (0,029) (0,048) (0,037)  (0,045) (0,070) (0,058) 

        

Kvinna 0,009 - -  0,022** - - 

 (0,007)    (0,008)   

        

Intercept 0,965*** 0,970*** 0,970***  0,482*** 0,525*** 0,475*** 

 (0,007) (0,010) (0,008)  (0,019) (0,029) (0,024) 

N 12014 5802 6212  12014 5802 6212 

R
2 ,075 ,061 ,09  ,065 ,062 ,068 

Signifikansnivå: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

1. Kontrollgrupp är juridikstudenter. 2. Etnisk referensgrupp är skandinaviska efternamn. 3. Tidsperioden efter 

anonymiseringen 

 

Resultaten i modell 1 visar att före anonymiseringen har studenter med utomskandinaviska 

namn inom behandlingsgruppen i genomsnitt 6,4 procentenheter lägre sannolikhet att erhålla 

ett minst godkänt i betyg, jämfört med övriga grupper. Denna skillnad är signifikant på en 1-

procentig nivå. Samma koefficient blir negativt signifikant även för kvinnor i modell 3 men 

inte för män i modell 2. Konfidensintervallen för interaktionstermens koefficient överlappar 

dock varandra varav antaganden om en könsskillnad före anonymiseringen inte kan göras. 

Koefficienten för interaktionstermen mellan T2 och Behandlingsgrupp blir signifikant i 

modell 1-3. Den visar, likt den deskriptiva statistiken, att skandinaviska studenter inom 

behandlingsgruppen i genomsnitt sänker sin sannolikhet med 8,3 procentenheter att få ett 
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minst godkänt betyg efter anonymiseringen jämfört med skandinaviska juridikstudenter. Den 

intressanta variabeln för studiens hypoteser är trevägsinteraktionen (DDD) som fångar upp 

den skattade effekten av en eventuell diskriminering. DDD tar fram effekten av en 

anonymisering för studenter med utomskandinaviska namn, jämfört med studenter som har 

skandinaviska namn och som utsätts för åtgärden samt kontrollerar för betygsförändringar 

bland juridikstudenter med utomskandinaviska namn som inte påverkas av en anonymisering. 

I modell 1-3 blir diskrimineringskoefficienten negativt icke-signifikant och kan inte ge stöd 

till studiens hypoteser.     

 

Resultaten från modell 4-6 indikerar att anonymiseringen påverkar andelen väl godkända i 

högre utsträckning relativt andelen som får minst godkänt, resultaten ger därmed fortsatt stöd 

till hypotesen att medelbetygen sjunker vid en anonymisering. Interaktionen mellan T2 och 

Behandlingsgrupp är fortsatt negativt signifikant i modell 4. Studenter med skandinaviska 

namn som läser nationalekonomi eller statsvetenskap minskar sannolikheten att få ett väl 

godkänt i betyg med 12,1 procentenheter i samband med anonymiseringen, jämfört med 

skandinaviska juridikstudenter under samma tidsperiod. Diskrimineringskoefficienten visar en 

negativ lutning, men är inte signifikant. I modell 5 är det värt att notera att interaktionen 

mellan T2 och Behandlingsgrupp inte längre visar ett negativt signifikant resultat, manliga 

studenter med skandinaviskt namn tycks inte sänka sin andel väl godkända i jämförelse med 

manliga skandinaviska juridikstudenter under tidsperioden för anonymiseringen. 

Diskrimineringskoefficienten visar en negativ lutning och är signifikant, vilket är tvärtemot 

våra förväntningar. Detta går även emot resultat från tidigare studier (Hinnerich m.fl., 2011b). 

Manliga studenter inom behandlingsgruppen med utomskandinaviska efternamn minskar sin 

sannolikhet att få ett väl godkänt med 15 procentenheter i tidsperioden efter anonyma 

tentamina, jämfört med övriga grupper. Detta kan delvis förklaras av en uppåtgående 

betygstrend bland juridikstudenter med utomskandinaviska namn. Från modell 6 utläses att 

kvinnliga studenter med skandinaviska namn inom behandlingsgruppen signifikant sänker sin 

andel väl godkända med 14,1 procentenheter i och med anonymiseringen, jämfört 

skandinaviska juridikstudenter. Denna förändring är inte signifikant skild från manliga 

studenter inom behandlingsgruppen, eftersom deras konfidensintervall överlappar varandra. 

Eventuella antaganden om en könsskillnad mellan dessa grupper bör därmed inte dras. 

Diskrimineringskoefficienten visar ett svagt negativt samband men är inte signifikant. 

Sannolikheten att få ett väl godkänt för kvinnor med utomskandinaviska namn i 

behandlingsgruppen har inte förändrats signifikant i jämförelse med kvinnor som har 
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skandinaviska namn inom behandlingsgruppen och kvinnliga utomskandinaviska 

juridikstudenter.  

 

Tabell 5. Skattad förändring i sannolikhet att få VG uppdelat på 

etniciteter och kön. Koefficienter med robusta standardfel inom 

parentes. 

 Utomeuropeisk  Västeuropeisk  Syd/östeuropeisk 

 Män Kvinnor  Män Kvinnor  Män Kvinnor 

 (7) (8)  (9) (10)  (11) (12) 
Behandlingsgrupp

2 -0.117*** -0.068*  -0.117*** -0.068*  -0.117*** -0.068* 

 (0.033) (0.029)  (0.033) (0.029)  (0.033) (0.029) 

         

Utomskandinavisk
1 -0.353*** -0.228***  -0.141 -0.163*  -0.353*** -0.155* 

 (0.076) (0.054)  (0.073) (0.064)  (0.076) (0.070) 

         

Behandlingsgrupp* 

Utomskandinavisk 

0.137 -0.020  0.106 0.101  0.204* 0.017 

 (0.082) (0.061)  (0.086) (0.079)  (0.086) (0.083) 

         

T2
3 -0.099** 0.022  -0.099** 0.022  -0.099** 0.022 

 (0.035) (0.029)  (0.035) (0.029)  (0.035) (0.029) 

         

T2*Behandlingsgrupp -0.075 -0.141***  -0.075 -0.141***  -0.075 -0.141*** 

 (0.040) (0.035)  (0.040) (0.035)  (0.040) (0.035) 

         

T2*Utomskandinavisk 0.153 0.024  0.139 0.097  0.427*** 0.060 

 (0.091) (0.067)  (0.094) (0.079)  (0.100) (0.088) 

         

T2*Behandlingsgrupp* 

Utomskandinavisk 

-0.081 0.016  -0.146 -0.082  -0.351** -0.066 

 (0.097) (0.075)  (0.107) (0.096)  (0.112) (0.101) 

         

Intercept 0.525*** 0.475***  0.525*** 0.475***  0.525*** 0.475*** 

 (0.029) (0.024)  (0.029) (0.024)  (0.029) (0.024) 

N 4782 5072  4471 4589  4377 4579 

R
2
 .071 .077  .049 .035  .054 .046 

Signifikansnivå: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

1. Kontrollgrupp är juridikstudenter. 2. Etnisk referensgrupp är skandinaviska namn. 3. Tidsperioden efter 

anonymiseringen. 

 

I Tabell 5 kontrolleras för om anonymiseringen haft olika effekt för de etniska grupperna, 

uppdelat mellan kvinnliga och manliga studenter. Modell 7 och 8 analyserar effekten av 

anonymiseringen för studenter med utomeuropeiska efternamn jämfört med skandinaviska 

studenter. Modell 9 och 10 skattar anonymiseringseffekten för studenter med västeuropeisk 

bakgrund jämfört med skandinaviska studenter medan modell 11 och 12 skattas effekten av 

syd- eller östeuropeisk bakgrund jämfört med skandinaviska studenter.   
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Resultaten från modell 7 ger inget stöd till hypotesen att manliga studenter med 

utomeuropeisk bakgrund löper störst risk att diskrimineras. Diskrimineringskoefficienten 

visar ett negativt men icke-signifikant samband. Utifrån modell 8 tycks inte heller kvinnor 

med utomeuropeiska namn utsättas för diskriminering, diskrimineringskoefficienten visar ett 

svagt positivt samband men är inte signifikant. Liknande resultat påvisas för studenter med 

västeuropeiska efternamn i modell 9 och 10, diskrimineringskoefficienten blir dock negativt 

icke-signifikant i båda dessa fall. Detta ger stöd åt att studenter med västeuropeiska efternamn 

inte är den grupp som riskerar att bli utsatta för negativ diskriminering vid en icke-anonym 

bedömning. I modell 11 visar diskrimineringskoefficienten ett negativt signifikant 

resultat.  Detta antyder att det är manliga studenter med syd- och östeuropeiska namn inom 

behandlingsgruppen som i genomsnitt har försämrat sina resultat relativt sett i högre 

utsträckning än manliga studenter med skandinaviska namn. Detta kan förklaras av att 

trevägsinteraktionen även tar hänsyn till betygsförändringar för juridikstudenter med syd- och 

östeuropeiska namn. Interaktionen mellan T2 och Utomskandinavisk som fångar upp den 

effekten visar att manliga juridikstudenter med syd- och östeuropeiska efternamn har ökat sin 

sannolikhet att få ett väl godkänt med 42,7 procentenheter oberoende av anonymiseringen. 

Detta samband bör dock tolkas med försiktighet på grund av ett mycket litet antal 

observationer. Bland manliga jurister ingår endast 29 observationer med syd- och 

östeuropeiska efternamn i tidsperioden före anonymiseringen. För kvinnliga studenter med 

syd- och östeuropeiska namn är diskrimineringskoefficienten negativt icke-signifikant.  

 

Ett hot mot att vår modell inte observerar en kausal effekt av anonymiseringen är att 

betygstrender mellan olika grupper inte är parallella. I syfte att kontrollera för detta visas den 

genomsnittliga andelen väl godkända grafiskt termin för termin i Figur 1. Detta ger oss 

möjlighet att observera eventuella fluktuationer i betygsmedelvärden som kan påverka våra 

skattningar samt problem med icke-parallella tidstrender. Figur 1 visar att studenter inom 

behandlingsgruppen, oavsett etnicitet, hade sin högsta andel väl godkända precis före 

anonymiseringen. Inom behandlingsgruppen följer de två etniska grupperna samma 

betygstrender, men det finns en genomsnittlig skillnad i andel väl godkända varje termin, till 

fördel för studenter med skandinaviska efternamn. Inom kontrollgruppen verkar de två etniska 

grupperna inte följa samma betygstrend, men är överlag jämnare i sin andel väl godkända per 

termin. Även i denna grupp har studenter med skandinaviska efternamn överlag en högre 

andel väl godkända. Notera dock att juridikstudenter med utomskandinaviskt efternamn 

kraftigt höjer sin andel väl godkända under vårterminen 2012. Huvudeffekten av höjningen 
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står troligtvis manliga studenter med syd- och östeuropeiska namn för, som i samband med 

anonymiseringen ökade sannolikheten för ett väl godkänt med 42,7 procentenheter. Ökningen 

är så pass stor att den även påverkar gruppen utomskandinaviska studenters genomsnittliga 

andel väl godkända, detta förklarar i sådana fall resultaten från Tabell 4. Samma termin har 

studenter inom behandlingsgruppen sin lägsta andel väl godkända för hela tidsperioden som 

våra data sträcker sig.  

 

Figur 1. Genomsnittlig andel väl godkända per termin, uppdelat på 

etnicitet och ämne. 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om det förekommer etnisk diskriminering vid bedömningar 

av salstentamina. Vi frågade om prestationer bedöms olika på grund av studentens etniska 

tillhörighet och om graden av etnisk diskriminering skiljer sig mellan kvinnor och män. 

Baserat på teori och tidigare forskning om diskriminering i utbildningssystemet och på andra 
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områden i samhället förväntade vi oss att skillnaderna i betyg mellan studenter med 

utomskandinaviska namn och skandinaviska namn i genomsnitt skulle minska i och med 

anonymiseringen.  

 

I enlighet med Hinnerich m.fl. (2011a; 2011b) visar resultaten från den deskriptiva statistiken 

samt regressionsanalyserna att medelbetygen sjunker vid en anonymisering, oavsett etnicitet. 

Därmed stöds hypotesen om att huvudeffekten av anonymiseringen leder till att betygen i 

genomsnitt sjunker oavsett etnisk tillhörighet. Resultaten tyder även på att anonymiseringen i 

synnerhet leder till att det bli svårare att få ett högre betyg. En möjlig förklaring är att 

tentamina där namnen ersatts med en kod leder till att examinatorerna avhumaniserar 

studenterna och därför blir hårdare i sin bedömning. Om namn saknas kan det vara något 

svårare att få en inre bild av studenten, vilket bidrar till att den formella relation som i och 

med examinationen upprättas mellan examinator och student blir ytterligare formell och 

avsocialiserad.   

 

Vid analyser baserade på hela urvalet kan resultaten inte bekräfta studiens första hypotes om 

att studenter med utomskandinaviska namn diskrimineras negativt vid en icke-anonym 

bedömning av tentamina, varken i den genomsnittliga förändringen i sannolikheten att få 

minst godkänt eller att erhålla ett väl godkänt. Studiens andra hypotes ges inget stöd, som 

utgick från att manliga utomeuropeiska studenter skulle ha utsatts för negativ diskriminering 

när examinatorn har möjlighet att inferera etnisk bakgrund utifrån namn. Vid separata 

regressionsanalyser för män finner vi mot förväntan att diskrimineringskoefficienten visar 

negativ signifikans vilket indikerar att manliga studenter med utomskandinaviska namn 

missgynnats av anonymiseringen. I en vidare analys finner vi att det främst är manliga 

studenter med syd- eller östeuropeiska namn inom behandlingsgruppen som minskat sin andel 

väl godkända, vilket till stor del förklaras av att samma etniska kategori bland jurister 

(kontrollgruppen) förbättrar sina resultat avsevärt i tidsperioden efter anonymiseringen. 

Resultaten visar även att kvinnliga studenter med skandinaviska namn försämrar sina resultat 

i och med anonymiseringen. Effekten av anonymiseringen visar sig inte vara signifikant skild 

mellan kvinnor och män, en eventuell könsdiskriminering kan därmed inte bekräftas vilket 

stämmer överens med Baird’s (1998) resultat.  

 

Resultaten går även emot våra antaganden om kognitivt baserad diskriminering som antog att 

en individs nominella (diffusa) egenskaper, såsom etnicitet eller kön, i olika sammanhang kan 
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tillskrivas hög eller låg status (Berger m.fl., 1972; Berger m.fl., 1977). I samband med 

anonymiseringen är det inte längre möjligt att härleda studenternas namn eller kön. 

Möjligheterna att tillskriva studenternas personliga egenskaper olika nivåer av status blir 

därmed begränsad, varav skillnader i betyg antogs minska. Vi argumenterade för att statistiskt 

baserad diskriminering skulle förekomma om examinatorn i syfte att spara tid använde enkelt 

observerbara egenskaper såsom namn och kön vid bedömning av studenters prestationer. 

Resultaten tyder inte på att någon grupp systematiskt bedömts utifrån dessa modeller.   

 

Utifrån våra resultat är det svårt att förklara mekanismen bakom denna förändring. En tänkbar 

förklaring är att vissa grupper särbehandlas positivt vid en icke-anonym bedömning och att 

examinatorn praktiserar en så kallad omvänd diskriminering. Då manliga studenter med 

skandinaviska namn gynnades av en anonymisering verkar denna grupp ha utsatts för en 

hårdare bedömning innan anonyma tentamina blev praxis, vilket innebär att en mildare 

standard tillämpades av examinatorerna i bedömningen av manliga studenter med 

utomskandinaviska namn. Examinatorn kan vara medveten om vilka grupper som 

diskrimineras negativt på andra områden i samhället och “känner” mer för dessa och är 

snällare vid en icke-anonym bedömning av tentamina. Detta blir inte möjligt vid en anonym 

bedömning. Resultaten från våra analyser tyder därmed på att omvänd diskriminering utövas 

vid en icke-anonym bedömning till fördel för män med utomskandinviska efternamn och 

kvinnor med skandinaviska efternamn. Å andra sidan visar resultaten att studenter med namn 

som indikerar utomskandinavisk bakgrund i genomsnitt har, både före och efter en 

anonymisering, lägre betyg än studenter med skandinaviska namn.  Om examinatorn har 

preferenser för en specifik grupp och i viss mån kan observera etnicitet utifrån handstil eller 

brister i “sverigespecifik kunskap” såsom språkbehandling gör anonymiseringen det lättare att 

diskriminera negativt, eftersom det förmodligen är svårare att upptäcka förekomsten av 

diskriminering. Detta skulle då tala för att preferensbaserad diskriminering även utövas vid en 

anonymisering (Becker, 1971).  

 

En begränsning med vår modell är att vi inte kan kontrollera för faktiska skillnader mellan 

gruppers prestationsförmåga. För att kunna tro på att vår empiriska strategi observerat att 

anonymiseringen haft en kausal verkan på bedömningen av tentamina krävdes ett antal 

identifierade antaganden. Det första var att skillnader mellan grupperna är konstanta över tid 

och att tidstrenderna är parallella. Kriteriet om parallella tidstrender är svårt att uppfylla och 

om data före eller efter anonymiseringen är för kort finns risk att viktiga betygstrender inte 
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fångas upp. Är trenderna mer stabila bland jurister? Juristprogrammet är en av de mest 

prestigefyllda utbildningarna och det är möjligt att juridikstudenter är en mer homogen grupp 

relativt studenter som läser grundkurserna i nationalekonomi och statsvetenskap. Våra resultat 

kan även vara snedvridna på grund av att anonymiseringen sker vid “fel” tidpunkt. Givet 

naturliga variationer är det möjligt att betygstrender bland statsvetare och nationalekonomer 

når sin kulmen precis före anonymiseringen och är på väg in i en nedåtgående betygstrend 

oberoende av anonymiseringen. På detta vis skulle effekten av anonymiseringen kunna 

överskattas. Till skillnad från liknande studier om diskriminering i utbildningsväsendet 

(Hinnerich m.fl., 2011a; 2011b; Lavy, 2008) kontrollerade vi i denna studie för generella 

betygstrender över fler än två tidpunkter, därmed har vi möjlighet att kontrollera för 

betygsfluktuationer. Detta får ses som en av studiens styrkor, men data som sträcker sig ännu 

längre bakåt i tiden före anonymiseringen hade kunnat förbättra skattningarna ytterligare.  

 

Utifrån vår empiriska strategi finns det även många andra förklaringar till skillnader i 

studieresultat som vi inte kan kontrollera för. Det är därmed sannolikt att DDD-modellen lider 

av ”bias” på grund av att viktiga kausala faktorer utelämnats (Stock & Watson, 2011). 

Dessa kännetecknas av två kriterier, för det första är de utelämnade faktorerna en determinant 

av utfallet. För det andra måste de utelämnade faktorerna vara korrelerade med minst en av de 

oberoende variablerna. Risken med utelämnande av relevanta variabler är att effekten av en 

variabel fångas upp av andra faktorer i feltermen. Exempelvis kan information om 

socioekonomisk bakgrund vara korrelerad med etnicitet. Detta innebär att effekten av 

variabeln om etnicitet riskerar att snedvridas. Det är möjligt att diskrimineringseffekten 

reduceras om andra kontrollvariabler inkluderas i modellen, såsom föräldrars utbildningsnivå, 

första eller andra generationens invandrare. I denna studie har etnicitet endast definierats 

manuellt utifrån studenternas efternamn. Vi är medvetna om att efternamnet endast utgör liten 

del av individers etniska tillhörighet.  Klassificeringarna av namn var mycket grova vilket lett 

till heterogena grupper. Utifrån studiens datamaterial hade en mindre grov klassificering varit 

svårt, då vi hade drabbats av mycket små grupper som lett till osäkra skattningar. 

 

Vi använder ett icke-slumpmässigt urval baserat på tre delkurser inom juridik, 

nationalekonomi och statsvetenskap, vilket begränsar möjligheten att generalisera resultaten 

till en större population. Vid andra situationer i samhället såsom på arbets- och 

bostadsmarknaden där en beslutsfattare utifrån begränsad information om individen skall 

utvärdera prestationer eller kompetens, har det visat sig att främst män med utomeuropeiskt 
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namn störst risk för negativ etnisk diskriminering (Ahmed & Hammarstedt, 2008; Bursell, 

2007; Rooth, 2010). Vi observerar inga bevis för detta mönster i våra modeller. Detta 

indikerar därmed att diskriminering är beroende av sin kontext, det är inte alltid samma 

grupper som diskrimineras negativt. Diskriminering inom högskolan är ännu ett relativt 

outforskat fenomen och namnets betydelse för bedömningen bör undersökas ytterligare. Vi 

anser att det finns fortsatt potential i att använda registerdata och i framtida studier ser vi 

gärna att denna typ av diskriminering undersöks inom flera ämnen och inte bara på grundnivå. 

Med mer uttömmande modeller finns det säkerligen potential att finna mer tillförlitliga 

resultat. Tidigare studier har analyserat sambandet mellan lärarens och elevens etniska 

bakgrund (Dee, 2004; 2005; van Ewijk, 2011). Information om examinatorn skulle kunna 

bidra till en större teoretisk förståelse om tänkbara mekanismer vid bedömningsprocessen. 

Eftersom diskriminering är en mycket känslig fråga kvarstår dock många etiska avvägningar 

för forskningen.  
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