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Abstract
The question of immigration has been on the political agenda for decades and several

studies have examined immigration attitudes in Denmark. However, the question of

preferences for specific immigrants and the influence of economic and cultural charac-

teristics have not yet been subject to systematic scrutiny. As the first of its kind in a

Danish setting, this study aims to remedy this lacuna.

Drawing on a pre-registered conjoint experiment with an embedded priming experiment,

we document the preferences of a representative sample of Danish citizens on which

immigrants they support for admission. This approach allows us to test the effect on

preferences of seven immigrant attributes simultaneously. We show that Danes prefer

educated immigrants from Western countries with high-status jobs. In the same vein,

we find evidence of a homogeneous Muslim penalty across all countries of origin and

a low level of favorability towards immigrants from the Middle East and Somalia in

particular. Through the embedded priming experiment, we show that these preferences

are suprisingly robust across experimental conditions where we randomly vary whether

immigrants are presented as a economic or cultural threat.

Furthermore, we discuss if our results indicate signs of discrimination against certain

immigrant groups. Although, we find evidence of higher levels of bias towards Muslims

and immigrants from Somalia by Danes who feel more threatened by immigrants as a

whole, we argue that our experiment does not provide any sufficient tests of discimina-

tion. Thus, our results should be interpreted as prioritization or simple preferences for

whom to admit into Denmark.
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Kapitel 1

Indledning

»Jeg blev spurgt om de positive tendenser ved indvandring (...) Det eneste,

jeg kan se, er nogle meget velassorterede grønthandlere«

– Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti

Det er snart fem år siden, at flygtninge og migranter vandrede langs E45 og E47,

hvilket blev billedet på, at den såkaldte migrationskrise i Europa for alvor havde ramt

Danmark (Rosendahl, 2018; Liu, 2018). Det er dog langt fra noget nyt, at Danmark

oplever indvandring. Siden slutningen af 2. Verdenskrig, hvor flygtninge fra krigens

rædsler – særligt tyskere – kom til landet, har Danmark oplevet en øget tilstrømning

af migranter. I 1967 skifter indvandringen karakter, hvor indvandrere fra Jugoslavien,

Pakistan og Tyrkiet kommer til Danmark med invitation fra danske arbejdsgivere, der

oplever massiv mangel på arbejdskraft (Seeberg, 2003; Yilmaz, 2016). Siden 1960’erne

er Danmark kun blevet et mere etnisk heterogent land: Fra 2000 og frem til i dag stiger

antallet af indvandrere i Danmark mere end nogensinde, da antallet går fra 296.924 til

614.353 svarende til en stigning på 106 procent (Danmarks Statistik, 2020a).

Den etniske ensartethed, der har kendetegnet det danske samfund i århundreder, er

altså under afvikling. Selvom der sjældent er en entydig sammenhæng mellem æn-

dringer i samfundets sociale strukturer og politiske reaktioner blandt befolkningen, kan

man argumentere for, at indvandringsspørgsmålets indtog i dansk politik har skabt

nye poltiske skillelinjer (Thomsen, 2017; Andersen, 2007; Lipset & Rokkan, 1967). I
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1970’erne var det næsten udelukkende det indvandrerkritiske parti, Fremskridtspartiet,

der så indvandringen som en trussel for det danske samfund, men fundamentet for

en hårdere retorik mod indvandring tog til (Yilmaz, 2016: 68; Thomsen, 2017: 265).

Dette billede fortsatte i mange år, men den politiske arena ændrede sig for alvor, da fire

folketingsmedlemmer fra Fremskridtspartiet i 1995 dannede Dansk Folkeparti. Partiet

havde indvandring som sin helt store mærkesag, og ved partiets første folketingsvalg

tredoblede de deres repræsentation og fik hele 13 mandater (Dansk Folkeparti, 2018).

Det tog sin tid før de øvrige partier fulgte trop og tog indvandringsspørgsmålet til

sig. Indvandring og udlændinge som politisk emne gør for alvor sit indtog på den

politiske kampplads ved folketingsvalget i 2001 (Bille, 2011). Udviklingen mod en

skarpere retorik overfor indvandrere er op igennem 2000’erne og 2010’erne taget til,

hvor nye partier er gået frem med hovedsageligt én fremtrædende mærkesag: at gøre

det sværere for indvandrere og flygtninge at komme til Danmark og sende flere af dem

ud, der allerede opholder sig i landet. Senest er det stærkt indvandrerkritiske parti,

Nye Borgerlige, kommet ind i det danske folketing, mens partiet Stram Kurs med

racismedømte Rasmus Paludan i spidsen akkurat ikke kom ind ved folketingsvalget i

2019 (Rasmussen, 2019).

I dag spænder den den politiske debat i Danmark bredt og beskæftiger sig med kon-

sekvenserne af og en række aspekter af truslen ved indvandring. I 2017 vedtog Folketinget

blandt andet en tilføjelse til udlændingeloven, der indførte den såkaldte beløbsgrænse.

Grænsen opsætter i kroner og øre et krav til, hvor meget du skal tjene for at søge om

opholdstilladelse i Danmark. I 2020 er beløbsgrænsen en årsløn på minimum 436.000

og er uafhængig af uddannelse (Styrelsen for International Rekruttering og Integra-

tion, 2020). Daværende finansminister, Kristian Jensen, udtalte i 2018, at »Alt for

mange ikke-vestlige indvandrere er uden beskæftigelse og modtager overførselsindkomst.

(...) Vestlig indvandring giver overskud, og sådan bør det også være for ikke-vestlig

indvandring« (Finansministeriet, 2018). Flere partier sætter også spørgsmålstegn ved,

hvorvidt det er foreneligt at opretholde den danske kultur i takt med, at flere ind-

vandrere kommer til landet (Bloch, 2017). I de senere år har vi blandt andet set den

såkaldte Frikadelle-gate, hvor politikere i Randers Kommune ønskede at gøre svinekød
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obligatorisk i kommunens børnehaver (Hjort, 2016). I 2017 udtalte Dansk Folkepartis

Martin Henriksen endda, at »(...) jo flere der er i Danmark med muslimsk baggrund,

jo større er truslen mod den danske identitet« (Bloch, 2017).

Hvordan majoritetsbefolkningen forholder sig til den stigende indvandring fylder også

meget i den akademiske litteratur. Et voksende antal studier har i de senere år fokuseret

på betydningen af øget indvandring og etnisk diversitet. Her har undersøgelser indenfor

økonomi blandt andet adresseret, hvilken betydning stigende etnisk diversitet har på

vækstrater (Alesina et al., 2003), mens andre dele af samfundsvidenskaben har rettet

blikket mod effekten på tillid (Dinesen & Sønderskov, 2015), social kapital (Putnam,

2007) og niveauet af velfærd (Alesina et al., 1999). Forskningen peger generelt på, at den

overordnede mekanisme, der driver holdningen til indvandring, er, at indvandring udgør

en trussel mod majoritetsbefolkningen (Malhotra et al., 2013; Hainmueller & Hopkins,

2014; Ruedin, 2020). Traditionelt forklares trusselsbilledet ud fra enten et økonomisk

eller kulturelt udgangspunkt. Den økonomiske lejr forklarer truslen ud fra realistic con-

flict theory, hvor kampen om knappe ressourcer skaber negative udgruppeholdninger

(Sherif, 2015). Herimod forklares truslen fra indvandring mod majoritetsbefolkning

i den kulturelle lejr traditionelt set ud fra social identity theory, hvor kategorisering

og positiv differentiering skaber negative udgruppeholdninger, når det kommer til et-

niske og religiøse forskelle (Tajfel, 1982). Selvom en skelnen mellem de kulturelle og

økonomiske forklaringer af truslen er teoretisk central, så har mekanismerne vist sig

svære at isolere empirisk.

Hainmueller & Hopkins (2015) argumenterer derudover for, at debatten om indvandring

ofte handler om, hvor mange indvandrere, der kommer til landet – og ikke hvilke. Denne

manglende distinktion har også infiltreret den akademiske litteratur, hvor undersøgelser

ofte ikke kan skelne mellem holdningen til indvandring og holdningen til indvandrere

(Ceobanu & Escandell, 2010; Hainmueller & Hopkins, 2014; Hainmueller & Hopkins,

2015). Netop behovet for at isolere økonomiske og kulturelle forklaringer med henblik

på, hvordan de påvirker majoritetsbefolkningens holdning til indvandrere, er det, der

sætter rammerne for denne undersøgelses problemformulering:
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Hvordan påvirker økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrere valget af,

hvem danskerne foretrækker kommer til Danmark?

Undersøgelsens sigte er kausalt. Vi tager udgangspunkt i fremgangsmåden foreslået i

Hainmueller et al. (2014) og er inspireret af et tidligere eksperiment af Hainmueller

& Hopkins (2015) foretaget i en amerikansk kontekst. Gennem et conjointeksperiment

foretaget blandt 1.000 danske borgere rekrutteret i samarbejde med Epinion, undersøger

vi, hvorvidt økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrerprofiler har en be-

tydning for, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark. I problemformuleringen

henviser valget til selve designet: Danskere bliver stillet overfor to indvandrerprofiler,

hvor de ud fra en række karakteristika skal vælge, hvem de foretrækker kommer til

Danmark. Således henviser indvandrere ikke til faktiske personer, men derimod ind-

vandrerprofiler, som beskrives ud fra teoretisk udvalgte karakteristika. Undersøgelsens

resultater vil kunne bidrage med ny viden om hvilke karakteristika, der har betydning

for, hvem danskerne foretrækker kommer til Danmark. Derudover har resultaterne im-

plikationer for, hvordan holdninger til indvandrere fra en amerikansk kontekst lader

sig efterprøve i et nordeuropæisk land som Danmark, der har en grundlæggende anden

indvandringshistorie end USA (Yilmaz, 2016; Bejder, 2016).

Denne tilgang har umiddelbart mindst tre fordele. For det første udnytter vi det sur-

veyeksperimentelle design til tilfældigt at variere på karakteristika ved indvandrerpro-

filerne. Det betyder, at der ikke vil være nogle karakteristika, der varierer systematisk

med andre – hverken for indvandrerprofilerne eller respondenterne. På den måde kan vi

identificere den kausale effekt af det enkelte karakteristika for valget af, hvem danskere

foretrækker kommer til Danmark. For det andet har conjointeksperimentet den fordel,

at vi kan teste flere forklaringer på én gang og derfor tilnærme os en virkelighed, hvor

holdninger dannes ud fra mere end én dimension. Således kan vi undersøge betyd-

ningen af økonomiske karakteristika i form af uddannelse og tidligere beskæftigelse,

men også betydningen af kulturelle karakteristika i form af oprindelsesland og religion,

altimens vi inkluderer køn, alder og engelskkundskaber som kontrolattributter. Det

betyder også, at når vi estimerer effekten af økonomiske karakteristika, så vil det være
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i en situation, hvor der samtidig er taget højde for de kulturelle karakteristika – og

vice versa. Derfor isoleres de økonomiske og kulturelle forklaringer ikke blot teknisk,

men også substantielt, da begge inkluderes i valget mellem indvandrerprofiler. For det

tredje udnytter vi et forceret valg mellem to indvandrerprofiler, hvorved vi tvinger re-

spondenterne til at vælge én af de to profiler i hver conjointopgave. Således har hver

respondent valgt det samme antal indvandrerprofiler, når eksperimentet er afsluttet.

Det har den helt centrale fordel, at vi kan isolere danskeres holdning til indvandrere

fra deres holdning til indvandring generelt, hvilket netop adresserer det motiverende

problem.

Selvom conjointeksperimentet før er blevet anvendt til at undersøge holdningen til in-

dvandrere, så er conjointeksperimentet i disse studier ikke anvendt i kombination med

andre eksperimentelle designs. Vi mener, at det er interessant at undersøge, hvor ro-

buste de præferencer, der afsløres i conjointeksperimentet, er overfor varierende in-

formation om truslen fra indvandrere for majoritetsbefolkningen. Denne undersøgelse

bidrager derfor metodisk og teoretisk til den eksisterende litteratur ved at indlejre et

primingeksperiment i conjointeksperimentet. Konkret løser alle respondenter først fem

conjointopgaver, hvorefter de tilfældigt får tildelt information om, at indvandrere en-

ten er en økonomisk eller kulturel trussel for Danmark. Herefter skal respondenterne

igen løse fem conjointopgaver. På den måde kan vi undersøge, om betydningen af

økonomiske og kulturelle karakteristika er afhængig af, hvilket aspekt af truslen fra ind-

vandrere, der er mest salient for respondenterne. Set i sammenhæng mener vi, at vi kan

give en nuanceret og fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen, der samtidig

bidrager med ny viden om holdningen til indvandrere i Danmark og litteraturfeltet som

sådan.

1.1 Primære fund
Vi opstiller i undersøgelsen fem hypoteser for at teste, hvordan økonomiske og kulturelle

karakteristika påvirker danskernes præferencer for, hvilke indvandrere, der kommer til

Danmark. De to første knytter sig til primært til økonomiske karakteristika og bliver

efterfulgt af to hypoteser med fokus på kulturelle karakteristika. Undersøgelsens femte
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og sidste hypotese undersøger, hvordan den tilgængelige information kan påvirke præfer-

encer for indvandrere.

Undersøgelsens første hypotese forventer, at danskere foretrækker indvandrere, der for-

ventes at være bedre økonomisk stillede. Vi finder støtte til dette, selvom det ikke gælder

på tværs af alle uddannelsesniveauer og tidligere beskæftigelser. Derfor omskriver vi

hypotesen på baggrund af vores resultater for fremtidige undersøgelser. I forlængelse

heraf forventer undersøgelsens anden hypotese, at danskerne vil foretrække indvandrere

med højere uddannelse uanset respondentens eget uddannelsesniveau. Vi identificerer,

at der til en vis grad findes denne konsensus på tværs af danskeres uddannelsesniveau:

Danskere fravælger generelt indvandrere uden formel uddannelse og foretrækker indvan-

drere med lang videregående uddannelse, uanset hvilket uddannelsesniveau de selv har.

Vi finder dog ikke denne konsensus, når det kommer til indvandrerprofiler med grund-

skoleuddannelser og korte videregående uddannelser, hvorfor vi må revidere hypotesen.

Vi konstaterer dog, at danskeres uddannelse ikke ser ud til at påvirke, hvem de generelt

foretrækker kommer til Danmark ud fra indvandrerprofilernes uddannelsesniveau.

Undersøgelsens to kulturelle hypoteser bliver ligeledes revideret. Vi viser først i tråd

med de teoretiske forventninger, at danskere foretrækker indvandrere fra lande, hvor

den sociale distance kan opfattes som mindre. Vi forventede samtidig, at indvandrere

fra Syrien ville blive fravalgt, hvilket ikke er tilfældet. Selvom vi ikke finder belæg

for at acceptere hypotesen i sin nuværende form, så argumenterer vi for, at den teo-

retiske mekanisme overvejende er til stede. I undersøgelsens fjerde hypotese undersøges

konvergerende gruppemedlemsskaber med en forventning om, at indvandrerprofiler fra

overvejende muslimske lande i højere grad bliver fravalgt, når de præsenteres som mus-

limer. Vi finder støtte hertil, men viser samtidig, at effekten gælder på tværs af alle

oprindelseslande, som vi har inkluderet i undersøgelsen. Vi konkluderer derfor, at dette

tyder på en såkaldt muslim penalty, der er identificeret i andre studier (Adida et al.,

2010; Bansak et al., 2016; Dahl, 2019; Adida et al., 2019). Derfor foreslår vi at omskrive

hypotesen for fremtidige undersøgelser, så den forventer, at danskere fravælger indvan-

drerprofiler, der bliver præsenteret som muslimer, uanset hvilke lande disse profiler

kommer fra.
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Undersøgelsens sidste hypotese forventer, at hvis henholdsvis det økonomiske eller kul-

turelle aspekt af truslen fra indvandrere gøres salient, så vil respondenterne i højere

grad vælge efter de økonomiske eller kulturelle karakteristika. Det viser sig dog, at

danskeres præferencer for, hvem der kommer til Danmark, er overraskende stabile på

tværs af, hvilket aspekt af truslen, der gøres salient. Vi må derfor både afvise første og

andel del af undersøgelsens sidste hypotese.

1.2 Undersøgelsens opbygning
Undersøgelsen består af syv kapitler. Efter dette indledende kapitel giver undersøgelsens

andet kapitel et overblik over de studier og resultater, der undersøger majoritetsbe-

folkningens holdning til indvandring og indvandrere ud fra økonomiske og kulturelle

forklaringer. Afslutningsvist præsenterer vi kort en nyere bølge af studier, og hvordan

vi skriver os ind i og bidrager til dette litteraturfelt.

I kapitel 3 præsenterer vi vores teoretiske udgangspunkt og udleder undersøgelsens fem

hypoteser forud for analysen, der trækker på både økonomiske og kulturelle forklaringer

af holdningen til indvandrere. Afslutningsvist opsummerer vi de udledte hypoteser.

I kapitel 4 beskriver vi undersøgelsens unikke forskningsdesign, hvor vi kombinerer et

conjointeksperiment med et indlejret primingeksperiment. Da eksperimentelle under-

søgelser traditionelt er relativt forendetunge, så indleder vi kapitlet med en opsummer-

ing af vores forskningsdesign og undersøgelsens struktur. Efterfølgende operationalis-

erer vi undersøgelsens afhængige og uafhængige variable samt hypoteser. Slutteligt

præsenterer vi de mere tekniske aspekter af vores design og diskuterer, hvordan vi

vil imødegå de metodiske og fortolkningsmæssige kritikpunkter, der er fremført mod

conjointeksperimentet de seneste år.

I undersøgelsens femte kapitel tester vi de fem hypoteser, som vi udledte i kapitel 3.

Kapitlet afsluttes med en delkonklusion og revidering af vores hypoteser for fremtidige

undersøgelser.

I kapitel 6 diskuterer vi de spørgsmål, som vores analyse rejser. Vi diskuterer først

undersøgelsens generaliserbarhed. Dette leder videre til en diskussion af, om vores

resultater indikerer, at danskere diskriminerer, og om det overhovedet er muligt for os
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at måle en diskriminationseffekt med vores forskningsdesign. Slutteligt adresserer vi

den interne validitet af primingeksperimentet. I umiddelbar forlængelse heraf vil vi i

kapitel 7 samle op på undersøgelsen som sådan og formulere et direkte svar på vores

problemformulering.
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Kapitel 2

Litteraturreview

I dette kapitel giver vi et overblik over forskningen indenfor majoritetsbefolkningens

holdning til indvandring. Vi vælger at fremhæve de vigtigste skillelinjer i forskningen set

ud fra undersøgelsens fokus og medtager derfor primært kvantitative studier. Overord-

net set kan litteraturen om majoritetsbefolkningens holdningen til indvandring opdeles

i to teoretiske retninger: økonomiske og kulturelle forklaringer1. De økonomiske og

kulturelle forklaringer adskiller sig på mange punkter, men har samme bagvedliggende

teoretiske antagelse – nemlig at indvandring opfattes som en trussel af majoritetsbe-

folkningen (Malhotra et al., 2013). De to traditioner divergerer dog i forhold til, hvad

de anser som truslens natur. Først præsenterer vi forskningen inden for de økonomiske

forklaringer for herefter at gå videre til de kulturelle forklaringer. Afslutningsvist

fremhæver vi de nyeste studier indenfor indenfor litteraturen, og hvordan vores un-

dersøgelse bidrager hertil.

2.1 Økonomiske forklaringer
De økonomiske forklaringer på holdningen til indvandring tager udgangspunkt i realis-

tic conflict theory, hvor individer ses som egennytte–maksimerende og med et primært

egotropisk fokus. Her argumenteres der for, at konflikter mellem grupper har sit ud-

spring i egeninteresse og en kamp om knappe ressourcer (Sherif, 1988; Sniderman et al.,
1Her læner vi os op ad Malhotra et al. (2013), selvom den konkrete ordlyd varierer på tværs af

litteraturen. Hainmueller & Hopkins (2014) skelner eksempelvis mellem political economy og sociop-

shychological explanations
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2007). I en amerikansk kontekst fremhæver Borjas (2011) særligt to økonomiske faktorer

som afgørende determinanter for amerikaneres holdning til indvandrere og indvandring

– nemlig kampen om jobs og den potentielle økonomiske byrde som indvandrere kan

udgøre for velfærdsstaten. Disse to økonomiske forklaringer behandler vi særskilt i de

efterfølgende afsnit.

2.1.1 Konkurrence på arbejdsmarkedet
En del af litteraturen viser, at indvandrere særligt udgør en trussel for majoritetsbe-

folkningen på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at indvandrere i dette økonomiske per-

spektiv enten potentielt tager jobs fra majoritetsbefolkningen, eller at det øgede udbud

af arbejdskraft fører til et fald i reallønnen (Malhotra et al., 2013). Individer kobler

altså den forventede effekt af indvandring til deres egen uddannelse, kompetencer eller

position på arbejdsmarkedet, og på den baggrund danner de deres holdning (Scheve &

Slaughter, 2001; Mayda, 2006; Hainmueller & Hiscox, 2010; Hainmueller et al., 2014). I

litteraturen går denne form for økonomiske trusler under samlebetegnelsen labor market

competition (senere LMC).

En række studier finder støtte til denne forklaring. Scheve & Slaughter (2001) viser

eksempelvis en stærk sammenhæng mellem individers position på arbejdsmarkedet og

deres opbakning til øget immigration i USA (Scheve & Slaughter, 2001). Forfatterne

argumenterer for, at deres fund »(...) strongly supports the contention that people’s

position in the labor force influences their policy opinions« (Scheve & Slaughter, 2001:

144). Samtidig viser Mayda (2006) lignende resultater på tværs af 22 lande i både

Europa, Asien og Nordamerika. Her viser hun, at højtuddannede individer er mere

positive overfor indvandring, og at denne sammenhæng afhænger af den uddannelses-

mæssige komposition mellem majoritetsbefolkning og de indvandrere, der kommer til

landet (Mayda, 2006: 527). Ligeledes bruger Kessler (2001) uddannelsesniveau og job

som en proxy for kompetenceniveau og konkluderer, at den økonomiske egeninteresse

spiller en signifikant rolle i forhold til præferencer for immigrationspolitik (Kessler, 2001:

23).

LMC som den underliggende forklaring er dog omdiskuteret. I de senere år har en

række studier sat spørgsmålstegn ved teoriens antagelser og selve måden, hvorpå nogle
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studier har fundet støtte til LMC-hypotesen. Samtidig finder flere studier kun svag

eller ingen støtte til LMC-hypotesen på tværs af lande og datakilder (Chandler &

Tsai, 2001; Hainmueller & Hiscox, 2007; Hainmueller & Hiscox, 2010; Malhotra et

al., 2013: 392). Eksempelvis viser Helbling & Kriesi (2014) i et eksperimentelt design,

at LMC-forklaringen ikke kan forklare variationer i præferencerne for særlige typer af

indvandrere (Helbling & Kriesi, 2014: 601). Et lignende fund ses hos Valentino et al.

(2019), der viser, at respondenter på tværs af 11 lande alt andet lige foretrækker højtud-

dannede indvandrere, og at dette ikke påvirkes af respondentens egen socioøkonomiske

status (Valentino et al., 2019: 21-22). Også Hainmueller & Hiscox (2007) stiller sig

kritisk overfor LMC-forklaringen. Forfatterne viser, at højere uddannelse giver mere

positive holdninger til indvandring på tværs af alle typer af indvandrere. Samtidig ar-

gumenterer Malhotra et al. (2013) i et litteraturreview2 endda for, at ingen studier, der

har undersøgt LMC, har fundet valid og stærk støtte til hypotesen – primært på grund

af måleproblemer og upålidelige kausale designs (Malhotra et al., 2013: 393).

Derfor vælger Malhotra et al. (2013) at fokusere på én enkelt sektor og ét konkret

politisk forslag for at måle LMC-forklaringen mere direkte. De anlægger en oversam-

pling-strategi på højtuddannede ansatte i teknologiindustrien og beder dem forholde

sig til en konkret politik, der vil gøre det nemmere for indiske teknologiarbejdere at få

arbejde i USA. Forfatterne udvælger teknologiindustrien, da det er en industri, hvor

konkurrencen om jobs er mere direkte end i andre sektorer (Malhotra et al., 2013: 395).

På baggrund af denne nye metodiske tilgang viser de, at LMC kan forklare en stor

del af variationen i holdninger til specifikke politikforslag, og at individer, der føler sig

truet på arbejdsmarkedet, udtrykker mere negative holdninger mod det politiske forslag

(Malhotra et al., 2013).

2.1.2 Indvandrere som en samfundsmæssig byrde
En anden gren af litteraturen om økonomiske forklaringer undersøger, hvorvidt indvan-

drere opfattes som en økonomisk byrde for velfærdsstaten. Ligesom i forklaringen på

LMC argumenteres der her for, at majoritetsbefolkningen er særligt opmærksomme på
2Se Malhotra et al. (2013) online appendiks: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajps.

12012
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kompetence- eller uddannelsesniveau hos de indvandrere, der kommer til landet (Dust-

mann & Preston, 2007; Hanson et al., 2007; Borjas, 2011). Trods det ensidige fokus på

velfærdsstaten som den bagvedliggende faktor varierer de teoretiske forklaringer i deres

syn på, hvilke aspekter af velfærdsstaten, der forårsager truslen. Der argumenteres

blandt andet for, at truslen ligger i en frygt for et forøget skatteniveau blandt den

rigeste del af befolkningen (Hanson et al., 2007), mens andre studier i højere grad læg-

ger vægt på, at det er velfærdsstatens ve og vel og det faktum, at indvandrere udnytter

sociale ydelser, som de i princippet ikke har gjort sig fortjent til, der driver bekym-

ringerne (Dustmann & Preston, 2007; Hainmueller & Hopkins, 2014). Truslen bliver

altså forklaret ud fra en form for deservingness-heuristik (Jensen & Petersen, 2017).

Med et økonomisk udgangspunkt viser Dustmann & Preston (2007), at holdningen til

indvandring går igennem tre bekymringskanaler – henholdsvis bekymringer om velfærds-

staten, arbejdsmarkedet og kulturen. Forfatterne viser gennem en tværsnitsanalyse,

at negative holdninger overfor indvandring i høj grad er drevet af bekymringer om

konsekvenserne for velfærdsstaten og varierer på tværs af indvandrergrupper alt efter

forventningen til gruppens afhængighed af velfærdsstaten (Dustmann & Preston, 2007:

26). Eksempelvis er briterne langt mere kritiske overfor lavtuddannede asiater end

lavtuddannede europæere (Dustmann & Preston, 2007: 14).

I en amerikansk kontekst viser Facchini & Mayda (2009), at holdninger til indvandring

primært dannes gennem de forventninger, amerikanere har til, hvilke konsekvenser in-

dvandring vil have for velfærdsstaten. De finder, at individer med højere indkomst i

højere grad har negative holdninger til immigration, da lavtuddannede vil blive opfat-

tet som en skattemæssig byrde, mens højtuddannede ses som bidragsydere (Facchini &

Mayda, 2009: 24). Således drives holdningen til indvandring ifølge forfatterne af typen

af indvandrere og forventningerne til, hvad det har af konsekvenser for velfærdsstaten.

Et lignende argument findes hos Hanson et al. (2007), der finder, at rige og mere ve-

luddannede vælgere har mere restriktionistiske policy-præferencer i stater, hvor der i

forvejen er mange indvandrere og store udgifter til velfærd. Individer danner altså deres

præferencer ud fra de forventede konsekvenser for deres økonomi efter skat (Hanson et

al., 2007: 22).
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Selvom resultaterne – særligt indenfor litteraturen om LMC – er omdiskuterede, viser

flere studier altså, at majoritetsbefolkningen til dels danner deres holdninger ud fra

økonomiske overvejelser, hvadend det drejer sig om trusler på arbejdsmarkedet eller

den økonomiske byrde, der kan opstå som en konsekvens af indvandring.

2.2 Kulturelle forklaringer
Som nævnt består litteraturen ikke kun af de økonomiske forklaringer på holdningen til

indvandring og indvandrere. I modsætning til disse står nemlig de kulturelle, der lægger

mere vægt på, at indvandring kan opfattes som en trussel mod majoritetsbefolkningens

normer, værdier og samfundets sammenhængskraft. Derudover anser forfatterne inden-

for denne tradition generelt individet som havende et mere sociotropisk fokus, hvor man

mere kærer sig om samfundet fremfor snæver egeninteresse (Hainmueller & Hopkins,

2014: 230). Centralt for de følgende studier er, at det er ikke-økonomiske faktorer,

der er den primære drivkraft bag majoritetsbefolkningens holdning til indvandring og

indvandrere. Denne retning skriver sig derfor ind i den del af litteraturen om holdnings-

dannelse, der argumenterer for, at egeninteresse sjældent spiller den afgørende rolle i

holdningen til politiske emner (se f.eks. Kinder & Sears (1981), Sears & Funk (1990)

og Sears et al. (1980)).

2.2.1 Kultur som abstrakt fænomen
De kulturelle forklaringer er forskellige i deres natur, og ifølge Hopkins (2015) er de

primært defineret ud fra, hvad de økonomiske forklaringer udelukker (Hopkins, 2015:

532). Kultur er et bredt og abstrakt begreb, der kan være svært at få hold om. Derfor

er de kulturelle forklaringer også præget af stor diversitet i definitioner og måleniveauer,

da studierne spænder fra sprog og religion over hudfarve, race og etnicitet, som de fork-

larende faktorer (Hopkins, 2015: 532). Fælles for en en lang række studier i litteraturen

er dog, at de finder støtte til, at negative holdninger overfor indvandrere ikke primært

er drevet af økonomiske faktorer, men derimod kulturelle (Espenshade & Hempstead,

1996; Burns & Gimpel, 2000; Chandler & Tsai, 2001; Lahav, 2004; Sides & Citrin, 2007;

Dustmann & Preston, 2007).

Sides & Citrin (2007) undersøger, hvordan kulturelle faktorer på et overordnet niveau
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påvirker holdningen til indvandring på tværs af en række europæiske lande. Forfatterne

viser, at vælgernes holdning til indvandrere og niveauet af indvandring primært er

bestemt af deres egen kulturelle identitet og tilknytning til nationen. Ligeledes er

individer mest drevet af sociotropiske overvejelser fremfor egotropiske (Sides & Citrin,

2007). Lignende fund findes hos Chandler & Tsai (2001) og Burns & Gimpel (2000),

der viser, at de sociotropiske overvejelser har den største forklaringskraft af holdningen

til indvandring.

Andre studier bevæger sig på et lavere måleniveau ved at undersøge holdninger til speci-

fikke indvandrere. I en hollandsk kontekst argumenterer Hagendoorn (1995), at der er

et etnisk hierarki blandt den hollandske befolkning i forhold til, hvilke indvandrere

majoritetsbefolkningen foretrækker (Hagendoorn, 1995: 32). Fundet er ikke unikt for

Holland, men er vist på tværs af lande som Canada, Frankrig, Rusland og USA (se

f.eks. Berry & Kalin (1979) og Hagendoorn et al. (1998)). Centralt står altså, at ma-

joritetsbefolkningen ikke ser indvandrere som én homogen gruppe, men skelner mellem

forskellige indvandrergrupper. Denne skelnen er primært opdelt efter oprindelsesland

som gruppemarkør.

Operationaliseringer og variable varierer altså i høj grad, og studier inkluderer faktorer

som navne, hudfarve og sprog som gruppemarkører og indikatorer på etnicitet. Dahl

& Krog (2018) bruger navne som en proxy for etnicitet i et korrespondancestudie og

viser, at der hersker en stor grad af diskrimination på det danske arbejdsmarked. Re-

sultaterne viser, at mænd med mellemøstlige navne i signifikant lavere grad bliver kaldt

til jobsamtale og skal søge 52 procent flere job for at få en samtale hos en arbejdsgiver

(Dahl & Krog, 2018: 410). Hopkins (2015) varierer i et video-eksperiment hudfarve

og sprog hos latinamerikanske indvandrere og viser, at dette ikke giver respondenterne

mere restriktioniske præferencer (Hopkins, 2015: 531). Ovenstående eksempler viser

altså, at studierne, der undersøger mere kulturelle faktorer i høj grad er præget af stor

heterogenitet.

Ligeledes fremhæves religion ofte som en vigtig gruppemarkør. Eksempelvis undersøger

Adida et al. (2010) gennem et korrespondance-studie, der benytter enmatching-strategi,

hvorvidt der diskrimineres mod muslimske senegalesere på arbejdsmarkedet i Frankrig.
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Ved at holde etnicitet og nationalitet konstant er det muligt for forfatterne at isolere

diskriminationseffekten af religion – den såkaldtemuslim penalty (Adida et al., 2010: 3).

Ved at undersøge tre næsten identiske CV’er, der udelukkende varierer på indikatorer

for religiøst tilhørsforhold, viser Adida et al. (2010), at muslimske senegalesere skal søge

2,5 gange så mange jobs som kristne for at blive kaldt til samtale (Adida et al., 2010: 5).

Flere andre studier fokuserer ligeledes på islam som et kulturelt karakteristika (Bansak

et al., 2016; Sniderman et al., 2004; Adida et al., 2019).

2.3 Nyere litteratur og undersøgelsens bidrag
Som vist ovenfor har mange studier enten kun kunnet variere på få faktorer ad gan-

gen eller udtalt sig om økonomiske og kulturelle forklaringers relative styrke ved at

sammenligne koefficienter i store regressionsmodeller. Dette stiller store krav til iden-

tifikationsstrategien, hvis man ønsker at drage kausale konklusioner (Hainmueller &

Hopkins, 2014: 227). I de senere år har litteraturen bevæget sig ind i en ny fase med

studier, der i højere grad implementerer nye metoder fra andre discipliner, der er bedre

rustet til at teste mekanismerne bag de teoretiske forklaringer simultant (Hainmueller

& Hangartner, 2013; Bansak et al., 2016; Fietkau & Hansen, 2018). Det er netop denne

del af litteraturen, som vores undersøgelse skriver sig ind i.

Specifikt vil vi argumentere for, at brugen af conjointeksperimenter har givet littera-

turen en ny dimension, hvor de teoretiske forklaringer kan isoleres empirisk. Samtidig

er fokus i højere grad flyttet til at undersøge holdningen til indvandrere fremfor indvan-

dring. Tidligere surveyeksperimentelle tilgange inden for holdningen til indvandrere har

oftest kun varieret på ét eller to karakteristika ad gangen ved at bruge vignetter eller

korte beskrivelser (se f.eks. Brader et al., 2008; Hainmueller & Hiscox, 2010; Hopkins,

2015; Sniderman et al., 2004; Harell et al., 2012). Dette har den centrale begrænsning,

at undersøgelserne kun kan udtale sig om den eksperimentelle manipulation som helhed,

og typisk ikke identificere, hvilke komponenter ved manipulationen, der producerer de

observerede effekter (Hainmueller et al., 2014: 2). Eksempelvis bemærker Hainmueller

& Hopkins (2015), at oprindelsesland som helhed er en upræcis indikator for kulturelle

forskelle, idet der heri ligger mange konnotationer til f.eks. religion, hudfarve og inte-
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grationsvillighed, hvilket tilsammen driver observerede sammenhænge (Hainmueller &

Hopkins, 2015: 537). Ved blot at variere på oprindelsesland, har mange tidligere under-

søgelser derfor ikke haft mulighed for at isolere, hvilke af disse indlejrede komponenter,

der har betydning for majoritetsbefolkningens holdning til indvandrere.

Hainmueller & Hopkins (2015) er blandt de første til at implementere conjointeksper-

imentet i studiet af holdningen til indvandrere. Ved at lade respondenter gentage et

valg mellem to indvandrerprofiler om, hvem de støtter i at komme til USA, har de

mulighed for isolere respondenternes holdning til indvandrere fra deres holdning til

indvandring generelt samt teste betydningen af syv karakteristika ved indvandrerpro-

filerne simultant. Deres resultater peger mod, at der hersker en konsensus på tværs

af den amerikanske befolkning om, hvilke indvandrere amerikanere foretrækker kom-

mer til USA. Denne konsensus går på tværs af uddannelsesniveau, partilhørsforhold

og etnocentrisme. Dette fund taler blandt andet direkte imod LMC-forklaringen som

beskrevet i afsnit 2.1.1, der forudser heterogene holdninger ud fra ens position på arbe-

jdsmarkedet. Denne undersøgelse har banet vejen for lignende undersøgelser af, hvem

respondenter støtter i at få opholdstilladelse eller asyl. Ligeledes viser Wright et al.

(2016) gennem et conjointeksperiment i en amerikansk kontekst, hvordan hensyn til il-

legal indvandring har betydning for, hvem amerikanere støtter i at få opholdstilladelse.

Ligesom Hainmueller & Hopkins (2015) viser de også, at deres resultater i store træk

er uafhængig af faktorer på respondentniveau. Desuden udnytter Bansak et al. (2016)

conjointeksperimentet til at isolere betydningen af ni karakteristika ved fiktive asy-

lansøgere på tværs af 15 europæiske lande. Her argumenterer de for, at holdninger

til asylansøgere bliver formet af sociotropiske overvejelser om, hvad asylansøgeren kan

bidrage med økonomisk.

De senere undersøgelser har i høj grad skiftet fokus fra det simple valg af, hvem ma-

joritetsbefolkningen foretrækker kommer til landet, og mere henimod meget konkrete

valgsituationer, hvor både juridiske og moralske overvejelser kan spille ind, når respon-

denten skal tage stilling til, hvem der f.eks. skal have opholdstilladelse eller asyl. Vi

mener dog, at det har en plads i litteraturen at undersøge majoritetsbefolkningens sim-

ple præference for, hvem de foretrækker kommer til landet, hvor respondenten ikke er
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begrænset af de f.eks. juridiske forhold, der gælder, når der er tale om opholdstilladelse

eller asyl. Uden at være en autentisk replikation af Hainmueller & Hopkins (2015),

læner vores undersøgelse sig i høj grad op ad dette studie. På linje med Hainmueller

& Hopkins (2015) ønsker vi at drage fordel af conjointeksperimentet som forskningsde-

sign til at undersøge, hvordan økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrere

påvirker valget af, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark. Efter vores bed-

ste overbevisning er der ikke foretaget en lignende undersøgelse i Danmark, hvorfor

indeværende analyse vil bidrage med et unikt indblik i og viden om, hvordan hold-

ning til indvandrere dannes i et skandinavisk land, hvor indvandringshistorien er en

fundamentalt anden end i Nordamerika (Yilmaz, 2016; Bejder, 2016).

Først og fremmest vil vi bidrage til litteraturen ved at lave en skarp inddeling af hen-

holdsvis økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrerprofiler, der giver et

solidt grundlag for at isolere effekterne heraf empirisk. Dette vil etablere en direkte test

af de teoretiske mekanismer, som ligger til grund for den litteratur, vi har præsenteret

i de foregående afsnit. Desuden bidrager vores undersøgelse både teoretisk og metodisk

til litteraturfeltet ved at introducere primingeksperimentet som en indlejret moderator i

conjointeksperimentet. Metodisk giver dette ny viden om, hvordan to tidligere adskilte

surveyeksperimentelle tilgange kan virke til hinandens fordel i det samme forsknings-

design. Herved bidrager vi med at undersøge, i hvilken grad det er muligt at ændre

ved den måde, respondenterne danner præferencer i et conjointeksperiment ved at ma-

nipulere den tilgængelige informationen i et primingeksperiment. Teoretisk adresserer

vi den underliggende antagelse bag ovenstående forklaringer indenfor holdningen til

indvandring og indvandrere – nemlig at indvandrere udgør en trussel for majoritetsbe-

folkningen. Vi bidrager med interessant ny viden om, hvor robuste danskeres holdning

til indvandrere er overfor, hvorvidt det økonomiske eller kulturelle aspekt af truslen fra

indvandrere i Danmark gøres salient.

Samlet set vil vi derfor argumentere for, at vores undersøgelse ligger i forlængelse af

den forskning, der er blevet lavet indenfor litteraturfeltet de seneste år, men samtidig

bidrager hertil ved at tilføje nye interessante elementer til eksisterende teori og forskn-

ingsdesigns.
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Kapitel 3

Teori

I dette kapitel vil vi først redegøre for undersøgelsens teoretiske udgangspunkt og

herefter udlede fem hypoteser. Disse hypoteser trækker både på teori fra den økonomiske

og kulturelle tradition inden for litteraturen om holdningen til indvandring og indvan-

drere. Herefter vil vi præsentere den teoretiske begrundelse for, hvorfor manipulation

med den tilgængelige information kan forventes at påvirke, hvilke faktorer danskere

lægger vægt på i valget mellem potentielle indvandrere.

3.1 Kultur eller økonomi?
Som det fremgår af kapitel 2 kan litteraturen om holdningen til indvandring og ind-

vandrere overordnet deles ind i to teoretiske retninger. For det første forventes det

i den økonomiske tradition, at det primært er en afvejning ud fra økonomiske karak-

teristika og en kamp om knappe ressourcer, der vil kunne forklare, hvilke indvandrere

danskere foretrækker kommer til Danmark (Mayda, 2006; Hanson et al., 2007; Fac-

chini & Mayda, 2009). Derimod vil fortalere for den kulturelle teoriretning forvente,

at valget af, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark, vil være styret af op-

fattelser om gruppetilhørsforhold og mulige konflikter på baggrund af normer, værdier

samt etniske og religiøse forskelle mellem grupper (Sides & Citrin, 2007; Hainmueller

& Hopkins, 2014). Det er ikke undersøgelsens formål at vurdere, hvilken teoriretning,

der har den største forklaringskraft – men på baggrund af litteraturen forventer vi, at

begge teoretiske grene kan forklare dele af danskernes holdninger til indvandrere. Vi

ønsker derfor at trække på begge teoretiske traditioner, når vi udleder vores hypoteser
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i de følgende afsnit.

I forlængelse heraf kan man argumentere for, at begge teoretiske traditioner har det

samme ophav i social identity theory. Denne teoriretning kan ses som en samlebetegnelse

for forklaringer med et fokus på, at det er en naturlig del af menneskets sociale kognition

at inddele individer i grupper. Som konsekvens fører denne mekanisme til en kategorisk

og simplificeret opfattelse af verden omkring os, hvilket styrer menneskers adfærd og

kan føre til konflikt (Tajfel, 1974; Fiske, 1998; Macrae & Bodenhausen, 2001; Hewstone

et al., 2002). Som vi præsenterede i indledningen, så placerer man ofte de kulturelle

forklaringer indenfor social identity theory (se f.eks. Fietkau & Hansen (2018)). Vi vil

dog argumentere for, at inddelingen af individer i grupper og den potentielle konflikt

heraf står centralt for både de økonomiske og kulturelle forklaringer på holdningen til

indvandring og indvandrere – om så denne inddeling sker på baggrund af uddannelse og

beskæftigelse eller oprindelsesland og religion. Hagendoorn (1995) bemærker ligeledes

om social identity theory, at teorien ikke udelukker, at evaluering af udgrupper kan

ske på baggrund af både kulturelle og økonomiske forskelle (Hagendoorn, 1995: 203).

Således er dikotomien mellem økonomiske og kulturelle forklaringer altså ikke entydig,

idet man kan argumentere for en bagvedliggende mekanisme, som er fælles for de to

teoriretninger.

Set i sammenhæng med tidligere fund indenfor begge traditioner, vil vi yderligere ar-

gumentere for, at det i vores undersøgelse har sin fordel at undersøge forventningerne

udledt fra begge forklaringer i sammenhæng og ikke nødvendigvis forsøge at tilskrive

den ene større betydning end den anden. At begge retninger kan ses som at have det

samme grundlæggende udgangspunkt pointerer netop vigtigheden i at inkludere begge,

når vi undersøger majoritetsbefolkningens holdning til indvandrere. Vi mener dog, at

opdelingen af de to teoriretninger er operationel, fordi de hver især peger mod forskellige

relevante karakteristika. Derfor vil vi i det næste sætte fokus på, hvilke forventninger

og tillige karakteristika ved indvandrere, som henholdvis den økonomiske og kulturelle

tradition peger på, er vigtige at undersøge for at forklare forskelle i, hvem danskere

foretrækker kommer til Danmark. Først trækker vi på den økonomiske teoriretning om

fiscal burden, kampen om knappe ressourcer og deservingness-heuristikker, hvorefter
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vi vender vi os mod den kulturelle teoriretning med fokus på intergroup bias, etniske

hierarkier samt saliente gruppemarkører.

3.2 Egennytte og kampen om knappe ressourcer
Indenfor holdningsdannelse generelt udspringer den økonomiske tradition helt grund-

læggende af egeninteressens rolle og rationalitet fra mikroøkonomisk teori (Sears et al.,

1980; Kinder & Kiewiet, 1981; Sniderman et al., 2007). Det centrale argument i den

klassiske mikroøkonomiske litteratur er, at individer er rationelle, og i alle henseender vil

forsøge at stræbe efter det udfald, der gavner dem selv mest muligt (Sears et al., 1980:

671). Individer danner så at sige holdninger ud fra, hvad der maksimerer egennytten.

Denne forklaring er ikke kun blevet appliceret, når det handler om, hvordan goder

forbruges i et samfund, men fandt tidligt sin vej til politisk adfærd. Allerede i 1957

skrev Anthony Downs, at: »rational men are not interested in policies per se but in

their own utility incomes« (Downs, 1957: 42). Også i det kanoniske værk The American

Voter står egennytten centralt i individers politiske liv, hvor forfatterne argumenterer

for, at politiske præferencer oftest afhænger af primitiv egeninteresse (Campbell et al.,

1960: 205).

Indenfor denne økonomiske tilgang til holdningsdannelse er det centralt at skelne mellem

ego- og sociotropiske forklaringer. Motivet i de egotropiske forklaringer er transparent

– her er det egeninteressen, der driver værket (Sears et al., 1980). Et klassisk eksempel

på denne rationelle tilgang til holdningsdannelse og politik er den såkaldte pocketbook

voting-forklaring (Kinder & Kiewiet, 1981). Ifølge denne forklaring har individer en

egotropisk tilgang til politik og danner holdninger baseret på deres egen økonomiske

situation. Denne form for heuristik, der er baseret på personlige erfaringer, kan ligeledes

ses som en kognitiv genvej, der letter de omkostninger, der normalt er forbundet ved

at engagere sig i politik (Kinder & Kiewiet, 1981: 130).

Overfor pocketbook voting og den egotropiske tilgang står den sociotropiske retning,

der er sværere at definere entydigt. Holdninger kan både være drevet af altruisme og

af, at man ønsker at tage hånd om samfundet – men kan lige så godt være drevet af

egeninteresse (Kinder & Kiewiet, 1981: 132). Derfor er det vigtigt ikke at sidestille
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egotropisk og sociotropisk med egoisme og altruisme. Indenfor den sociotropiske lit-

teratur argumenterer man for, at individet ikke baserer sine politiske valg ud fra ens

egen økonomiske situation, men derimod ud fra den økonomiske situation i samfundet

generelt (Kinder & Kiewiet, 1981: 132). Her vil det altså i højere grad være overvejelser

om samfundets ve og vel, der er styrende for individers holdningsdannelse.

Det ligger ikke indenfor denne undersøgelses rammer at undersøge, om det hovedsageligt

er ego- eller sociotropiske overvejelser, der er afgørende for danskeres holdning til ind-

vandrere. Grundlæggende er vi af den overbevisning, at begge overvejelser formentlig

gør sig gældende i forskellige kontekster. Vi vil dog argumentere for, at når det kommer

til, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark, så vil vi på baggrund af littera-

turen forvente, at det i første omgang vil udløse hovedsageligt sociotropiske overvejelser

om, hvad der rationelt set er økonomisk godt for Danmark som samfund. Således op-

stiller vi ressourcehypotesen, der forventer, at:

Danskere foretrækker indvandrerprofiler, der forventes at være bedre økonomiske

stillede

Den bagvedliggende mekanisme og forventning er, at indvandrere med højere uddannelses-

eller kompetenceniveau alt andet lige vil vil være bedre stillet i forhold til at klare

sig selv og kunne bidrage med flere ressourcer til samfundet, hvorimod indvandrere

med lavere uddannelses- og kompetenceniveau vil være mere afhængige af støtte fra

velfærdsstaten (Helbling & Kriesi, 2014). Denne forventning taler også ind i den del af

litteraturen, som fokuserer på majoritetsbefolkningens forestilling om, at indvandrere

udgør en økonomisk byrde og har negative økonomiske konsekvenser for velfærdsstaten.

Disse samles under betegnelsen fiscal burden-forklaringer som beskrevet i afsnit 2.1.2.

3.2.1 Konsensus eller konflikt?
Fælles for de økonomiske forklaringer er, at majoritetsbefolkningen er særligt opmærk-

somme på økonomiske faktorer som uddannelses- eller mere generelt kompetenceniveau

hos de indvandrere, der kommer til landet (Dustmann & Preston, 2007; Hanson et al.,

2007; Borjas, 2011;). Indenfor litteraturen om realistic conflict theory fremhæves det
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ligeledes, at majoritetsbefolkningens holdning til indvandrere afhænger af individernes

eget uddannelsesniveau. Ifølge teorien må vi som udgangspunkt altså forvente hetero-

gene effekter i, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark på tværs af uddannel-

sniveauer (Mayda, 2006; Hainmueller & Hiscox, 2007; Malhotra et al., 2013).

En del af litteraturen om holdningen til indvandring fokuserer på, at indvandrere særligt

udgør en trussel for majoritetsbefolkningen på arbejdsmarkedet og samles som nævnt

under betegnelsen labor market competition. Det skyldes, at truslen fra indvandrere i

dette økonomiske perspektiv kommer af, at majoritetsbefolkningen er bekymret for, at

indvandrere enten potentielt tager deres jobs, eller at det øgede udbud af arbejdskraft

fører til et fald i reallønnen (Malhotra et al., 2013: 393). Centralt i LMC-forklaringen

står, at højt- og lavtuddannede vil have forskellige holdninger til forskellige typer af

indvandrere alt efter indvandrerens uddannelsesniveau. Individer vil derfor være mere

kritiske overfor indvandrere med et uddannelsesniveau, der svarer til deres eget, da

det vil true deres respektive positioner på arbejdsmarkedet (Scheve & Slaughter, 2001;

Hainmueller & Hiscox, 2010; Malhotra et al., 2013). Som beskrevet i afsnit 2.1.1 har

en lang række studier fundet opbakning til teorien (Scheve & Slaughter, 2001; Mayda,

2006; Facchini & Mayda, 2009) – omend disse resultater er omdiskuterede.

I de senere år har en række studier derfor sat spørgsmålstegn ved måden, forfattere i

nogle studier har bekræftet LMC-hypotesen på (Chandler & Tsai, 2001; Hainmueller

& Hiscox, 2007; Hainmueller & Hiscox, 2010; Malhotra et al., 2013; Helbling & Kriesi,

2014; Valentino et al., 2019). Eksempelvis viser Hainmueller & Hiscox (2007), at højere

uddannelse hos respondenten giver mere positive holdninger til indvandring på tværs

af alle typer af indvandrere. Dette fund er i direkte modstrid med LMC-hypotesen, og

forfatterne tilskriver dette fund, hvad de kalder uddannelsessocialisering. Uddannelse

socialiserer så at sige individer ind i en verden, der er præget af større etnisk tolerance

og et mere åbent verdenssyn, og det er altså dette, der kan forklare forskelle i holdningen

mellem forskellige uddannelsesgrupper (McLaren, 2001; Hainmueller & Hiscox, 2007).

På den måde bevæger vi os væk fra det strengt rationelle perspektiv, hvor individer

handler ud fra en uafhængig nyttekalkule. Turper et al. (2015) viser i et eksperiment,

at uddannelse og job er de to vigtigste faktorer for holdning til specifikke indvandrere
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uagtet respondentens egen uddannelse (Turper et al., 2015: 239). Som nævnt viser

Hainmueller & Hopkins (2015) ligeledes gennem et conjointeksperiment, at der er en

konsensus på tværs af uddannelsesgrupper i, hvem amerikanere foretrækker kommer til

USA. Dette leder os til at opstille konsensushypotesen, hvor vi forventer, at:

Danskere foretrækker indvandrerprofiler, der er bedre uddannet uanset eget

uddannelsesniveau

Dette skriver sig direkte op imod LMC og andre forklaringer, der forventer, at op-

bakning til indvandrere med et specifikt uddannelsesniveau er afhængigt af eget ud-

dannelsesniveau (Mayda, 2006; Dustmann & Preston, 2007; Facchini & Mayda, 2009).

Undersøgelsens anden hypotese underkender dog ikke betydningen af økonomiske fak-

torer. Vi forventer derimod, at danskerne har klare præferencer for økonomiske faktorer

i valgsituationen. Man vil foretrække højtuddannede indvandrere, men denne præfer-

ence er blot uafhængig af eget uddannelsesniveau. Dette bunder i en forventning om,

at truslen i LMC-hypotesen ikke bliver konkret nok, og at man derfor vil anlægge et

mere sociotropisk syn på indvandrere og vurdere, hvad der er bedst for samfundet som

helhed (Malhotra et al., 2013).

3.3 Kulturelle gruppetilhørsforhold
Undersøgelsens tredje og fjerde hypotese tager et mere eksplicit udgangspunkt i den

grundlæggende kognitive mekanisme, hvorved vi underbevidst og til dels helt automa-

tisk inddeler andre individer i grupper. Individer bruger dette som en form for social

heuristik, hvorfra vi opfører os på en bestemt måde og danner bestemte holdninger

(Fiske, 1998; Macrae & Bodenhausen, 2001). Konsekvensen af denne kategorisering

er ikke neutral i sin natur, idet inddelingen af andre individer i grupper nødvendigvis

fører til en forsimplet og forvrænget opfattelse af verden omkring os. Tajfel (1981)

argumenterer for, at mennesket har tendens til at favorisere den eller de grupper, som

individet selv tilhører og distancere sig positivt fra andre ved at evaluere udgrupper

negativt – såkaldt group-based bias eller in-group favouritism (Tajfel, 1974: 65; Tajfel,

1981). Dette tilhørsforhold fungerer som en heuristik, hvor individet forsøger at ned-

sætte kompleksiteten i mødet med verden ved at orientere sig efter de grupper, som

31



Stachurska & Claudi (2020) Kapitel 3. Teori

individet selv tilhører (indgruppen), og de grupper, man ikke er en del af (udgruppen).

Derved dækker denne måde at se verdenen på altså ikke kun over en favorisering af

indgruppen, men også en distancering i forhold til udgruppen (Hewstone et al., 2002).

Når individer (eller objekter) kategoriseres i grupper, udviskes de individuelle forskelle

imellem dem, og man fokuserer i stedet på karakteristika for gruppen som helhed og

fokus på forskelle grupper imellem forstærkes (Tajfel, 1969; Gaertner & Dovidio, 2000).

Ifølge Tajfel (1974) skaber dette et øget fokus på sociale distinktioner som os og dem,

der har indflydelse på, hvordan individer evaluerer og vurderer andre grupper (Tajfel,

1974: 70).

Antagelsen om, at gruppekategorisering er en central del af menneskets kognition, leder

til et stort spørgsmål i forklaringen af majoritetsbefolkningens holdning til indvandrere:

Hvilke grupper orienterer individer sig efter? Uden at være strengt rettet imod indi-

viders holdning til indvandrere, finder Tajfel (1974, 1981) i en række eksperimenter

empirisk belæg for denne kategorisering af individer i grupper. Her viser resultaterne,

at individer læner sig op af, hvad der defineres som et minimal group paradigm, hvor

selv arbitrære grupper fører til bias (Tajfel, 1974; Tajfel, 1981). I eksperimenterne

viser forskerne, at individer selv under minimale forhold agerer forudindtaget mod ar-

bitrære udgrupper, der er eksperimentelt fordelt. Deltagerne blev inddelt i grupper

på baggrund af præferencer for to abstrakte malere og blev efterfølgende bedt om at

distribuere penge mellem to individer – én, der havde valgt samme maler som dem, og

én, der havde valgt en anden maler (Tajfel, 1974: 67). Selv under disse forhold med ar-

bitrære og kunstige gruppeinddelinger, ingen interaktion eller modstridende interesser,

der anses som nogle af de grundlæggende grunde til bias, fandt forskerne signifikante

forskelle i allokationen af beløb mellem indgruppe og udgruppe (Tajfel, 1974).

Eksperimenterne undersøger ikke holdningen til indvandring som sådan, men at in-

divider selv ved åbentlyst arbitrære gruppeinddelinger tager afstand til udgrupper,

danner belæg for en antagelse om at saliente gruppeinddelinger – som eksempelvis

majoritetsbefolkning og indvandrere – der bærer en substantiel mening, ligeledes vil

føre til outgroup bias (Tajfel, 1974). Som nævnt i afsnit 2.2, viser en række studier,

at markører for gruppetilhørsforhold spiller en central rolle i majoritetsbefolkningens
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holdning til indvandrere (se f.eks. Aalberg et al. (2012); Hainmueller & Hangartner

(2013); Kobayashi et al. (2015); Turper et al. (2015); Fietkau & Hansen (2018)). I det

følgende introducerer vi teori omkring etniske hierarkier, der kan ses som et understøt-

tende perspektiv til undersøgelsens hypoteser. På den måde vil vi forklare, hvordan

gruppetilhørsforhold ikke blot leder til bias mod udgrupper generelt, men at denne bias

kan variere på tværs af grupper.

3.3.1 Etniske hierarkier

Teorien om etniske hierarkier tager afsæt i den stigende etniske diversitet, som alle

vesteuropæiske lande over en bred kam har oplevet i de seneste 50 år (Hagendoorn,

1995). Dette har ført til, at majoritetsbefolkningen i disse lande i stigende grad skal

forholde sig til større - men også flere etniske og nationale minoritetsgrupper (Hagen-

doorn & Pepels, 2003). Dette gør forholdet til etniske minoriteter mere komplekst,

da man skal forholde sig til et mere diverst samfund sammensat af flere grupper med

større eller mindre forskelle fra majoritetsbefolkningen. I den forbindelse argumenterer

Hagendoorn & Pepels (2003) for, at det etniske hierarki afspejler »(...) the perceived

group differences and the intensity of negative stereotypes and are (...) similar among

those who accept and those who reject the presence of ethnic minorities« (Hagendoorn

& Pepels, 2003: 41).

Pointen i Hagendoorn & Pepels (2003) om, at både indvandrerkritiske og indvandr-

erpositive individer inddeler etniske grupper identisk i et etnisk hierarki afspejler, at

denne inddeling og rangering af grupper er en indbygget del af den menneskelige kogni-

tion. Hierarkiet bygger altså på stereotyper om (Allport, 1954) og den sociale distance

mellem grupper (Hagendoorn, 1995). Et yderligere argument for dette er, at det et-

niske hierarki genfindes på tværs af forskelligartede nationale kontekster som blandt

andet Holland, Canada, Frankrig, Rusland og USA (se f.eks. Berry & Kalin (1979);

Hagendoorn (1995) og Hagendoorn et al. (1998)).

Teorien læner sig dermed teoretisk op ad intergroup bias, men centralt i hierarkitesen

står dog, at etniske udgrupper så at sige rent kognitivt inddeles på et kontinuum. Som

individer kategoriserer vi altså ikke blot andre grupper relativt til indgruppen – men
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også i forhold til andre udgrupper (Hagendoorn, 1995). At man empirisk ikke ser sys-

tematiske forskelle mellem lande, tyder på, at det etniske hierarki kan betragtes som en

mere grundlæggende social repræsentation, der fungerer som en automatisk og under-

bevidst del af det kognitive system. Med baggrund i dette beskriver Hagendoorn (1995)

ligeledes det etniske hierarki som en shared cultural model, der derfor kan forventes at

eksistere i flere nationale kontekster (Hagendoorn, 1995: 32).

På baggrund af ovenstående forventer vi, at de psykologiske og sociale mekanismer i

intergroup bias og tesen om etniske hierarkier vil have en betydning, når det kommer til

en valgsituation, hvor danskere skal angive, hvem de foretrækker kommer til Danmark.

Ud fra intergroup bias vil vi have en generel forventning om, at danskere vil have en

negativ forudindtagethed mod nationale udgrupper, der er forskellige fra dem selv. Vi

kan specificere denne forventning yderligere ud fra tesen omkring etniske hierarkier,

da denne tilsiger, at bias vil variere på tværs af forskellige nationale udgrupper pga.

stereotyper og den relative sociale distance mellem indgruppe og udgruppe. Således

opstiller vi hierarkihypotesen, som forventer, at:

Danskere foretrækker indvandrerprofiler fra lande, hvor den sociale distance opfattes

som mindre

Vi vil i afsnit 4.4.3 komme nærmere ind på, hvordan vi i praksis vil teste vores hypoteser,

men vores forventning er, at der vil være et mønster i, hvilke lande indvandrerprofil-

erne skal komme fra i forhold til, hvorvidt danskerene foretrækker, at de kommer til

Danmark. Da teorien om etniske hierarkier bygger på en psykologisk og opfattet social

distance er hierarkiet ikke noget, vi kan kvantificere efter en eksisterende standard. På

linje med logikken fra fund i andre vestlige lande forventer vi, at den sociale distance alt

andet lige vil opfattes som mindre mellem Danmark og et europæisk land end mellem

Danmark og et land i Mellemøsten.

3.3.2 Religion som salient gruppemarkør
Som beskrevet ovenfor argumenterer man indenfor social identity theory for, at individer

er særligt opmærksomme på gruppetilhørsforhold, når de skal danne holdninger og agere
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overfor andre grupper. Tajfel (1969) skriver, at »(...) the innate tendency towards

‘in-group favouritism’ is more intense when the group in question has great emotional

significance« (Tajfel (1969) i Sides & Citrin, 2007: 479). Tajfel (1969) beskriver altså,

at bias mod udgrupper kan variere alt efter, hvor følelsesmæssig signifikant gruppen er.

I den forbindelse vil vi fremhæve debatten om islam i Danmark som et emne, der har

fået stor politisk opmærksomhed og har været debatteret flittigt i den offentlige debat

(Jyllands-Posten, 2010). Hvis vi følger argumentet i Tajfel (1969), skal vi derfor for-

vente, at islam som gruppemarkør i Danmark vil være særlig salient og følelsesmæssigt

signifikant. Endvidere er det sådan i Danmark, at 75 procent af danskerne er medlem af

Folkekirken, mens 65 procent ifølge Pew Research Center identificerer sig som kristne.

Dermed bør vi teoretisk set forvente, at muslimer i Danmark opfattes som en adskilt

gruppe i forhold til majoritetsreligionen i Danmark (Hansen, 2018). Set i lyset af dette

må vi forvente, at religion i samspil med nationalitet kan udgøre en yderligere indikator

for gruppetilhørsforhold og dermed moderere den sociale distance.

Religions rolle i forhold til holdningsdannelse og indvandrere finder også støtte i lit-

teraturen i en række studier. F.eks. viser flere studier som beskrevet den såkaldte

muslim penalty, hvor religion spiller en afgørende negativ rolle for, om man foretrækker

specifikke indvandrere (Adida et al., 2010; Bansak et al., 2016; Dahl & Krog, 2018).

Eksempelvis viser Adida et al. (2019) i et conjointeksperiment en signifikant grad af

anti-muslim bias hos kristne amerikanere, hvilket i høj grad ligger i forlængelse af

teorien om intergroup bias (Adida et al., 2019: 10-11).

Derudover ser vi en mulighed for at bygge videre på dette perspektiv og ved at trække

yderligere på teorier om social kognition. Her argumenteres der nemlig for, at mennesker

kategoriserer andre individer på flere dimensioner samtidig, og at intergroup bias på den

måde kan afhænge af, hvorvidt disse dimensioner er saliente og konvergerer (Canan &

Foroutan, 2016; Dahl, 2019: 20). Denne konvergerende base for kategorisering opstår,

når individer indgår i flere grupper, der alle peger i retning af medlemskab af udgrupper.

Således kunne vi forvente, at hvis en indvandrerprofil både er muslim og kommer fra et

land, der opfattes at have en stor social distance til Danmark, så vil det forstærke den

såkaldte out-group bias, da disse to dimensioner begge udgør saliente og konvergerende
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markører for udgruppe-medlemsskaber. Vi må derfor forvente, at dette nødvendigvis

vil føre til yderligere differentiering mellem grupper (Crisp & Hewstone, 2007; Canan

& Foroutan, 2016). I forlængelse heraf kan man også argumentere for den modsatte

virkning, når det kommer til divergerende medlemsskaber, hvor et individ er medlem af

flere grupper, der både signalerer indgruppe- og udgruppe-medlemsskaber. Dette kunne

eksempelvis være tilfældet, hvis en indvandrerprofil var kristen og fra Irak, der i denne

kontekst ville signalere to typer af medlemsskaber i forhold til majoritetsbefolkningen.

Disse divergerende medlemsskaber vil ifølge dette perspektiv reducere differentieringen

mellem grupper (Crisp et al., 2001). På den baggrund opstiller vi konvergenshypotesen,

der forventer, at:

Danskere fravælger i højere grad indvandrerprofiler fra overvejende muslimske land,

hvis disse præsenteres som muslimer

Således argumenterer vi altså for, at tilknytning til islam fungerer som en yderligere

salient gruppemarkør – altså at islam vil være en yderligere indikator på et gruppetil-

hørsforhold, som danskere vil have en negativ forudindtagethed overfor (Adida et al.,

2010; Hopkins, 2015: 533; Canan & Foroutan, 2016). Islam vil på den måde udgøre et

konvergerende gruppemedlemsskab for overvejende muslimske lande og dermed yderligere

øge opfattelsen af den sociale distance mellem udgruppen og majoritetsbefolkningen

(Crisp et al., 2001).

3.4 Truslens natur
Undersøgelsens første fire hypoteser trækker i høj grad på dybe forklaringer af ma-

joritetsbefolkningens holdning til indvandrere. Virkeligheden er dog næppe så simpel,

at holdning til indvandrere kun er en uforstyrret funktion af disse dybe holdninger.

Inden for politisk adfærd anerkender man virkelighedens kompleksitet og herunder,

hvordan holdningsdannelsen hos befolkningen påvirkes af mange faktorer – f.eks. poli-

tiske eliter (Broockman & Butler, 2017), medier (Iyengar & Simon, 2000) eller den

offentlige debat (Dancey & Goren, 2010).
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Holdningsdannelsen beskrives af Zaller (1992) som en dobbeltsidet proces, hvor: »[e]very

opinion is a marriage of information and predisposition« (Zaller, 1992: 6). Den infor-

mation, som individer har til rådighed er netop den slags faktorer, der kan have en mod-

ererende effekt. Dette omtales flere steder i litteraturen som priming (Iyengar, 1987;

Zaller, 1992; Miller & Krosnick, 2000). Flere studier viser, at jo mere opmærksomhed

et politisk emne får gennem kanaler såsom politiske eliter, medier og den offentlige de-

bat, jo mere vil emnet være styrende for individers holdningsdannelse (Iyengar, 1987;

Hopkins, 2010; Tesler, 2015;). Antagelsen er dermed, at priming af et givent emne vil

fremhæve særlige aspekter og gøre det mere salient, hvilket påvirker individets hold-

ningsdannelse i forhold til emnet (Zaller, 1992: 48).

Ifølge denne teoretiske retning indregner individer ikke al information, men træffer valg

og danner holdninger ud fra kognitive genveje og simple heuristikker (Kahneman et al.,

1982; Krosnick & Kinder, 1990). Én af sådanne heuristikker er at lette den kognitive

belastning i valgsituationen ved at basere den på den information, som fremstår umid-

delbart tilgængelig og hurtig at fremkalde for individet (Tversky & Kahneman, 1973:

208). Når det kommer til holdningen til indvandrere eller et valg om, hvem der skal

have lov til at komme til Danmark, så kan det i denne henseende være en for stor

kognitiv øvelse for individer at indregne al tænkelig relevant information. Derfor vil vi

argumentere for, at de indvandrerkarakteristika, individer træffer sin beslutning eller

danner sin holdning ud fra, i høj grad er baseret på, hvilken information om truslens

natur, der er umiddelbart tilgængelig for individet.

Som nævnt i kapitel 2 divergerer de to overordnede teoriretninger i forhold til, hvilken

type trussel indvandrere konkret udgør (Sides & Citrin, 2007). Den økonomiske ret-

ning ser negative holdninger til indvandrere som en konsekvens af en kamp om knappe

ressourcer, mens de kulturelle forklaringer i højere grad fokuserer på indvandrere som

en trussel mod majoritetsbefolkningens normer, værdier og sammenhængskraft (Hain-

mueller & Hopkins, 2014). Selvom der ifølge de to retninger ikke hersker tvivl om,

at indvandrere udgør en trussel, er spørgsmålet, hvor afhængige de to teoriretningerns

forklaring er i forhold til, hvilken information, der er tilgængelig. Med andre ord: Ori-

enterer individet sig enten efter indvandrere som en økonomisk trussel eller en kulturel
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trussel – eller kan holdningen til indvandrere i Danmark påvirkes af, hvilket aspekt af

truslen, der fremstilles i medier eller den offentlige debat? Af ovenstående vil vi argu-

mentere for, at afvejningen mellem økonomiske og kulturelle karakteristika er afhængig

af den information, der er umiddelbart mest tilgængelig for individet. Således opstiller

vi trusselshypotesen, der for overskuelighedens skyld er opdelt i to adskilte punkter,

som forventer, at:

(A) Hvis indvandrere præsenteres som en økonomisk trussel for Danmark, så vil

danskere i højere grad foretrække indvandrerprofiler, der er bedre økonomisk stillet

og

(B) Hvis indvandrere præsenteres som en kulturel trussel for Danmark, så vil danskere

i højere grad foretrække indvandrerprofiler, hvor den sociale distance opfattes som

mindre

Det betyder altså, at hypotesen følger en forventning om, at hvis vi gør indvandrere

som en økonomisk trussel salient, så vil vi aktivere de økonomiske faktorer i holdnings-

dannelsen, hvorimod vi aktiverer de kulturelle faktorer i holdningsdannelsen, hvis vi gør

det kulturelle aspekt af truslen fra indvandrere salient (se f.eks. Kam & Kinder (2007)

for et lignende argument om aktivering af prædispositioner). Vores argument er altså,

at information om konkrete trusler ved indvandrere kan påvirke afvejningen mellem

økonomiske og kulturelle karakteristika i valget af, hvem danskere foretrækker kommer

til Danmark. At teste denne hypotese vil bidrage med ny viden til litteraturfeltet, idet

vi vil kunne komme med indicier på, hvilken rolle eliter, medier og den offentlige debat

kan have på holdningsdannelsen og holdningen til indvandrere.

3.5 Udledte hypoteser
I dette kapitel har vi opstillet fem hypoteser for, hvordan økonomiske og kulturelle

karakteristika ved indvandrerprofiler forventes at påvirke valget af, hvem danskere

fortrækker kommer til Danmark. I tabel 3.1 præsenterer vi en opsamling over de hy-

poteser, som vi har udledt i dette kapitel. Disse hypoteser kan godt i sin nuværende

form opfattes som overordnede og ikke-testbare i en empirisk undersøgelse, hvorfor vi i
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afsnit 4.4.3 vil afsætte noget plads til at operationalisere, hvordan disse testes i praksis,

samt hvornår vi vil acceptere eller afivise en hypotese. Desuden gør vi opmærksom på,

at disse hypoteser ikke er gensidigt udelukkende. Det vil sige, at denne undersøgelse

godt kan finde støtte til flere af de udledte hypoteser. Endvidere har dette kapitel ikke

været fuldstændig udtømmende i forhold til, hvilke økonomiske og kulturelle karakteris-

tika denne undersøgelse vil medtage. Dette vil vi komme tilbage til og operationalisere

i afsnit 4.4.2.

Tabel 3.1: Overblik over hypoteser

Hypotese Forventning

Ressourcehypotesen Danskere foretrækker indvandrerprofiler, der forventes at

være bedre økonomiske stillede

Konsensushypotesen Danskere foretrækker indvandrerprofiler, der er bedre uddan-

net uanset eget uddannelsesniveau

Hierarkihypotesen Danskere foretrækker indvandrerprofiler fra lande, hvor den

sociale distance opfattes som mindre

Konvergenshypotesen Danskere fravælger i højere grad indvandrerprofiler fra

overvejende muslimske land, hvis disse præsenteres som mus-

limer

Trusselshypotesen (A) Hvis indvandrere præsenteres som en økonomisk trussel

for Danmark, så vil danskere i højere grad foretrække ind-

vandrerprofiler, der er bedre økonomisk stillet

(B) Hvis indvandrere præsenteres som en kulturel trussel for

Danmark, så vil danskere i højere grad foretrække indvandr-

erprofiler, hvor den sociale distance opfattes som mindre
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Kapitel 4

Forskningsdesign

I dette kapitel præsenterer vi det forskningsdesign, der ligger til grund for undersøgelsens

analyse og videre konklusioner. Det første afsnit giver en generel indføring og overblik

over vores forskningsdesign. Dernæst præsenterer vi først conjointeksperimentet som

design, hvorefter vi redegør for det indlejrede primingeksperiment. I afsnit 4.4 præsen-

terer vi den operationaliseringsproces, der har været i forbindelse med at definere de

økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrerprofilerne samt undersøgelsens

hypoteser. Slutteligt diskuterer vi nogen af de mere tekniske aspekter ved vores design

i forhold til randomisering og estimation af relevante parametre.

4.1 Et eksperiment i eksperimentet
Vores forskningsdesign kan karakteriseres som et two-stage experiment, da vi kombinerer

to tidligere adskilte surveyeksperimentelle designs til at undersøge vores problemstilling

– nemlig et conjointeksperiment og et primingeksperiment.

Undersøgelsens problemstilling og hypoteser har et kausalt sigte, og når det kommer

til kausal identifikation er det eksperimentelle design ideelt (Gerber & Green, 2012).

Desuden er vores problemformulering på sin vis kun noget, der lader sig undersøge i et

eksperimentelt design. Det skyldes blandt andet, at valgsituationen ikke er en situation,

der nogensinde vil udspille sig i virkeligheden. I Danmark har befolkningen ikke en

direkte indflydelse på, hvilke indvandrere der får lov til at opholde sig i landet eller

få statsborgerskab, som man tidligere har set det i eksempelvis Schweiz (Hainmueller
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& Hangartner, 2013). Allerhøjest har danskerne en indirekte indflydelse gennem det

repræsentative demokrati til at vælge politiske kandidater, der har en bestemt politisk

vision for, hvem der skal have lov til at komme til danmark (Hansen, 2010b).

Hvis vi skulle undersøge præferencer for henholdsvis kulturelle og økonomiske karak-

teristika ved indvandrere i et alternativt design, kunne vi spørge danskerne direkte ind

til, om de eksempelvis foretrækker indvandrere fra et bestemt land eller indvandrere

med en lav eller høj uddannelse. Dog vil denne tilgang kompromittere validiteten af

resultaterne, da et sådant design unægteligt fordrer en vis fare for social desirability

bias. Det vil sige, at respondenterne svarer på en måde, som de vurderer, at andre ser

som det rigtige svar (Krosnick, 1999: 545). Derfor finder vi det eksperimentelle design

– og conjointeksperimentet i særdeleshed – ideelt til at besvare problemstilling, idet un-

dersøgelsens formål i højere grad er skjult for respondenten. Vi kan dermed tilfældigt

tildele kulturelle og økonomiske karakteristika for at sikre os mod selektion i bestemte

værdier af den uafhængige variabel på baggrund af en kalkule om, hvad der er socialt

mest acceptabelt.

Specifikt er vores eksperimentelle design udgjort af henholdsvis et conjointeksperiment

og et indlejret primingeksperiment. Nedenfor i figur 4.1 har vi illustreret spørgeskemaets

struktur. Efter at have besvaret en række baggrundsspørgsmål udfører alle responden-

ter fem conjointopgaver. Dette vil vi referere til som kontrolmålingen. Da de mest

grundlæggende hypoteser for vores undersøgelse relaterer sig til netop disse conjointop-

gaver uden nogen priming, har hensynet været at maksimere antallet af respondenter

i denne kontrolgruppe for at sikre, at vores senere analyse ville have nok statistisk

power til at identificere statistisk signifikante effektstørrelser (Mullinix et al., 2015). Vi

beskriver conjointeksperimentet som design nærmere i afsnit 4.2. Efter respondenterne

har løst de fem første conjointopgaver, inddeler vi dem tilfældigt i to stimuligrupper,

der enten modtager information om, at indvandrere er en økonomisk eller en kulturel

trussel for Danmark. Herefter beder vi respondenterne løse fem nye conjointopgaver.

Vi beskriver primingeksperimentet i vores design i detaljer i afsnit 4.3.
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Figur 4.1: Spørgeskemastruktur

Et alternativ til denne inddeling ville være at inddele respondenterne i tre grupper:

en kontrolgruppe og to stimuligrupper. Dette ville dog fordre et potentielt prob-

lem i forhold til antal observationer i subgrupperne, når vi vil undersøge heterogene

treatmenteffekter. På den måde ville vi implicit ende med at nedprioritere vores

grundlæggende analyse til fordel for viderebygningen i form af primingeksperimentet.

Derfor har vi valgt både at lade alle respondenter indgå i en kontrolmåling og først

herefter inddele dem i stimuligrupper. Et tilnærmelsesvis lignende design kan findes

i Horiuchi et al. (2018), hvor respondenternes valg mellem to politikere i en række

conjointopgaver forsøges modereret af, hvilken valgkontekst disse politikere skal vælges

under. Forfatterne varierer den elektorale kontekst af to omgange, hvorefter responden-

terne efter hver omgang skal vælge mellem to kandidatprofiler. I analysen sammenlignes

respondenterne med sig selv fra den ene elektorale kontekst til den anden for på den

måde at afdække, hvorvidt respondenterne ændrer måde at danne præferencer på alt

efter, hvilken type valg, der er tale om (Horiuchi et al., 2018: 28). Dette gør det ek-

sempelvis muligt for forskerne at isolere, hvorvidt tilknytning til vælgerens lokalområde

betyder mere under et kommunalvalg fremfor et nationalt valg.
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Således er der mindst tre åbenlyse fordele ved vores spørgeskemadesign. For det første

giver det surveyeksperimentelle design os mulighed for at identificere effekterne af kul-

turelle og økonomiske karakteristika ved indvandrere – samt hvordan disse afhænger af

den mest tilgængelige information om trusselsbillede for respondenterne. For det andet

maksimerer vi den statistiske power i vores senere analyser ved både at lade samtlige

respondenter indgå i en kontrolmåling og en stimuligruppe. I forlængelse heraf giver

vores spørgeskemadesign os mulighed for både at sammenligne respondenter within sub-

ject (mellem kontrolmåling og stimuligruppe) og between groups (mellem de to stim-

uligrupper). Vi mener, at disse fordele giver os de bedste muligheder for at besvare

undersøgelsens problemstilling

4.2 Conjointeksperimentet som design
Studier med et kausalt sigte inden for kvantitativ metode i samfundsvidenskaben kan

groft sagt deles op i to typer: modelbaseret- og designbaseret inferens (Dunning, 2012:

4, 22). Indenfor de seneste tyve år har der været en stigende fokus på kausal infer-

ens ved hjælp af designbaserede metoder (Samii, 2016: 941). Her kommer kilden til

troværdig eksogen variation fra forskningsdesignet i sig selv, idet dette gør selve esti-

mationen af den kausale effekt triviel (Angrist & Pischke, 2008: 12, 16). Med andre

ord udelukker man alternative forklaringer ved designet. Eksperimenter har i høj grad

udgjort fundamentet for revolutionen, da man i dette design har mulighed for at ud-

nytte randomiseringsprocessen til at sandsynliggøre, at den eneste systematiske forskel

mellem kontrol- og stimuligruppe netop er den stimulus, som forskeren selv har tildelt

(Gerber & Green, 2012: 6).

Særligt surveyeksperimenter har vundet frem i statskundskaben på grund af et øget

fokus på kausal identifikation – herunder også indenfor studier af holdningen til indvan-

dring og indvandrere (se f.eks. Schuman & Bobo (1988); Sniderman & Grob (1996); Sni-

derman & Druckman (2011)). Ved tilfældigt at variere visse dele af et spørgeskema, kan

forskeren sikre, at den eneste systematiske forskel i svar på et post treatment-spørgsmål

skyldes netop den eksperimentelle manipulation foretaget i spørgeskemaet (Campbell

& Stanley, 1963: 1). Når det kommer til vores problemformulering har det traditionelle

43



Stachurska & Claudi (2020) Kapitel 4. Forskningsdesign

surveyeksperiment dog én iøjnefaldende svaghed: Den effekt, man estimerer, repræsen-

terer en sammensat effekt af et stimuli, som ikke siger noget om, hvilke komponenter af

manipulationen, som har produceret den observerede effekt (Hainmueller et al., 2014:

2).

Et eksempel på en sammensat effekt kunne være, at vi er interesserede i at undersøge

effekten af henholdsvis danske og mellemøstlige navne på social tillid (se f.eks. Dahl &

Krog (2018) for et studie af navne). Hver respondent får den samme beskrivelse af en

person, hvor kun navnet på personen varierer, hvorefter de skal vurdere, hvorvidt de har

tillid til netop denne person. Tildelingen af navn er fuldstændig tilfældig, og derfor kan

vi estimere den kausale effekt af navnet i beskrivelsen på den sociale tillid. Denne tilgang

tillader os ikke at sige noget om, hvad det er ved selve navnet, der skaber ændringen i,

hvorvidt personen opfattes som én, man har tillid til. Med andre ord tillader designet

ikke at undersøge, hvilke komponenter eller aspekter ved selve navnet, der udgør den

kausale effekt (Hainmueller & Hopkins, 2015: 533). Her vil vi argumentere for, at

navne kan være korrelerede med andre karakteristika såsom etnicitet, socioøkonomisk

status, sprog og religion. Selve navnet bliver på denne måde et sammensat stimuli,

der er udgjort af de individuelle effekter af andre karakteristika, som respondenten

deducerer ud fra navnet. Dette relaterer sig til, hvad der undertiden blandt andet er

blevet refereret til som masking (Hainmueller et al., 2014: 5), bundling of treatments

(Dunning, 2012: 304), information leakage (Tomz & Weeks, 2013: 853) og confounding

af surveyeksperimentet (Dafoe et al., 2015: 6). En problematik, vi vender tilbage til i

afsnit 4.4.2, hvor vi operationaliserer undersøgelsens centrale variable og hypoteser.

Så længe man er interesseret i den sammensatte effekt, er der for så vidt intet i vejen med

denne tilgang. Problemet opstår, når vi netop er interesserede i de enkelte komponenter

– i vores tilfælde at isolere økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandreprofil-

erne. Derfor er vores eksperimentelle design udformet som et conjointeksperiment, idet

det gør det muligt at identificere den kausale effekt af flere individuelle komponenter

på samme tid (Hauser, 2007: 3).

Conjointeksperimentet er i de senere år særligt brugt i studier indenfor politisk ad-

færd, der har ønsket at måle multidimensionelle præferencer for eksempelvis politiske
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kandidater (se f.eks. Kirkland & Coppock (2018) eller Franchino & Zucchini (2015)).

Conjointeksperimentet har tidlige rødder i marketingslitteraturen, hvor Luce & Tukey

(1964) lagde det konceptuelle fundament for, hvad de kaldte conjoint measurement..

Sidenhen populariserede Green & Rao (1971) metoden indenfor markedsanalyser. Her

har det været en metode, der er blevet brugt til at nedbryde »the structure of a con-

sumer’s preferences (e.g., part worths, importance weights, ideal points) given his/her

overall evaluations of a set of alternatives that are prespecified in terms of levels of

different attributes« (Green & Srinivasan, 1978: 104).

Tabel 4.1: Conjointeksperimentet i tabelform

P1 P2

A1 a11, a21,. . . ,an1 a11, a21,. . . ,an1
A2 a12, a22,. . . ,an2 a12, a22,. . . ,an2
A3 a13, a23,. . . ,an3 a13, a23,. . . ,an3

...
...

...

Aj a1j , a2j ,. . . ,anj a1j , a2j ,. . . ,anj

Et generisk conjointeksperiment i markedsanalyser kunne være, at en række respon-

denter skal vælge mellem to produktprofiler kaldet P1 og P2. Disse to produktprofiler

beskrives som vist i tabel 4.1, hvor de begge kan karakteriseres ud fra attributterne

A1, A2,. . . ,Aj. Hver attribut har n-antal niveauer, som repræsenterer værdierne: a1j ,

a2j ,. . . ,anj . Sammensætningen af en given attribut og et givet niveau vil vi referere til

som et karakteristika ved profilen. Respondenterne bliver bedt om at vælge mellem P1

og P2 givet den information, de har modtaget om de to produktprofiler, og for hver

valgsituation randomiseres niveauerne for hver attribut. Når et tilstrækkeligt antal re-

spondenter stilles over for et tilstrækkeligt antal af valgsituationer, har man mulighed

for at estimere, hvordan de enkelte karakteristika påvirker forbrugerens valg mellem de
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to produktprofiler.

Allerede tidligt i litteraturen blev det foreslået, at conjointeksperimentet med fordel

kunne appliceres på andre problemstillinger uden for marketingsforskningen og marked-

sanalyser (Green & Rao, 1971: 360-363). Designet har også en længere historie inden

for sociologien, hvor factorial surveys er blevet appliceret på en række sociale under-

søgelsesspørgsmål (Wallander, 2009). Her blev conjointeksperimentet tidligt set som et

værdifuldt værktøj til f.eks. at måle social judgment og til at kunne håndtere komplek-

siteten ved virkelige objekter, som netop har det til fælles, at de har mange forskellige

karakteristika, de kan variere på simultant (Rossi & Anderson, 1982: 18). Ud af samme

tradition er conjointeksperimentet blevet populært i statskundskaben, når det handler

om at imitere valgsituationer, hvor valgmulighederne i virkeligheden kan variere på to

eller flere karakteristika samtidig (Hainmueller et al., 2014: 5).

Et klassisk studie i statskundskaben, hvor man gør brug af conjointeksperimentet, er i

valget mellem politiske kandidater (se f.eks. Kirkland & Coppock (2018) og Franchino

& Zucchini (2015)). Valget mellem politiske kandidater er per definition multidimen-

sionelt ; det vil sige, at der er mere end bare ét karaktertræk, som betyder noget for det

valg, man træffer, og i virkeligheden kan effekten af et karakteristika afhænge af effekten

af et andet. Dette gør det til en oplagt problemstilling at undersøge ved et conjoin-

teksperiment. Disse studier præsenterer som regel respondenter for to kandidaterprofiler

på samme måde som i tabel 4.1, hvor P1 er Kandidat1, og P2 er Kandidat2. Disse to

profiler kan hver karakteriseres ud fra f.eks. alder, politisk erfaring, parti, uddannelse

og køn, hvilket repræsenterer attributterne. Gennem conjointeksperimentet kan man så

estimere den kausale effekt af, hvordan eksempelvis køn påvirker vælgernes valg mellem

politiske kandidater.

På samme måde bruger vi conjointeksperimentet til at undersøge, hvordan økonomiske

og kulturelle karakteristika ved indvandreprofiler påvirker valget af, hvem danskerne

foretrækker kommer til Danmark. Den multidimensionalitet, som beskrevet ved kan-

didatprofilerne ovenfor, er identisk med den, der gør sig gældende i valget mellem to

indvandrere. Selvom valgsituationen naturligvis er kunstig, så viste vi i kapitel 3, at

der potentielt både kan være kulturelle og økonomiske faktorer, der påvirker holdningen
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til indvandrere. Således ville det ikke være en autentisk repræsentation af virkelighe-

den, hvis vi kun varierede på ét karakteristika mellem indvandrerprofilerne. Desuden

forestiller vi os, at effekten af et karakteristika kan modereres af andre karakteristika.

Multidimensionaliteten og nedbrydningen af sammensatte treatmenteffekter er netop

indbygget i conjointeksperimentet, hvorfor dette design er yderst velegnet til at isolere

effekten af de individuelle komponenter ved indvandreprofiler.

4.2.1 Hvor mange profiler?
I udformningen af vores eksperiment skal vi først og fremmest afgøre, hvorvidt vi i

vores design vil præsentere respondenterne for én eller flere indvandrerprofiler. Disse

kaldes henholdsvis single eller paired designs (Hainmueller et al., 2014: 5). I afsnit 4.2

stillede vi det for enkelthedens skyld op som et valg mellem to profiler. I princippet

kunne det generiske conjointeksperiment både være udgjort af én profil eller flere end

to profiler, men valget mellem to profiler er den langt mest almindelige implementering

af conjointeksperimentet i statskundskaben (Hainmueller et al., 2014).

Rent intuitivt vil vi også argumentere for, at det er lettest for en respondent at forholde

sig til et valg mellem to indvandrerprofiler. Vi forventer, at respondenter vil mangle

et sammenligningsgrundlag, hvis de kun bliver præsenteret for én profil. Desuden vil

respondenterne formentlig føle, at det er for svært at overskue al den information, de

bliver præsenteret for, hvis der er tale om tre, fire eller fem profiler. Der er herudover

også blevet argumenteret for, at respondenter engagerer sig mere i valgsituationen,

hvis de skal vælge mellem to profiler og ydermere rapporterer større tilfredshed med

spørgeskemaets længde (Hainmueller et al., 2015: 2399). Derfor vælger vi det paired

design med to indvandrerprofiler per conjointopgave.

Herudover skal vi afgøre, hvor mange conjointopgaver respondenten skal udføre – det

vil sige, hvor mange indvandrerprofiler respondenter i alt bliver præsenteret for. An-

tallet af conjointopgaver er afgørende, da det afgør, hvor meget statistisk power vi vil

have til rådighed i de senere analyser. I et klassisk surveyeksperiment ville man tænke,

at respondenter kun kan blive tildelt ét stimulus (her forstået som én conjointopgave),

idet stimulus som regel kun varierer på én dimension. Conjointeksperimentet giver os

dog muligheden for at variere på flere dimensioner ved indvandrerprofilerne samtidig
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og dermed tildele stimuli over flere omgange. Som konsekvens heraf er analyseenheden

ikke længere den enkelte respondent, men de indvandrerprofiler som respondenten er

blevet præsenteret for (Hainmueller et al., 2014). På sin vis får det resulterende data fra

conjointeksperimentet altså en struktur som paneldata, hvor en række i et datasæt ikke

repræsenterer respondenten i sig selv, men netop en profil med en given sammensætning

af karakteristika. Når vi kan stille respondenterne overfor flere valg mellem indvandr-

erprofiler, kan vi derfor øge antallet af observationer uden at øge omkostningerne, der er

forbundet med at rekruttere flere respondenter. På den måde fremstår conjointeksper-

imentet altså som en utrolig effektiv metode til at få så meget statistisk power ud af

sit datagrundlag som muligt.

Vi kan dog ikke blot øge antallet af conjointopgaver for at få mere power, da spørgeske-

maet som konsekvens bliver længere. Dette kan have betydning for undersøgelsens

validitet. For det første kan det resultere i, at respondenterne forfalder til at skyde

genveje for at nedsætte den kognitive belastning – også kaldet survey satisficing (Kros-

nick, 1999: 547). Dette kan resultere i, at respondenter kan ende med ikke at forholde

sig til spørgsmålene, men bruger strategier, der minimerer den kognitive belastning –

f.eks. ved altid at vælge den første svarmulighed. Flere conjointopgaver vil øge den

kognitive belastning, hvorfor netop vores undersøgelse kan være særlig udsat for survey

satisficing. Bansak et al. (2018) finder, at estimerede effekter fra et conjointeksperi-

ment er overraskende robuste på tværs af antallet af conjointopgaver, og de finder kun

en svag stigning i survey satisficing. Vi kan derfor med fordel øge antallet af conjoin-

topgaver, som hver respondent skal gennemføre, uden at være synderligt bekymrede for

svarkvaliteten.

Den anden konsekvens af flere conjointopgaver er, at spørgeskemaet naturligvis tager

længere tid at gennemføre. I forbindelse med vores undersøgelse har vi fået en unik

mulighed for at distribuere vores spørgeskema i samarbejde med Epinion, og dermed

bliver tid en væsentlig faktor i udformningen af spørgeskemaet. I vores aftale med

Epinion var det en betingelse, at besvarelsestiden for majoriteten af respondenterne

maksimalt måtte være otte minutter. Derfor har der været en øvre grænse for, hvor

mange opgaver vi har kunnet stille respondenterne. Antallet af conjointopgaver har
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derfor essentielt været en afvejning mellem statistisk power, besvarelsestid og risikoen

for survey satisficing. Det er resulteret i, at vi er endt på at have ti conjointopgaver i

alt – fem opgaver før primingeksperimentet og fem efter primingeksperimentet.

4.3 Indlejret primingeksperiment
I vores læsning af litteraturen er der indtil videre ikke nogen undersøgelser, der adresserer,

hvorvidt det at variere den tilgængelige information kan påvirke holdningsdannelsen

i et efterfølgende conjointeksperiment. I afsnit 4.1 nævner vi dog, at Horiuchi et al.

(2018) er inspireret af denne logik i deres conjointeksperiment og varierer den elektorale

kontekst, under hvilket et valg mellem politiske kandidater skal foretages. Derudover

eksisterer der en præregisterering i Hill (2018), der præsenterer et forskningsdesign,

som vil kombinere et conjointeksperiment med et primingeksperiment, som enten skal

få folk til at fokusere på henholdvis kompetencerelaterede eller personlige karakteristika

ved politiske kandidater. Undersøgelsen er ikke udgivet endnu.

Vores undersøgelse er den første til at undersøge, om variation af den tilgængelige

information om indvandrere i form af priming kan påvirke valget af, hvem danskere

foretrækker kommer til Danmark. Specifikt manipulerer vi informationen om, hvilken

trussel indvandrere siges at udgøre for Danmark. Effekten af dette måler vi i et efterføl-

gende conjointeksperiment, hvor respondenterne igen bliver stillet overfor fem conjoin-

topgaver, men hvor niveauerne af og rækkefølgen på attributterne er randomiseret på

ny. På den måde forventer vi, at respondenterne i nogen grad bliver nødt til at forholde

sig til conjointopgaverne på ny, fordi attributterne ikke nødvendigvis har den række-

følge, som de havde i de foregående fem conjointopgaver. I de nye fem conjointopgaver

har vi herimod haft mulighed for at manipulere, hvilken information om indvandrere i

Danmark der er den mest tilgængelige for dem. I det næste afsnit vil vi præsentere selve

designet af den information, vi tildeler respondenterne, samt diskutere de afvejninger,

der ligger til grund for vores til- og fravalg.

4.3.1 Design af tildelt information
Som det fremgår af afsnit 4.1, vil respondenterne efter fem conjointopgaver enten blive

tildelt information omkring, at indvandrere udgør en økonomisk eller en kulturel trussel
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for Danmark. Herefter skal de på ny gennemføre fem lignende conjointopgaver. I valget

af, hvordan vi skal præsentere respondenterne for information, har vi haft fire centrale

overvejelser: 1) gennemskuelighed, 2) kontrol, 3) genkendelighed og 4) intensitet.

For det første har vi lavet en afvejning af graden af gennemskuelighed i den information,

som vi tildeler respondenterne. Det vil sige, at det både har været en afvejning af, at

det skal være muligt for respondenterne at gennemskue, hvordan den information, som

de får tildelt, relaterer sig til den efterfølgende valgsituation. Samtidig er treatment

designet, så respondenterne ikke opdager manipulationen, hvilket ville føre til en form

for Hawthorne-effekt (Andersen et al., 2010: 77; Gerber & Green, 2012: 335). Først og

fremmest fodrer det, at vi ikke blot vil implementere den tildelte information som en

tekstboks, der blot konstaterer, at »indvandrere er en økonomisk trussel for Danmark«

eller »indvandrere er en kulturel trussel for Danmark«, da vi vil argumentere for, at det

ikke er konkret nok til, at respondenter vil inkorporere det som tilgængelig information

i deres efterfølgende valg. Med andre ord vil respondenter ikke umiddelbart kunne

gennemskue, hvad der ligger i økonomisk trussel og kulturel trussel og dermed ikke

kunne koble det til valgsituationen. Hvis det er tilfældet, ville vi forvente, at de slet

ikke vil bruge informationen. Derfor har vi operationaliseret henholdsvis økonomisk

trussel og kulturel trussel med konkrete indikatorer, der konstituerer de to typer af

trusler for at sikre, at respondenterne forstår informationen (Hansen, 2010a: 307). Det

har været centralt, at disse indikatorer ikke er direkte overlappende med attributterne

i conjointeksperimentet for igen at mindske risikoen for, at respondenterne opdager

manipulationen.

For det andet har det været vigtigt for os at have kontrol med manipulationen. På

den ene side relaterer hensynet sig til, hvad vi tidligere i afsnit 4.2 har refereret til som

masking. På den anden side er det blot et hensyn til at undgå en typisk faldgrube

indefor surveyeksperimenter – nemlig grundlæggende ikke at vide, hvad ens treatment

er, og på den måde komme til at miskonceptualisere, hvad en eventuel effekt er udtryk

for (Dafoe et al., 2015: 6). Når vi ønsker at øge gennemskueligheden af den tildelte

information og derfor går væk fra blot at udskifte økonomisk med kulturel mellem de

to eksperimentelle situationer, så betyder det også, at vi begynder at variere på mere
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end én faktor. På den måde kan en eventuel effekt heraf altså ikke tilskrives den simple

forskel mellem to ord, men mere som en samlet effekt af alt, hvad der varierer mellem

de to stimuli. I det ekstreme tilfælde, hvor hvert enkelt ord varierer i den tildelte

information, kan en eventuel effekt heraf lige så godt skyldes variationen i stopord, som

det kan skyldes en egentlig forskel i, hvordan trusselsbilledet er inkorporeret som den

mest tilgængelige information. Vi kommer ikke helt uden om denne situation, men vi

har forsøgt at imødekomme dette ved på forhånd at have udformet et skelet for den

information, vi tildeler respondenterne. Nedenstående tekst varierer altså ikke mellem

de to eksperimentelle situationer og følger ligeledes samme sætningsopbygning. På

denne måde har vi forsøgt at lade færrest mulige ord variere mellem de to treatments

for at sikre den største grad af kontrol og vished om, hvad det konkret er, vi manipulerer

– nemlig truslen, årsagen og effekten:

»Det fremhæves ofte i indvandringsdebatten, at indvandrere (...) [TRUSSEL]. Det

skyldes blandt andet, at mange indvandrere (...) [ÅRSAG] (...) [EFFEKT]«

For det tredje har genkendelighed stået centralt i operationaliseringen. Målet har altså

ikke været at præsentere respondenterne for ny information, men i stedet beskrive det

økonomiske eller kulturelle aspekt af truslen fra indvandrere i Danmark på en måde,

som respondenten realistisk set har mødt i den offentlige debat før. Madsen (2000)

bemærker netop, at medierne i Danmark ofte fremstiller »(...) indvandrere overvejende

som store økonomiske, sociale og kulturelle problemer, der ligger det danske samfund

til last« (Madsen, 2000: 77). Vi vil argumentere for, at fordelen ved denne tilgang er,

at respondenterne kan genkende informationen og dermed hurtigt aktivere tilhørende

konnotationer, hvilket netop er formålet ved priming (Tversky & Kahneman, 1973:

208). Det ligger udenfor denne undersøgelses rammer at lave en egentlig indholdsanalyse

af den offentlige debat i Danmark. Vi trækker derimod på indikatorer, som kilder

fremhæver, at debatten handler om. På den baggrund mener vi, at summen af de

valgte indikatorer vil blive koblet med henholdsvis det økonomiske og kulturelle aspekt

af truslen fra indvandrere i Danmark.
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Således har vi valgt 1) udgør en stor byrde for det danske velfærdssamfund, 2) ikke kan

få arbejde i Danmark og 3) ender på offentlig forsørgelse som indikatorer, der tilsammen

kan opfattes som en økonomisk trussel for Danmark. Den første indikator refererer til

debatten om indvandrere og velfærdsstaten, der har fyldt meget i mediebilledet (Grø-

dem, Anne Skevik, 2012; Nissen, 2015; Sindberg, 2017). Madsen (2000) viser netop,

at særligt borgerlige medier i Danmark ofte fremstiller indvandrere som en økonomisk

byrde for det danske samfund (Madsen, 2000: 21). Den anden og tredje indikator kan

ses som underbyggende for den første og skal være med til at lede respondenten på

sporet af blandt andet debatten om arbejdsløshed blandt indvandrere i Danmark, hvor

medier fører overskrifter såsom »Indvandrere på kontanthjælp chokerer: "Det er helt

vanvittige tal – det er en katastrofe!"« eller »Skatte-betalende danskere er da dybt til

grin« med henvisning, at indvandrere ender på offentlig forsørgelse, fordi de ikke kan

få arbejde i Danmark (Jacobsen, 2015; Mortensen, 2016; Børsen, 2020).

Som de kulturelle trusselsindikatorer har vi valgt 1) svækker sammenhængskraften i det

danske samfund, 2) har svært ved at tilpasse sig de danske normer og værdier og 3)

ender med at leve i parallelsamfund, der tilsammen burde blive opfattet som en kul-

turel trussel for Danmark. Den første indikator har været særlig central for debatten

om indvandrere i Danmark, siden Anders Fogh Rasmussen og Pia Kjærsgaard i 2001

ændrede sammenhængskraften i Danmark til at handle om indvandrere og multikul-

turalisme fremfor arbejdsløshed (Fischer, 2010). Den anden indikator knytter sig i høj

grad til, hvordan kulturelle forskelle nævnes i sammenhæng med eksempelvis sager om

svinekød i daginstitutioner eller håndtryksceremonier (Hjort, 2016; Bloch, 2017; Dan-

danell, 2019). I den tredje indikator indgår parallelsamfund, hvilket fik momentum i

den politiske debat med »Ét Danmark uden parallelsamfund — Ingen ghettoer i 2030«

(Regeringen, 2018), men som siden 2010 har været debatteret under den såkaldte ghet-

toliste (Nielsen, 2019).

Slutteligt har vi overvejet, hvordan vi kunne sikre en vis intensitet i interventionen.

Surveyeksperimentet karakteriseres generelt en relativ svag intervention – især når in-

terventionen udgøres af tekst (Blom-Hansen & Serritzlew, 2014: 17). Derfor ville det

ikke være hensigtsmæssigt blot at præsentere respondenterne for informationsteksten
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i sig selv, da vi forventer, at selve interventionen ville være for svag til at observere

nogen signifikant effekt. Inden for det litteraturfelt, som vi skriver os ind i, er der

en række studier, som eksperimenterer med at bruge billeder som treatment (se f.eks.

Valentino et al. (2019), Fietkau & Hansen (2018) og Dahl (2019) for forskellige imple-

menteringer). Vi mener dog, at det ville svække kontrollen voldsomt, hvis vi inddrog et

billede i manipulationen. Udover at det er svært at vælge billeder, der præcist symbol-

iserer økonomiske og kulturelle trusler, ville de to billeder naturligvis være forskellige på

mange parametre. Dette ville resultere i en situation, hvor vi ikke ville kunne redegøre

for, hvad en eventuel effekt skyldes, da det i princippet vil kunne være alt fra farverne

til det egentlige indhold på billedet. Ydermere vil det i vores design ikke virke som en

naturlig del af spørgeskemaet, hvis vi efter fem conjointopgaver præsenterede respon-

denterne for et billede uden andet umiddelbart formål end at øge sandsynligheden for,

at respondenterne lægger mærke til det. For at imødekomme disse bekymringer valgte

vi at udforme vores intervention som et holdningsspørgsmål. Det endelige design ses i

figur 4.2.

Figur 4.2: Primingeksperiment: økonomisk og kulturel trussel

Vi vil argumentere for, at det er en mere naturlig måde at præsentere informationen

på, da det virker plausibelt, at vi kunne finde på at spørge om respondentens holdning

til netop dette, og på den måde reducerer vi sandsynligheden for, at respondenterne

opdager manipulationen. Derudover forventer vi, at det øger intensiteten i vores inter-

vention, da respondenterne er tvunget til at læse informationen, idet de netop skal svare

på et spørgsmål relateret hertil. Sidst, men ikke mindst, så giver det os mulighed for at

undersøge, om effekten af intervention er afhængig af, hvor enig eller uenig responden-
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ten er i, at enten det økonomiske eller kulturelle aspekt af truslen fra indvandrere er et

problem. Tilsammen vurderer vi, at det giver de bedste muligheder for at undersøge,

om den tilgængelige information om den konkrete trussel ved indvandrere kan påvirke

valget af, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark.

4.4 Operationalisering
Indtil videre har vi ikke endegyldigt defineret, hvordan vi måler vores afhængige og

uafhængige variabel, samt hvordan vi konkret vil teste vores hypoteser, og hvornår de

kan siges at være accepteret eller afvist. Derfor vil vi i de følgende afsnit udlede de

konkrete attributter og niveauer ved indvandrerprofilerne, som vi præsenterer respon-

denterne for. Herefter vil vi operationalisere vores hypoteser fra kapitel 3.

4.4.1 Den afhængige variabel: Et valg mellem to indvandrere
For at besvare problemstillingen er vi interesserede i, hvordan økonomiske og kulturelle

karakteristikapåvirker valget af, hvilke indvandrere danskere foretrækker kommer til

Danmark. Som det fremgår af afsnit 4.2 måler vi dette ved at præsentere responden-

ter for to indvandrerprofiler, som de herefter skal vælge imellem. Specifikt beder vi

respondenterne besvare spørgsmålet: »Hvis du skulle vælge én af de to potentielle in-

dvandrere, hvem ville du så foretrække kom til Danmark?«. Derudover fremgår det af

hver valgsituation, at de to potentielle indvandrere har frivilligt valgt at forlade deres

oprindelsesland og er derfor ikke flygtet fra religiøs eller politisk forfølgelse samt krig.

Efter respondenterne har valgt én af de to profiler, har de desuden også mulighed for

på en 11-punktsskala at angive, i hvor høj grad de foretrækker, at hver af de to in-

dvandrerprofiler kommer til Danmark. Et eksempel fra vores eksperiment kan ses i

figur 4.3

De to måder, respondenten skal svare på er forskellige og understøtter hinanden. Den

første måde er et såkaldt forceret valg, hvor vi tvinger respondenterne til at vælge én

af de to indvandrerprofiler. Udfaldet af et forceret valg betegnes også som et choice

outcome, hvorimod svaret på 11-punktsskalaen betegnes som et rating outcome (Hain-

mueller et al., 2014: 6). I vores analyse vil vi afrapportere resultaterne fra det forcerede

valg, hvorimod vi vil bruge 11-punktsskalaen som en robusthedstest (se afsnit 5.2.1.1).
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Der refereres ofte til det forcerede valg måler som præferencer eller stated preferences,

som i denne henseende skal ses som et udtryk for favorability eller support for en ind-

vandrerprofil og ikke den snævre økonomiske definition af præferencer, der indebærer en

streng rangordning af objekter i forhold til deres nytteværdi (Hainmueller et al., 2014:

5; Leeper et al., 2020: 5). Løst oversat herfra vil vi for nærværende argumentere for, at

valget af mellem de to potentielle indvandrere afspejler, at respondenten giver sin støtte

til indvandrerprofilen, hvilket aggregeret for alle respondenterne afslører danskernes

præferencer for, hvem de foretrækker kommer til Danmark. Vi vender tilbage til en

diskussion af, hvad valget har af empiriske implikationer i afsnit 6.2.

Figur 4.3: Eksempel fra vores conjointeksperiment

Fordelen ved at tvinge respondenterne til at vælge én af de to indvandrerprofiler er

naturligt nok, at respondenterne ikke har mulighed for at vælge begge to eller ingen

af profilerne. Det vil sige, at når respondenter har været igennem ti conjointopgaver,

så vil hver respondent have valgt ti indvandrerprofiler, som de foretrækker kommer til

Danmark. Hvis man havde mulighed for at vælge begge profiler eller ingen af dem, så

ville vi ende med, at respondenterne havde et varierende antal indvandrerprofiler, som

de foretrækker kommer til Danmark. På den måde ville analysen kunne forfalde til
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at handle om, hvor mange af indvandrerprofilerne respondenterne foretrækker kommer

til Danmark og ikke om hvilke indvandrerprofiler. Således isolerer det forcerede valg

danskeres holdning til indvandrere fra deres holdning til indvandring generelt, hvilket

er en central fordel i forhold til den tidligere litteratur (Hainmueller & Hopkins, 2015:

533).

4.4.2 De uafhængige variable: Karakteristika ved indvandrere
I conjointeksperimentet udgøres de uafhængige variable af netop de attributter, vi

bruger til at beskrive indvandrerprofilerne med, og værdierne varierer med niveauerne

inden for hver attribut. Som nævnt i afsnit 4.2 betegner vi den unikke kombination af

en given attribut og et givet niveau som et karakteristika. Vi er både interesserede i

økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrerprofilerne, hvorfor vi naturligvis

vil behandle disse i de nedenstående afsnit. Som økonomiske attributter har vi valgt

at inkludere uddannelse og tidligere beskæftigelse, og som kulturelle attributter har vi

inkluderet oprindelsesland og religion. Derudover inkluderer vi også, hvad vi vil referere

til som kontrolattributter. Dette drejer sig om køn, alder og engelskkundskaber. Således

fremgår det, at vi bruger i alt syv attributter til beskrive indvandrerprofilerne ud fra.

Når man skal fastsætte antallet af attributter i et conjointeksperiment skal man være

særligt opmærksom på det såkaldte masking-satisficing trade-off (Bansak et al., 2017:

1). Som det fremgår, så er der tale om en afvejning, og grunden til, at vi ikke har valgt

færre attributter relaterer sig til den første del af problematikken – nemlig masking. Vi

har kort nævnt denne udfordring i forbindelse med det generiske conjointeksperiment i

afsnit 4.2. Masking henviser til det fænomen, hvor effekten af de inkluderede attribut-

ter sløres af de attributter, som forskeren har ekskluderet (Hainmueller et al., 2014: 5;

Bansak et al., 2017: 3). En masking-effekt kunne opstå i en situation, hvor en respon-

dent præsenteres for to indvandrerprofiler med kun én attribut – f.eks. oprindelsesland.

Den ene indvandrerprofil er fra Tyrkiet og den anden er fra Polen. Respondenten har

måske ikke nogen særlig præference for oprindelsesland, men danner derimod sin hold-

ning til indvandrere ud fra religion. I sit valg mellem de to indvandrerprofiler gætter

respondenten på, at den tyrkiske indvandrerprofil formentlig er muslim og fravælger der-

for denne. Resultatet heraf er en masking-effekt, da effekten af oprindelsesland sløres
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af, at respondenten deducerer sig frem til, hvilken religion profilen har ud fra, hvor in-

dvandrerprofilen kommer fra. Vi kan imødekomme denne bekymring ved at inkludere

attributter såsom religion for på den måde at informere respondenten de associationer,

de ellers ville have gjort sig, hvis de ikke kendte til indvandrerprofilens religion.

Det er vigtigt at pointere, at masking er forskelligt fra omitted variable bias, idet et

estimat, selvom det er maskeret, stadig er et validt kausalt estimat (Bansak et al., 2017:

5). Det gør dog fortolkningen vanskeligere og potentielt misvisende, da effekten af et

karakteristika ikke nødvendigvis kan tolkes som den isolerede effekt, men som en sam-

mensat effekt af, hvad respondenter f.eks. gætter sig til omkring indvandrerprofilens

religion ud fra deres oprindelsesland. Derfor har det særligt stillet krav til vores for-

mulering af karakteristika ved indvandrerprofilerne, da vi bliver nødt til at adressere,

hvilke udeladte karakteristika respondenter kunne forfalde til ud fra de karakteristika,

vi har inkluderet.

Bekymringer omkring masking ville alt andet lige blive mindre, hvis vi blot inkluderede

alle relevante karakteristika ved indvandrere, som vi kunne komme i tanke om. Grunden

til, at vi ikke inkluderer mere end syv attributter, relaterer sig til den anden del af prob-

lematikken – nemlig survey satisficing. Dette er ligeledes en problematik, vi kort har

berørt tidligere i forhold til antallet af conjointopgaver i afsnit 4.2.1. Ved at inkludere

flere attributter øger vi også mængden af information, som respondenterne skal forholde

sig til. Hermed risikerer vi, at respondenten vil forsøge at nedsætte kompleksiteten i

gentagne valgsituationer ved at forfalde til at benytte genveje, der minimerer den kog-

nitive belastning (Krosnick, 1991; Berinsky et al., 2014). Dette betyder konkret, at

respondenten kan forfalde til at vælge tilfældigt mellem profiler eller træffe forsimplede

valg, der ikke kan generaliseres til en egentlig præference i den virkelige verden. Der

henvises ofte til, at den øvre grænse for, hvor meget information et individ kan be-

handle ad gangen, er ni informationsbidder (Miller, 1956). Hainmueller et al. (2014)

argumenterer derudover for, at for mange attributter kan skade conjointeksperimentets

eksterne validitet, da individet overvældes med information, som vedkommende reelt

ikke kan nå at orientere sig efter i en virkelig valgsituation (Hainmueller et al., 2014:

22, 26). Orme (2002) erfarer, at respondenter har svært ved at håndtere mere end seks
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attributter, hvorimod Kirkland & Coppock (2018) argumenterer for, at man ikke bør

inkludere mere end syv attributter (Orme, 2002: 4; Kirkland & Coppock, 2018: 579).

Således findes der ikke nogen gylden tommelfingerregel i litteraturen for, hvor mange

attributter man efficient kan inkludere i sit conjointeksperiment, før det potentielt kan

skade validiteten. Bansak et al. (2017) viser dog i en mere systematisk undersøgelse

heraf, at observerede effekter kan være robuste helt op til 18 attributter per profil

(Bansak et al., 2017: 21).

Samlet set har der altså været flere modsatrettede hensyn at tage højde for i udvæl-

gelsen af karakteristika ved indvandrerprofilerne. Derfor er det også vigtigt at pointere,

at vi ikke vil kunne imødekomme hvert hensyn fuldkommen, men at det drejer sig om

at lave en kvalificeret afvejning, hvor hensynene balanceres op mod hinanden. Den

fulde liste over de syv attributter og tilhørende niveauer kan ses i figur 4.2. I de efter-

følgende afsnit vil vi vende fokus mod selve niveauerne for attributterne. Styrende for

udvælgelsen af de specifikke niveauer for hver attribut har været at udvælge niveauer,

der afspejler, hvilke indvandrere der empirisk set kommer til Danmark. Vi præsen-

terer først operationaliseringen af de økonomiske og kulturelle attributter, hvorefter vi

operationaliserer kontrolattributterne og deres funktion.
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Tabel 4.2: Karakteristika for indvandreprofiler i conjointeksperiment

Attribut Niveau
Køn Kvinde

Mand

Alder 25
31
37
43
55

Uddannelse Ingen formel uddannelse
Grundskole
Gymnasial uddannelse
Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse

Tidligere beskæftigelse Arbejdsløs
Tjener
Kok
Mekaniker
Butiksassistent
Salgskonsulent
Regnskabsmedarbejder
It-medarbejder
Analytiker
Ingeniør
Læge

Engelskkundskaber Taler og forstår ikke engelsk
Forstår, men taler ikke engelsk
Kan føre en samtale på engelsk
Taler flydende engelsk

Oprindelsesland Polen
Tyskland
Somalia
Kina
Syrien
Tyrkiet
Irak

Religion Ikke troende
Kristen
Muslim
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4.4.2.1 Økonomiske karakteristika: Uddannelse og tidligere beskæftigelse

Når vi undersøger økonomiske karakteristika, beskriver vi indvandrerprofilerne ud fra

uddannelse og tidligere beskæftigelse. Dette er attributter, der ofte bliver refereret til

som økonomiske faktorer i litteraturen (Hainmueller & Hopkins, 2014: 228). Derudover

er det også attributter, der tidligere har indgået som attributter i conjointeksperimenter

(Wright et al., 2013; Hainmueller & Hopkins, 2015; Bansak et al., 2016; Adida et al.,

2019). Således er det altså velafprøvede og -undersøgte faktorer. I formuleringen af

de specifikke niveauer, er vi dog nødt til at være særlig opmærksom på, at f.eks. ud-

dannelsesniveauer er noget, der har vanskeligt ved at rejse mellem kontekster. Derfor

kan vi ikke blot bruge uddannelsesniveauerne fra en amerikansk kontekst til at beskrive

uddannelse i en dansk kontekst. Derudover bliver vi nødt til at tage hensyn til, hvilke

uddannelsesniveauer indvandrere i Danmark typisk har i forhold til at konstruere re-

alistiske profiler. Tabel 4.3 nedenfor viser fordelingen over uddannelsesniveauer for

indvandrere i Danmark fordelt på vestlige- og ikke-vestlige indvandrere.

Tabel 4.3: Uddannelsesniveau blandt vestlige- og ikke vestlige indvandrere

Uddannelsesniveau Vestlige indvandrere Ikke-vestlige indvandrere

Grundskole 6% 31%

Gymnasial 8% 9%

Erhvervsfaglig 21% 19%

Kort videregående 8% 5%

Mellemlang videregående 20% 14%

Bachelor 1% 2%

Lang videregående 27% 14%

Uoplyst 7% 6%

Kilde: Danmarks Statistik (2019)

Af tabellen fremgår det, at Danmarks Statistik inddeler uddannelse på otte niveauer

– henholdsvis grundskole, gymnasial, erhvervsfaglig, kort videregående, mellemlang

videregående, bachelor, lang videregående og uoplyst. Der er en væsentlig spredning
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i uddannelsesniveauet blandt de indvandrere, der kommer til eller opholder sig i Dan-

mark. Der er i høj grad er forskel på uddannelsesniveauet mellem indvandrere fra

vestlige og ikke-vestlige lande. Således har 31 procent af de mandlige ikke-vestlige ind-

vandrere alene en grundskoleuddannelse, mens dette tal kun er 6 procent for vestlige ind-

vandrere. Inddeler man videre indvandrerne på oprindelsesland træder tydelige forskelle

frem. 75 procent af indvandrere fra Syrien har eksempelvis ingen kompetencegivende

uddannelse, mens 40 procent af indvandrere fra Polen har en erhvervsfaglig uddan-

nelse. Samtidig er der systematik i, hvilke indvandrere, der har en lang videregående

uddannelse – 42 procent af kinesiske og 34 procent af tyske indvandrere har en lang

videregående uddannelse (Danmarks Statistik, 2019: 61).

Med udgangspunkt i ovenstående formulerer vi fem uddannelsesniveauer, som indvan-

drerprofilerne kan variere imellem: ingen formel uddannelse, grundskole, gymnasial ud-

dannelse, erhvervsfaglig uddannelse, kort videregående uddannelse og lang videregående

uddannelse. At spredningen i uddannelsesniveauerne er stor, gør at vi kan antage, at

alle inkluderede lande ved vores indvandrerprofiler realistisk set kan have alle uddan-

nelsesniveauer. Derfor indfører vi ingen begrænsninger mellem uddannelsesniveau og

oprindelsesland. Vi tilføjer ingen formel uddannelse til uddannelsesniveauerne for at

definere en nedre grænse ved uddannelse samt tage højde for, at der empirisk set er en

gruppe af indvandrere i Danmark, hvis uddannelsesniveau er uoplyst eller ikke falder

inden for rammerne af formel uddannelse i Danmark (Danmarks Statistik, 2019: 59).

Modsat uddannelsesniveauer findes der ikke nogen opgørelse over, hvilke tidligere beskæf-

tigelser indvandrere i Danmark har haft. For undersøgelsens hypoteser er det også

vigtigere, at niveauerne for tidligere beskæftigelse varierer i forhold til forventet in-

dkomst i Danmark. Det betyder, at vi både medtager tidligere beskæftigelser, hvor

respondenter intuitivt vil forvente, at indvandrerprofilerne har en lavere indkomst end

gennemsnittet, og tidligere beskæftigelser, hvor respondenter intuitivt vil forvente, at

indvandrerprofilerne har en højere indkomst end gennemsnittet. Således har det været

vigtigt at formulere tidligere beskæftigelser i forhold til, hvilke økonomiske konnota-

tioner der følger med disse beskæftigelser. Eksempelvis forventer vi, at en respondent

vil formode, at en tjener vil have en lavere indkomst – og dermed betale mindre i skat
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og formentlig have en ringere jobsikkerhed i Danmark – end en ingeniør. Derudover

har vi ladet os inspirere af tidligere conjointeksperimenter, hvor holdningen til ind-

vandrere undersøges. Her bemærker vi blandt andet, at læge er et niveau af tidligere

beskæftigelse, der ofte går igen i conjointeksperimenterne (Hainmueller & Hopkins,

2015; Bansak et al., 2016; Adida et al., 2019). Slutteligt har det været nødvendigt for

os at overveje, hvordan uddannelse og beskæftigelse hænger sammen. Hvis niveauerne

for disse to attributter samvarierer i for høj grad eller ligefrem afhænger af hinanden,

så ender vi med at måle den samme effekt for begge attributter samt ekskludere en

lang række kombinationer af uddannelses- og beskæftigelsesniveau. Dette er en pointe,

vi vender tilbage til i afsnit 4.5.1. Derfor har vi også efterstræbt at vælge niveauer

af tidligere beskæftigelse, der kan variere mellem uddannelsesniveauer. F.eks. har vi

valgt et niveau såsom butiksassistent, fordi det ikke nødvendigvis kræver nogen specifik

uddannelse at være ansat i denne beskæftigelse. Samtidig er det ikke umuligt, at en

person med en lang videregående uddannelse tidligere skulle have været ansat som bu-

tiksassistent, fordi vedkommende ikke kunne finde et arbejde inden for sin uddannelse

eller havde omlagt karrierevej. Således ender vi med niveauer for tidligere beskæftigelse,

der kan variere mellem: arbejdsløs, tjener, kok, mekaniker, butiksassistent, salgskon-

sulent, regnskabsmedarbejder, it-medarbejder, analytiker, ingeniør og læge. Ligesom

ved uddannelsesniveau, inkluderer vi en nedre grænse for tidligere beskæftigelse, som

er arbejdsløs, hvilket også tidligere er blevet udnyttet i conjointeksperimenter (Bansak

et al., 2016).

4.4.2.2 Kulturelle karakteristika: Oprindelsesland og religion

Vi operationaliserer kulturelle karakteristika som oprindelsesland og religion. I litter-

aturen bliver oprindelsesland ofte anvendt som et udtryk for kultur, ligesom eksper-

imentelle undersøgelser af holdningen til indvandrere ofte varierer på indvandrerens

oprindelsesland for at inducere en ændring i den kulturelle trussel (Sniderman et al.,

2007; Brader et al., 2008; Fietkau & Hansen, 2018). Endvidere er oprindelsesland også

central i forhold til social distance i teorien om etniske hierarkier, der danner en del

af grundlaget for denne undersøgelses kulturelle hypoteser (Hagendoorn, 1995). Vi har
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haft to opmærksomhedspunkt i udvælgelsen af de specifikke lande, som indvandrerpro-

filerne kan komme fra. For det første har vi valgt oprindelseslande, som indvandrere

i Danmark typisk kommer fra. For det andet har det for at undersøge vores hypotese

været centralt at skabe variation i den sociale distance, der knytter sig til oprindelses-

land. Det ville derfor ikke være hensigtsmæssigt at vælge lande såsom Lesotho, Bhutan

og Peru, da indvandrere i Danmark sjældent kommer derfra, eller kun at vælge lande

såsom Sverige, Finland og Norge, da vi ikke forventer, at den sociale distance vil variere

mellem disse lande.

Vi anlægger derfor en strategi, hvor vi med udgangspunkt i det seneste tilgængelige

data fra Danmarks Statistik om indvandrere i Danmark udvælger syv lande, der real-

istisk set kan forventes at komme til Danmark. Derudover har det også været vigtigt,

at landene har varieret på den opfattede sociale distance til majoritetsbefolkningen i

Danmark. I tabel 4.4 nedenfor har vi vist antallet af indvandrere i Danmark. Først

udvælger vi de to vestlige lande, hvorfra der er flest indvandrere i Danmark – nemlig

Polen og Tyskland. Herefter udvælger vi de tre ikke-vestlige lande, hvorfra der er flest

indvandrere i Danmark. Det drejer sig om Syrien, Tyrkiet og Irak. Udover dette ønsker

vi også, at kontinenter som Afrika og Asien skal repræsenteres, hvorfor vi udvælger

det afrikanske og det asiatiske land med flest indvandrere – nemlig Somalia og Kina.

På denne måde mener vi, at de lever op til udvælgelsens første formål. Alle nævnte

lande er blandt de 20 lande med flest indvandrere i Danmark, der er angivet i figuren

nedenfor.
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Tabel 4.4: Indvandrere i Danmark og deres oprindelsesland

Land Antal

Polen 41.458

Syrien 35.446

Tyrkiet 33.134

Tyskland 30.433

Rumænien 29.612

Irak 21.840

Iran 17.221

Bosnien-Hercegovina 16.696

Norge 15.694

Storbritannien 15.542

Pakistan 14.478

Sverige 14.365

Afghanistan 13.864

Litauen 13.205

Libanon 13.010

Kina 12.852

Indien 12.384

Ukraine 12.234

Thailand 11.922

Somalia 11.220

Kilde: Tal fra 2. kvartal, Danmarks Statistik (2020)

Vi har været særligt opmærksomme på, at oprindelsesland som kulturel attribut ikke

har kunne stå alene. Oprindelsesland er en meget bred kategori, og respondenterne

kan have meget forskellige associationer til, hvilke typer af indvandrere der kommer

fra disse lande. Tidligere studier af holdningen til indvandrere viser eksempelvis, at

stereotyper om forskellige nationaliteter spiller en stor rolle i holdningsdannelsen (Fiske,
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1998; Burns & Gimpel, 2000; Hagendoorn & Pepels, 2003). Konkret har vi været

bekymret for, at respondenter associerer f.eks. bestemte hudfarver og religion med

oprindelseslandene. Der er altså særlig risiko for masking, da respondenten måske vil

deducere andre kulturelle karakteristika ud fra, hvor indvandrerprofilen kommer fra.

Således ville oprindelsesland blive et samlet mål for en række kulturelle faktorer, som

vi ikke ville kunne isolere og udlede. Dette gør nødvendigvis tolkningen af, hvad en

eventuel effekt af oprindelsesland repræsenterer, vanskelig.

Vi vil derfor argumentere for, at det er essentielt at inkludere religion som attribut, når

vi undersøger oprindelsesland. Fire af de syv oprindelseslande, som vi har medtaget

i conjointeksperimentet, har islam som majoritetsreligion, hvorimod resten af landene

har kristendom som majoritetsreligion med undtagelse af Kina, som officielt ikke har

nogen majoritetsreligion (Pew Research Center, 2020). Andelen af muslimer i landene,

der er medtaget i undersøgelsen er vist i tabel 4.5 nedenfor:

Tabel 4.5: Andel muslimer i de syv oprindelseslande

Land Andel muslimer

Polen <0,1%

Tyskland 6,9%

Kina 2,0%

Syrien 92,8%

Tyrkiet 98%

Irak 99,1%

Somalia 99,7%

Kilde: Pew Research Center (2020)

Der findes ikke nogen officiel opgørelse over, hvilken religion indvandrere, der kommer

til Danmark, har, men vi antager, at den afspejler tallene i tabel 4.5. Vi lader religion

variere på tre niveauer – henholdsvis ikke troende, kristen og muslim. Vi inkluderer

ikke flere stor religioner som eksempelvis buddhisme eller hinduisme, da de har en

forholdsvis koncentreret forekomst i visse dele af verden, og de lande, vi har inkluderet
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i undersøgelsen, er ikke placeret her. Desuden undgår vi en række profiler, der ikke er

logisk umulige, men usandsynlige. Dette kunne være en buddhist fra Somalia.

Når vi lader vores kulturelle karakteristika definere ud fra to attributter, kan vi under-

søge effekterne af oprindelsesland og religion adskilt. I tidligere studier har man ofte

kun varieret på et enkelt af de to attributter ad gangen (se f.eks. Brader et al. (2008)

og Sniderman et al. (2004)). Dette giver os mulighed for at besvare spørgsmål, som

tidligere har været svære at besvare isoleret i andre eksperimentelle undersøgelser, da

disse ikke har kunne variere på både oprindelsesland og religion samtidig (se Bansak

et al., 2016 for en undtagelse). Vi kommer dog aldrig helt udenom, at der kan være

andre masking-effekter ved oprindelsesland – eller nogen af vores andre attributter for

den sags skyld – som vi ikke har overvejet, eller som vi ikke har kunne tage højde

for. Som Dafoe et al. (2015) noterer sig, er sammensatte effekter et grundvilkår ved

spørgeskemaforskning, og det vil være en anden undersøgelse, hvis vi skulle finde ud af,

hvad hver respondent deducerer fra, hvilket land en indvandrerprofil kommer fra. Vi

vil dog argumentere for, at det er et vigtigt bidrag i forhold til at undersøge effekten

af kulturelle karakteristika at inkludere to unægtelig korrellerede kulturelle attributter,

hvis betydning er vigtig at kunne adskille.

4.4.2.3 Kontrolattributter: Køn, alder og engelskkundskaber

Udover overvejelser om masking, er intuitionen bag at inkludere kontrolattributter i

beskrivelsen af indvandrerprofilerne at gøre profilerne mere realistiske og fuldkomne

(Orme, 2002: 2). Det vil sige, at vi har forsøgt at skabe en illusion om, at dette

rent faktisk kunne være en potentiel indvandrer til Danmark. Vi forventer, at det vil

skabe et større engagement i valgsituationen, hvis respondenterne vil tænke indvandr-

erprofilerne som realistiske eller virkelige individer. Endvidere har det været vigtigt

at overveje, hvordan kontrolattributterne hænger sammen med de økonomiske og kul-

turelle attributter for at sikre, at de ikke afspejler det samme (Orme, 2002: 1).

For at konstruere realistiske profiler samt sikre en mere ren effekt af de økonomiske og

kulturelle karakteristika inkluderer vi køn og alder. For enkelthedens skyld følger vi en

binær kønsindelling mellem mand og kvinde på linje med tal fra Danmarks Statistik,
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hvoraf det fremgår, at kønsfordelingen blandt indvandrere i 2020 er 50,2 procent kvin-

der og 49,8 procent mænd (Danmarks Statistik, 2019). Derudover er det også i tråd

med tidligere conjointeksperimenter, der inkluderer køn som attribut (Hainmueller &

Hopkins, 2015; Bansak et al., 2016; Adida et al., 2019). Ved at medtage køn forsøger vi

at mindske risikoen for, at respondenten selv deducerer indvandrerprofilens køn ud fra

f.eks. tidligere beskæftigelse. Vi kan ikke se os uden om, at respondenter enten bevidst

eller ubevidst kobler visse beskæftigelser med et bestemt køn. Hvis respondenterne så

har en stærk præference for kvinder, så vil effekten af tidligere beskæftigelse indholde

en kønseffekt, som vi ikke har haft kontrol over. På den måde tilgodeser vi både dette

hensyn og hensynet til realisme ved at inkludere køn som attribut.

Derudover inkluderer vi også alder som kontrolattribut. Alder fungerer både som et

element af realisme omkring profilen, men også for at undgå, at respondenter deducerer,

at indvandrerprofilerne er ældre, hvis de f.eks. har en længere uddannelse. Nogle

respondenter kunne foretrække yngre indvandrerprofiler, fordi de vil have længere tid

til at bidrage til det danske samfund. I figur 4.4 nedenfor har vi vist aldersfordelingen

blandt henholdsvis vestlige og ikke-vestlige indvandrere i Danmark for både mænd og

kvinder. Selvom der er forskelle er aldersfordelingen nogenlunde den samme på tværs af

køn. Der er meget få unge indvandrere under 20 år, og størstedelen af fordelingen ligger

i midten af 20’erne til slut 50’erne. Dette er tilfældet for både vestlige og ikke-vestlige

indvandrere.
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Figur 4.4: Befolkningspyramide for ikke-vestlige og vestlige indvandrere
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Derudover har det været vigtigt at overveje, hvordan hvordan niveauerne spiller sam-

men med de økonomiske og kulturelle attributter. Alder kan potentielt anses for at

være et udtryk for erhvervserfaring, hvorfor alder vil blive opfattet som et økonomisk

karakteristika. Det kunne f.eks. være, at en ung læge måske anses som mindre kompe-

tent end en ældre læge. Samtidig kan vi forestille os, at alder måske ses som et udtryk

for potentiale for integration. Hvis respondenterne f.eks. har en opfattelse af, at unge

indvandrerprofiler er mere progressive end ældre og derfor måske mere indstillet på at

integrere sig i det danske samfund, så vil alder blive opfattet som et kulturelt karakter-

istika. Sammenfattende er det vigtigt, at vi både inkluderer yngre indvandrerprofiler

og ældre indvandrerprofiler samtidig med, at niveauerne stadig afspejler, hvilke indvan-

drere der empirisk set kommer til Danmark. Vi arbejder derfor ud fra et aldersinterval,

der går fra 20 år til og med 60 år. Vi ender med at lade alder variere på fem niveauer:

25 år, 31 år, 37 år, 43 år og 55 år. På denne måde opretholder vi en vis grad af realisme

i vores profiler, da der er få meget unge og få meget gamle indvandrerprofiler.
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Endeligt inkluderer vi engelskkundskaber som vores sidste kontrolattribut. Sprog ind-

drages ofte som en attribut i conjointeksperimenter af både holdningen til indvandrere,

asylansøgere og flygtninge, men også som variabel i andre typer af eksperimenter (se

f.eks. Sniderman et al. (2004)). Som i andre undersøgelser anser vi sprogkundskaber

som et grundlæggende karakteristika. Der hersker dog uenighed om, hvorvidt sprog er

et udtryk for en økonomisk faktor, kulturel faktor eller ingen af delene (Hainmueller &

Hopkins, 2015: 537). På baggrund af denne uenighed i litteraturen, anskuer vi i denne

undersøgelse engelskkundskaber som en form for potentiale for integration – hvad end

det er økonomisk eller kulturelt. Gode engelskkundskaber kan både være et udtryk for,

at en person har en højere eller bestemt uddannelse, og at personen vil have relativt

nemmere ved at kommunikere med sine kolleger på en dansk arbejdsplads. Samtidig

kan engelskkundskaber også være et udtryk for, at personen vil have lettere ved at

indgå i sociale sammenhænge med majoritetsbefolkningen, at personen i højere grad

har været eksponeret for vestlig kultur eller personen formentlig vil have bedre forud-

sætninger for at lære dansk. I valgsituationen skal respondenterne forholde sig til to

potentielle indvandrere, hvilket vil sige, at disse personer ikke er kommet til Danmark

endnu, hvorfor vi vurderer, at det ikke vil være realistisk at bruge danskkundskaber

som attribut. Derimod vil man kunne forvente, at personer fra andre lande har tillært

sig et eller andet niveau af engelsk foruden deres modersmål.

I forhold til udformning af de konkrete niveauer findes der ingen oversigt over engel-

skniveauer hos indvandrere i Danmark, og er derfor som attribut svær at inddele i

meningsfyldte og afgrænsede niveauer, der afspejler virkeligheden. Der findes en række

objektive udtryk for ens sproglige og skriftlige niveau på engelsk, der blandt andet

tæller TOEFL- og IELTS -scoren. Disse bruges eksempelvis, når man skal søge ind på

et universitet eller arbejde i udlandet (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2020).

Disse mål er udtrykt ved et tal, og vi kunne derfor potentielt bruge et af disse mål til

inddelingen af engelskniveauer, men vi vurderer ikke, at det er en optimal løsning. Den

typiske respondent vil formentlig ikke være klar over, hvad eksempelvis TOEFL-scoren

er et udtryk for, og vi vil derfor risikere at præsentere vores respondenter for et arbi-

trært tal, de ikke kan forholde sig til. Endvidere ville det derfor kræve en lang indføring
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i, hvordan målet fungerer, og hvad eksempelvis 70 på skalaen betyder i forhold til, hvor

god personen egentlig er til at tale og forstå engelsk. Derfor vælger vi at operationalis-

ere engelskkundskaber i fire intuitive niveauer, der udgøres af forskellige kombinationer

af to delelementer – nemlig at forstå engelsk og at tale engelsk. Således præsenterer vi

engelskkundskaber som 1) Taler og forstår ikke engelsk, 2) Forstår, men taler ikke en-

gelsk, 3) Kan føre en samtale på engelsk og 4) Taler flydende engelsk. Ved denne mere

intuitive og substantielle inddeling af engelskniveauer, forventer vi, at respondenterne

har lettere ved at afkode indvandrerprofilens engelskkundskaber, hvilket forhåbentlig

vil øge engagementet og lette den kognitive belastning for hver opgave.

4.4.3 Operationalisering af hypoteser
I det følgende vil vi give et overblik over, hvordan vi i praksis vil teste de hypoteser,

som vi opstillede i kapitel 3. Vi mener, at dette er vigtigt for at sikre gennemsigtighed i

analysen og undersøgelsens resultater (Andersen & Boolsen, 2012: 53). I vores læsning

af litteraturen finder vi, at undersøgelser ofte ikke opstiller eksplicitte kriterier for,

hvornår en hypotese accepteres eller afvises. En fordel ved conjointeksperimentet som

design er, at vi kan teste flere hypoteser simultant. Dette skaber et endnu større behov

for, at vi er eksplicitte om, hvilke karakteristika der relaterer sig til de enkelte hypoteser.

Desuden indeholder vores hypoteser begreber og formuleringer, der ikke nødvendigvis

er testbare i sin nuværende form. Derfor bruger vi i de følgende afsnit noget plads

på at operationalisere begreber og diskutere, hvornår vi kan acceptere og afvise vores

hypoteser i analysen.

4.4.3.1 Ressourcehypotesen

Ressourcehypotesen forventer, at danskere foretrækker indvandrerprofiler, der forventes

at være bedre økonomisk stillede. For så vidt fremgår det dog ikke, hvad vi helt præ-

cist mener med forventes at være bedre økonomisk stillede. Her udgør uddannelse og

tidligere beskæftigelse effektive indikatorer for indvandrerprofilens økonomiske status ud

fra idéen om, at højere uddannelser og bedre betalte beskæftigelser som regel associeres

med at være bedre økonomisk stillet. Således ligger det altså i ressourcehypotesen, at

vi forventer, at respondenterne vælger indvandrerprofiler, der har en højere uddannelse
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eller har haft et bedre betalt job.

Uddannelse er en forholdsvis problemfri attribut at rangordne. Her kan vi nemlig blot

følge den måde, man under normale omstændigheder vil rangordne uddannelserne med

hensyn til, at længere uddannelser betyder højere uddannelser (Danmarks Statistik,

2020b). En vigtig indvending hertil er, at højere uddannelse ikke nødvendigvis fører

til en højere økonomisk status. Det er ikke empirisk umuligt at forestille sig, at en

person med en erhvervsfaglig uddannelse tjener flere penge end en person med en lang

videregående uddannelse – især ikke hvis indkomsten opgøres over en livstid. Det kan

derfor være et problem, hvis respondenterne ikke forventer, at en højere uddannelse

medfører en højere økonomisk status i forhold til at teste ressourcehypotesen. Vi må

antage, at det ikke vil være et generelt problem. Vi medgiver, at dette måske kan

være tilfældet, hvis en respondent skal vælge mellem en indvandrerprofil med en er-

hvervsfaglig uddannelse og en indvandrerprofil med kort videregående uddannelse. Dog

vil vi argumentere for, at respondenter generelt set må forventes at slutte, at en ind-

vandrerprofil uden nogen formel uddannelse eller grundskoleuddannelse alt andet lige

vil betyde, at denne person er dårligere økonomisk stillet end en indvandrerprofil, der

har en kort eller lang videregående uddannelse.

Der er ikke samme objektive måde at rangordne tidligere beskæftigelser på. Vi vælger

at fokusere på den forventede indkomst, og rent intuitivt vil vi forvente, at respondenter

opfatter tidligere arbejdsløse som de indvandrerprofiler, der er dårligst betalt, idet de

ikke får nogen løn. Dette gør det til en naturlig referencekategori, når vi vil undersøge

effekten af tidligere beskæftigelse. Derudover er læger og ingeniører nogle, vi tradi-

tionelt ville opfatte som bedre betalt. Derfor vil respondenter formentlig forvente, at

disse indvandrerprofiler vil være bedre økonomisk stillet isoleret set ud fra deres tidligere

beskæftigelse, men også fordi disse beskæftigelser kræver en lang videregående uddan-

nelse. Derfor vil det give støtte til ressourcehypotesen, hvis respondenterne foretrækker

indvandrerprofiler, der er læger og ingeniører. De andre beskæftigelseskategorier er

sværere at placere på et kontinuum. Vores bedste bud på, hvad respondenterne vil

forvente i forhold til, hvor godt økonomisk stillede indvandrerprofilerne er ud fra deres

tidligere beskæftigelse, er ved at rangordne niveauerne efter den gennemsnitlige ind-
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komst i Danmark som vist i figur 4.6 nedenfor:

Tabel 4.6: Beskæftigelse og gennemsnitlig månedlig indkomst før skat

Beskæftigelse Indkomst

Arbejdsløs 0 kr.

Butiksassistent 22.495 kr.

Tjener 25.290 kr.

Kok 29.089 kr.

Mekaniker 31.236 kr.

Regnskabsmedarbejder 34.224 kr.

It-medarbejder 35.065 kr.

Salgskonsulent 35.695 kr.

Analytiker 45.974 kr.

Ingeniør 46.836 kr.

Læge 59.012 kr.

Kilde: Jobindex (2020) og Yngre Læger (2020)

Således fremgår det, at analytikere, ingeniører og læger er de højest betalte beskæft-

igelsesniveauer blandt vores indvandrerprofiler, hvorimod butiksassistenter, tjenere og

kokke er de lavest betalte beskæftigelser. Foruden tidligere arbejdsløse vil vi derfor

umiddelbart argumentere for, at respondenter vil forvente, at indvandrerprofiler, som

tidligere var butiksassistenter, tjenere og kokke, er dårligere økonomisk stillede, og in-

dvandrerprofiler, der tidligere var analytikere, ingeniører og læger er bedre økonomisk

stillede. En anden måde at lave en skillelinje på er ved at tage gennemsnittet af de

gennemsnitlige indkomster for at finde ud af. hvilke beskæftigelser der er lavere be-

talt end gennemsnittet og højere betalt end gennemsnittet. Gennemsnittet for vores

beskæftigelsesniveauer (ekskl. arbejdsløse) er 36.492 kr., hvilket vil sige, at tidligere an-

alytikere, ingeniører og læger er bedre økonomisk stillede end gennemsnittet, og resten

af beskæftigelsesniveauerne er dårligere økonomisk stillede end gennemsnittet.

Sammenfattende vil vi i vores analyse teste, om respondenter foretrækker indvandr-
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erprofiler, der har højere uddannelser og har haft bedre betalte jobs. Når vi undersøger

uddannelse, vil vi argumentere for, at der er tilstrækkeligt belæg for at acceptere hypote-

sen, hvis danskere foretrækker indvandrerprofiler, der har en kort og lang videregående

uddannelse, og de fravælger indvandrerprofiler uden formel uddannelse og grundskoleud-

dannelse. Når vi undersøger tidligere beskæftigelse, vil vi argumentere for, at der er

tilstrækkeligt belæg for at acceptere hypotesen, hvis danskere foretrækker indvandr-

erprofiler, der tidligere var analytikere, ingeniører og læger, og de fravælger indvandr-

erprofiler, der tidligere var arbejdsløse, butiksassistenter og tjenere. Det betyder, at der

er nogle uddannelsesniveauer og beskæftigelsesniveauer, hvis effekt ikke er nødvendig

for at acceptere hypotesen, men hvor vi stadig forventer, at indvandrerprofiler med

højere uddannelser og tidligere bedre betalte beskæftigelser generelt vil vælges. Hvis

ressourcehypotesen kun er accepteret for uddannelse eller kun er accepteret for tidligere

beskæftigelse, vil vi omskrive hypotesen for fremtidige undersøgelser. Hvis der ikke er

nogen positiv effekt af at have en uddannelse og tidligere beskæftigelse, så vil vi afvise

ressourcehypotesen.

4.4.3.2 Konsensushypotesen

Konsensushypotesen forventer, at danskere foretrækker indvandrerprofiler, der er bedre

uddannet uanset eget uddannelsesniveau. Denne hypotese indeholder ikke på samme

måde som ressourcehypotesen formuleringer, der skal operationaliseres for at kunne

testes. Vi mener alligevel, at der er brug for at få præciseret, hvordan vi måler

bedre uddannet og uanset eget uddannelsesniveau. For det første vil vi også her følge

den traditionelle rangordning af uddannelsesniveau i Danmark (Danmarks Statistik,

2020b). Vi definerer som ovenfor en højere uddannelse som en længere uddannelse –

en kort videregående uddannelse anses eksempelvis for en højere uddannelse end en

erhvervsfaglig.

For det andet måler vi respondenternes eget uddannelsesniveau ud fra det klassiske

spørgsmål: »Hvad er din højst gennemførte uddannelse?«. Her kan respondenterne

svare i én af de otte kategorier: 1) grundskole, 2) gymnasium, 3) erhvervsgymnasium,

4) erhvervsfaglig, 5) kort videregående, 6) mellemlang videregående, 7) bachelor eller 8)
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lang videregående. Af hensyn til skabe balance mellem grupperne, lægger vi gymnasium

og erhvervsgymnasium i én kategori samt bachelor og lang videregående uddannelse

sammen i én kategori. Således ender vi med at måle respondenternes egen uddannelse

på seks niveauer. I forlængelse heraf henviser uanset til, at effekten af bedre uddannelse

ikke må være afhængig af respondenternes eget uddannelsesniveau. Med andre ord vil

effekten af bedre uddannelse på sandsynlighed for at blive valgt være homogen på tværs

af respondenternes uddannelse.

Sammenfattende vil vi i analysen teste, om respondenter foretrækker indvandrerpro-

filer med højere uddannelse på tværs af deres eget uddannelsesniveau. I tråd med,

hvad vi anser for tilstrækkeligt belæg for uddannelse i ressourcehypotesen, vil vi argu-

mentere for, at der er tilstrækkeligt belæg for at acceptere konsensushypotesen, hvis

respondenterne foretrækker indvandrerprofiler, der har en kort og lang videregående

uddannelse på tværs af respondenternes uddannelsesniveauer, og de fravælger indvan-

drerprofiler, som ikke har nogen formel uddannelse og har grundskoleuddannelser på

tværs af respondenternes uddannelsesniveauer. Heraf følger, at der er en række resul-

tater, der vil kræve en omskrivning af hypotesen. Hvis den homogene effekt kun viser

sig for kort og lang videregående uddannelse eller kun for ingen formel uddannelse og

grundskoleuddannelse, vil vi omskrive hypotesen. Hvis danskere kun foretrækker ind-

vandrerprofiler, der har en lang videregående uddannelse på tværs af respondenternes

uddannelsesniveauer, og de kun fravælger indvandrerprofiler, som ikke har nogen formel

uddannelse på tværs af respondenternes uddannelsesniveauer, så vil også omskrive hy-

potesen for fremtidige undersøgelser. Hvis der ikke er nogen homogen effekt for nogen

af uddannelsesniveauerne, vil vi afvise konsensushypotesen.

4.4.3.3 Hierarkihypotesen

Hierarkihypotesen forventer, at danskere foretrækker indvandrerprofiler fra lande, hvor

den sociale distance opfattes som mindre. I denne hypotese står begrebet social dis-

tance centralt og i forlængelse heraf, hvordan vi definerer, at denne kan opfattes som

mindre. Som det fremgår af afsnit 3.3.1 er social distance et vigtigt begreb inden for

social identity theory og teorien om etniske hierarkier i forhold til at forstå majoritets-

74



Stachurska & Claudi (2020) Kapitel 4. Forskningsdesign

befolkningens holdning til forskellige udgrupper. Social distance er før blevet målt som

indgruppens villighed til at have kontakt med medlemmer af en given udgruppe – ved at

spørge ind til, om respondenter ville acceptere medlemmer af en bestemt udgruppe som

f.eks. ægtefæller, naboer eller venner (Hagendoorn & Pepels, 2003: 45). Et konkret

eksempel på den måde, tidligere undersøgelser forstår social distance, er ved at måle

det ved at lade indgruppemedlemmer svare på: »It would not occur to me to become

friends with a [member of outgroup Y]« (Hagendoorn, 1995: 205). På den måde argu-

menterer Hagendoorn (1995) for, at den opfattede sociale distance er et udtryk for en

indirekte vurdering af udgruppens sociale status blandt indgruppemedlemmer (Hagen-

doorn, 1995: 203).

Dette etniske hierarki er en stærk social repræsentation, der genfindes på tværs af

vestlige kontekster, hvor den sociale distance til nordeuropæiske lande efterfulgt af syd-

og østeuropæiske lande opfattes som mindre, hvorimod den sociale distance til asiatiske

og i bunden afrikanske lande opfattes som større (Berry & Kalin, 1979; Hagendoorn,

1995: 201; Hagendoorn et al., 1998). Således vil vi herudfra forvente, at den sociale

distance til Tyskland og Polen opfattes af respondenterne som mindre end den sociale

distance til Syrien, Irak og Somalia.

I vores analyse vil vi argumentere for, at der er tilstrækkeligt belæg for at acceptere hier-

arkihypotesen, hvis respondenter foretrækker indvandrerprofiler fra Tyskland og Polen,

og de fravælger indvandrerprofiler fra Syrien, Irak og Somalia med henvisning til, at

respondenter forventes at opfatte den sociale distance til Tyskland og Polen som mindre

end den sociale distance til Syrien, Irak og Somalia. Således anser vi det altså ikke som

nødvendigt belæg, hvis respondenter ikke også fravælger indvandrerprofiler fra Kina og

Tyrkiet, selvom dette nødvendigvis må styrke argumentet for hierarkihypotesen. Hvis

forventningen blot gælder for f.eks. Tyskland og Somalia, vil vi omskrive hypotesen

for fremtidige undersøgelser. Vi vil derimod afvise hierarkihypotesen, hvis ikke der er

en negativ effekt af at komme fra alle andre lande end Tyskland, da vi forventer, at

Tyskland er det land, hvor den sociale distance opfattes som mindst.
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4.4.3.4 Konvergenshypotesen

Konvergenshypotesen forventer, at danskere i højere grad fravælger indvandrerprofiler

fra overvejende muslimske lande, hvis disse præsenteres som muslimer. Som det fremgår

i afsnit 4.4.2.2, inkluderer vi fire oprindelseslande, hvor majoritetsreligionen er islam –

nemlig Tyrkiet, Somalia, Irak og Syrien. Indvandrerprofiler fra disse lande kan dog både

præsenteres som ikke troende, kristne eller muslimer. Vi forventer ikke, at danskere væl-

ger indvandrerprofiler fra Tyrkiet, Somalia, Irak og Syrien med den samme sandsyn-

lighed ligegyldigt, om disse profiler præsenteres som ikke troende, kristne eller muslimer.

Som det fremgår af afsnit 3.3.2, forventer vi derimod, at islam vil fungere som en kon-

vergerende gruppemarkør, der gør opfattelsen af den sociale distance til muslimske lande

endnu større.

Vi vil argumentere for, at det er tilstrækkeligt belæg for at acceptere konvergenshypote-

sen, hvis respondenterne i højere grad fravælger indvandrerprofiler fra Tyrkiet, Somalia,

Irak og Syrien, hvis indvandrerprofilerne bliver præsenteret som muslimer. Der er en

række muligheder for at omskrive hypotesen, hvis ikke denne forventning er mødt. Vi

vil dog holde os til at omskrive hypotesen, hvis der er tale om en homogen effekt af at

blive præsenteret som muslim. Det vil sige, at indvandrerprofiler fra både overvejende

muslimske lande og overvejende ikke-muslimske lande i højere grad bliver fravalgt, hvis

de bliver præsenteret som muslimer. Hvis der ikke er nogen forskel mellem at blive

præsenteret som muslim og ikke troende for hverken Tyrkiet, Somalia, Irak og Syrien,

så vil vi afvise konvergenshypotesen.

4.4.3.5 Trusselshypotesen

Trusselshypotesen er todelt: for det første forventer trusselshypotesen, at hvis indvan-

drere præsenteres som en økonomisk trussel for Danmark, så vil danskere i højere grad

foretrække indvandrerprofiler, der er bedre økonomisk stillet. For det andet forventer

trusselshypotesen, at hvis indvandrere præsenteres som en kulturel trussel for Danmark,

så vil danskere i højere grad foretrække indvandrerprofiler, hvor den sociale distance

opfattes som mindre. Overordnet set er trusselshypotesen altså en forventning om, at
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mekanismerne i henholdsvis det økonomiske og kulturelle perspektiv kan modereres alt

efter, hvordan trusselsbilledet fremstilles. I afsnit 4.4.3.1 har vi defineret, hvad vi forstår

ved bedre økonomisk stillet, og hvad vi forstår ved, at den sociale distance kan opfattes

som mindre i afsnit 4.4.3.3.

Således er det blot formuleringen i højere grad, der efterlader rum for fortolkning. Her

mener vi simpelt, at det givne trusselsbillede vil forstærke effekten af henholdsvis at

være bedre økonomisk stillet eller effekten af mindre social distance. Derfor tester vi

altså, 1) om respondenterne i højere grad foretrækker indvandrerprofiler, der har hø-

jere uddannelse og har haft bedre betalte jobs, hvis de får tildelt information om, at

indvandrere er en økonomisk trussel for Danmark, og 2) om respondenterne i højere

grad foretrækker indvandrerprofiler fra Tyskland og Polen og i højere grad fravælger

indvandrerprofiler fra Syrien, Irak og Somalia, efter de får tildelt information om, at

indvandrere er en kulturel trussel for Danmark. Vi vil argumentere for, at der er

tilstrækkeligt belæg for at acceptere første del af trusselhypotesen, hvis danskere i hø-

jere grad foretrækker indvandrerprofiler, der har en lang videregående uddannelse, og

fravælger indvandrerprofiler uden formel uddannelse, samtidig med at danskere i højere

grad foretrækker indvandrerprofiler, der tidligere var ingeniører og læger, og fravælger

indvandrerprofiler, som tidligere var arbejdsløse eller butiksassistenter, når indvandrere

præsenteres som en økonomisk trussel for Danmark. Hvis disse forventninger ikke bliver

mødt, vil vi afvise den første del af trusselshypotesen. Endvidere vil vi argumentere

for, at der er tilstrækkeligt belæg for at acceptere anden del af trusselhypotesen, hvis

danskere i højere grad foretrækker indvandrerprofiler fra enten Tyskland eller Polen og

i højere grad fravælger indvandrerprofiler fra enten Syrien, Irak eller Somalia, når ind-

vandrere præsenteres som en kulturel trussel for Danmark. Bliver disse forventninger

ikke mødt, vil vi afvise anden del af trusselshypotesen. Hvis vi kun kan acceptere

den ene del af trusselhypotesen, vil vi omskrive hypotesen for fremtidige undersøgelser.

Hvis vi ender med at afvise begge dele af hypotesen, vil vi afvise trusselshypotesen som

helhed.
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4.5 Estimation
I de følgende afsnit vil vi vende fokus mod de mere tekniske aspekter af vores design.

Først redegør vi for randomiseringen af vores indvandrerprofiler, og hvilke overvejelser

det fordrer. I umiddelbar forlængelse heraf vil vi præsentere den strategi, hvormed

vi vil estimere, hvordan økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrerprofiler

påvirker valget af, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark.

4.5.1 Randomisering og umulige profiler
Hvis vi sammensætter alle de mulige kombinationer af vores attributter og niveauer, har

vi i alt 55.440 unikke indvandrerprofiler. Vi kan nødvendigvis ikke præsentere respon-

denterne for alle unikke indvandrerprofiler. Med en stikprøve på 1.000 respondenter,

derpræsenteres for 10 conjointopgaver× 2 par = 20 indvandrerprofiler per respondent,

kan vi blot præsentere respondenterne for 20.000 indvandrerprofiler i alt. Dette kræver

derfor en omhyggelig planlægning af, hvilke profiler vi vil præsentere respondenterne

for i henhold til at teste vores hypoteser effektivt og korrekt.

Groft sagt findes der to måder at udvælge profiler på: systematisk og tilfældigt. Den

første tilgang er mest udbredt i marketinglitteraturen. Her sker udvælgelsen ved, at et

lille – men efficient – antal profiler udvælges systematisk, før disse komplette profiler

fordeles mellem respondenterne (Hauser, 2007: 10). Den tilfældige tilgang baserer

sig derimod ikke på en systematisk udvælgelse af et lille udsnit af de mulige profiler,

men på randomisering, hvor hvert niveau for den enkelte attribut genereres tilfældigt

(Hainmueller et al., 2014: 9). I den helt simple tilgang vil det medføre, at den enkelte

indvandrerprofil er udgjort af tilfældige karakteristika. Som konsekvens af dette vil der

ikke være nogen karakteristika, der varierer systematisk med andre karakteristika. Som

nævnt i afsnit 4.2 er det netop en afgørende fordel ved conjointeksperimentet, at vi

kan dekorrelere – ellers i virkeligheden korrelerede – karakteristika og identificere den

kausale effekt af flere individuelle karakteristika på samme tid.

Vi bliver dog nødt til at være opmærksom på, at hvis vi bare fuldstændig tilfældigt val-

gte mellem alle kombinationer af karakteristika, så ville vi med en givet sandsynlighed

få sammensat nogle indvandrerprofiler, respondenten ikke ville kunne forholde sig til,
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fordi kombinationen ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. På den måde vil det bryde

med illusionen om, at det skulle være et valg, respondenterne skulle kunne have taget

i virkeligheden. I vores tilfælde er det svært at forestille sig, at en potentiel indvandrer

f.eks. tidligere skulle have været læge uden at have nogen formel uddannelse. Derfor er

det i vores udvælgelse af indvandrerprofiler mere passende at anlægge et betinget ran-

domiseret design, hvor vi begrænser, hvilke profiler der kan blive valgt ved at frasortere

såkaldte umulige profiler. Her refererer umulig til de tilfælde, hvor kombinationen af

karakteristika i realiteten ikke kan lade sig gøre (Orme, 2002: 2-3). Eksemplet med en

potentiel indvandrer, der tidligere skulle have været læge, men samtidig ikke have gen-

nemført nogen formel uddannelse, er umulig, fordi det at være læge heldigvis kræver,

at man har gennemført en lang videregående uddannelse.

I den forbindelse er det vigtig at skelne mellem umulige profiler og usandsynlige profiler

(Hainmueller et al., 2014: 26). På listen over attributter og deres respektive niveauer, er

der potentielt mange kombinationer af karakteristika, som respondenten ikke har mødt

i virkeligheden. F.eks. kan vi forestille os, at respondenterne vil have svært ved at

forholde sig til, at en person med en lang videregående uddannelse tidligere skulle have

været tjener, eller at en person fra Kina skulle være muslim. Distinktionen mellem

umulige og usandsynlige profiler er central: Disse profiler er ikke umulige, men blot

usandsynlige. Eksempelvis er det ikke sandsynligt, at en person fra Kina skulle være

muslim, fordi en overvejende del af befolkningen er uden tilknytning til en religion –

men profilen er ikke logisk umulig (Pew Research Center, 2020).

I vores design beholder vi usandsynlige profiler i den samlede pulje af mulige profiler,

som vi udvælger fra, fordi vi ved at udelukke visse kombinationer af karakteristika

også begrænser det rum, inden for hvilket vi kan estimere effekten. Det vil sige, at

hvis vi ikke tillader, at personer uden en formel uddannelse kan være læge, så kan

vi heller ikke estimere effekten heraf. Det ønsker vi heller ikke. Vi kunne dog være

interesseret i at estimere effekten af at være tjener for personer med en lang videregående

uddannelse, selvom denne kombination af karakteristika formentlig ikke er synderligt

sandsynlig. I nogle henseender går udelukkelsen af umulige profiler på kompromis med

conjointeksperimentets afgørende fordel – nemlig at nedbryde sammensatte effekter
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ved at dekorrelere karakteristika ved indvandrerprofilerne, som ellers i virkeligheden

normalt er tæt korreleret. Orme (2002) pointerer, at en overdreven udelukkelse af

usandsynlige profiler netop er en af de klassiske fejl, når det kommer til opsætning af

conjointeksperimenter. Derfor udelukker vi kun indvandrerprofiler, som strengt taget

er logisk umulige.

Som vi præsenterer i afsnit 4.4, så har vi været omhyggelige i vores operationaliser-

ing i forhold til at begrænse antallet af umulige profiler. Alligevel har vi været nødt

til at introducere én enkelt begrænsning i krydset mellem uddannelse og ens tidligere

beskæftigelse. Vi begrænser indvandrerprofiler uden nogen formel uddannelse til højest

at kunne have været ansat som salgskonsulent. Derudover begrænser vi indvandrerpro-

filer, der tidligere har været ansat som ingeniører eller læger, til nødvendigvis at have

en lang videregående uddannelse. Det skyldes, at der er visse beskæftigelser, hvor re-

spondenterne vil forvente, at det kræver en formel uddannelse at bestride dette erhverv.

Dette ville potentielt kunne kompromittere den interne validitet, hvis dette påvirker re-

spondenten i retning af at vælge disse umulige kombinationer med lavere sandsynlighed.

Sluttelig er det vigtigt for os at pointere, at selvom vi udelukker visse kombinationer

af karakteristika fra den samlede pulje af profiler, som vi udvælger fra, så befinder vi

os stadig inden for den tilfældige tilgang. Vi har blot forladt den simpelt tilfældige til-

gang, og bevæget os mod et betinget randomiseret design, hvor ikke alle karakteristika

kan variere frit. I vores undersøgelse vil det sige, at ens tidligere beskæftigelse varierer

tilfældigt, men udfaldsrummet kan enten være større eller mindre givet personens ud-

dannelse. Med andre ord kan ens tidligere beskæftigelse variere tilfældigt mellem alle

de valgte beskæftigelseskategorier, hvis personen har en lang videregående uddannelse

– men hvis personen ikke har nogen formel uddannelse kan tidligere beskæftigelse kun

variere fra arbejdsløs til og med salgskonsulent. Da tidligere beskæftigelse stadig er

fuldstændig uafhængigt af alle øvrige karakteristika samt sammensætningen af karak-

teristika for den anden indvandrerprofil i samme og fremtidige conjointopgaver, så er vi

inden for den tilfældige tilgang. Derfor kan vi stadig følge den identifikationsstrategi,

der foreslås i Hainmueller et al. (2014).
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4.5.2 Identifikationsstrategi
Som nævnt er fordelen ved det eksperimentelle design, at estimationen af den kausale

effekt er triviel, fordi tildelingen af stimuli sker tilfældigt og derfor ikke varierer systema-

tisk med alternative forklaringer. Det samme gør sig gældende i conjointeksperimentet,

hvor det enkelte karakteristika tildeles tilfældigt. Hvorimod det traditionelle eksperi-

ment foretager en endimensionel opdeling af respondenter i stimuli- og kontrolgruppe,

så sker interventionen i conjointeksperimentet for alle respondenter på flere dimensioner

samtidig. Det betyder, at der ikke er nogen naturlig kontrolgruppe at sammenligne med.

Normalt ville vi referere til den kausale effekt af det traditionelle eksperiment som Av-

erage Treatment Effect (ATE), men ved conjointeksperimentet er ATE konceptuelt ikke

den mest oplagte identifikationsstrategi.

Når vi er interesseret i betydningen af det enkelte karakteristika på sandsynligheden

for at blive valgt, bliver det i litteraturen oftest foreslået, at dette konceptualiseres som

Average Marginal Component Effect (AMCE). AMCE er den gennemsnitlige effekt af et

enkelt karakteristika sammenlignet med et referencekarakteristika på tværs af de øvrige

karakteristika (Hainmueller et al., 2014: 10). Det vil sige, at AMCE f.eks. kan være

forskellen i den forudsagte sandsynlighed for at blive valgt mellem en indvandrerprofil,

der tidligere var læge, og en indvandrerprofil, der tidligere var arbejdsløs – på tværs

af alle øvrige karakteristika. AMCE lyder derfor umiddelbart som en oplagt strategi

for at estimere betydningen af økonomiske og kulturelle karakteristika i valget af, hvem

danskere foretrækker kommer til Danmark. Men siden conjointeksperimentet gjorde sit

indtog i statskundskaben har der været rettet en del opmærksomhed mod metodens mu-

ligheder og begrænsninger. I næste afsnit vil vi diskutere, hvordan vi vil imødekomme

den kritik, der har været af analyser af conjointeksperimentet i statskundskaben.

4.5.2.1 Conjointeksperimentet i modvind?

I forhold til vores undersøgelse finder vi, at der er to kritikpunkter i henholdsvis Leeper

et al. (2020) og Abramson et al. (2019), der er særligt relevante at adressere. Det

første kritikpunkt adresserer selve målet, der oftest bruges til at fremlægge resultaterne

fra conjointeksperimenter i statskundskaben – nemlig AMCE. Leeper et al. (2020)
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fremhæver, at AMCE i sagens natur er et relativt mål, fordi effekten af ét karakter-

istika altid beregnes i forhold til et referencekarakteristika. Alligevel bruges AMCE i

litteraturen ikke blot til et kausalt formål, men også et deskriptivt formål (Leeper et al.,

2020: 2). Det vil sige, at der ofte bliver konkluderet i absolutte vendinger på baggrund

af AMCE, selvom dette estimat er yderst afhængigt af, hvilket referencekarakteristika,

man vælger (Leeper et al., 2020: 8). Derfor argumenterer Leeper et al. (2020) for, at

man i stedet bør rapportere marginal means, der netop måler præferencer i absolutte

værdier. Dette er en fordel i tilfælde, hvor der enten ikke er nogen naturlig refer-

encekategori, eller hvor fortolkningen tjener et deskriptivt formål (Leeper et al., 2020:

8).

Ved marginal means udregnes sandsynligheden for, at respondenten vælger en profil

med et givet niveau på attribut A1 på tværs af alle niveauer for de øvrige attributter

(Leeper et al., 2020: 6). Lidt simplificeret, så vil det sige, at marginal means med en

værdi på 0 indikerer, at respondenter vælger profiler, der har et givet karakteristika,

med en sandsynlighed på Pr(Y = 1|X = x) = 0, hvorimod en marginal means på

1 indikerer, at respondenter vælger profiler, som har et givet karakteristika, med en

sandsynlighed på Pr(Y = 1|X = x) = 11 På den måde har marginal means som

mål altså en vis fordel i form af øget gennemsigtighed, samt at det er et forholdsvist

intuitivt at forstå, uden at dette går på kompromis med de statistiske egenskaber ved

estimationen.

På baggrund af kritikken i Leeper et al. (2020) vælger vi at bruge marginal means som

hovedestimatet i vores analyser. Vi vil dog argumentere for, at AMCE stadig har sin

plads i analyser af conjointeksperimenter. Når vi undersøger effekten af et karakteristika

– f.eks. om danskerne foretrækker en indvandrerprofil med en lang videregående ud-

dannelse over en indvandrerprofil med ingen formel uddannelse – vil vi anvende AMCE.

Vi vil derimod benytte marginal means, når vi deskriptivt undersøger, hvem danskere
1I vores tilfælde er det ikke muligt, at marginal means kan være præcis 0 eller præcis 1, fordi parret

af de to indvandrerprofiler, som bliver præsentereret for respondenter, godt kan have det samme niveau

på en attribut (f.eks. kan begge indvandrerprofiler oprindeligt være fra Tyskland). Dette er en pointe,

vi vender tilbage til i afsnit 5.2.1.1.
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foretrækker kommer til Danmark. Endvidere anvender vi forskelle i marginal means

frem for forskelle i AMCE, når vi sammenligner effekter mellem respondentgrupper,

idet forskelle i AMCE vil afhænge af det ofte arbitrære referencekarakteristika (Leeper

et al., 2020: 7).

Det andet kritikpunkt i forhold til brugen af conjointeksperimenter i statskundskaben

er en mere fortolkningsmæssig kritik. Abramson et al. (2019) gennemgår litteraturen

om conjointeksperimenter med særligt fokus på politiske kandidater og argumenterer

for, at disse undersøgelser ofte strækker tolkningen af AMCE2. Abramson et al. (2019)

kritiserer, at forfattere har en tendens til at fortolke AMCE som et udtryk for ma-

joritetens præference (Abramson et al., 2019: 2). Det kunne f.eks. være konklusioner

såsom, at en positiv AMCE for længere uddannelse sammenlignet med kortere uddan-

nelser betyder, at majoriteten af vælgerne foretrækker politiske kandidater med høje

uddannelser. Dette er ifølge Abramson et al. (2019) en misvisende konklusion.

Det skyldes, at AMCE er en estimator, der baserer sig på gennemsnit. Ligesom det

almindelige aritmetriske gennemsnit, så er AMCE følsom overfor to forhold: 1) retning

og 2) intensitet (Abramson et al., 2019: 3). Fordi AMCE bogstavelig talt konstruerer en

gennemsnitlig person, så vil AMCE tillægge større vægt til personer, der har en stærk

præference for et bestemt karakteristika. På den måde kan man ende i situationer,

hvor AMCE indikerer det modsatte af, hvad majoritetens sande præference er, hvis

der er en minoritet, der har en meget stærk præference for et bestemt karakteristika

(Abramson et al., 2019: 7). Et eksempel kunne være, at en minoritet af respondenterne

har en meget stærk præference for, at mandlige indvandrere kommer til Danmark, og vil

derfor altid vælge mandlige profiler i conjointeksperimentet. Samtidig har majoriteten

en svag præference for, at kvindelige indvandrere kommer til Danmark. I dette tilfælde

vil majoriteten generelt vælge kvinder i conjointeksperimentet, men der vil også være

tilfælde, hvor man ikke vælger kvinder, fordi man har en stærkere præference for andre

karakteristika. I denne situation ville resultatet være en AMCE, der viser, at mænd

foretrækkes over kvinder. Det skyldes netop, at når præferencer aggregeres som et
2Dette gælder også for tolkningen af marginal means, men i indeværende afsnit benytter vi AMCE

som eksempel
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gennemsnit over køn, så vil AMCE mekanisk tillæge større vægt til minoriteten, der

har en stærkere præference for mænd, end hvad majoriteten har for kvinder. Abramson

et al. (2019) argumenterer hermed for, at AMCE (eller marginal means) ikke er et

udtryk for majoritetens egentlige præference, hvis der er en minoritet med meget stærke

præferencer.

Dette betyder dog ikke, at der er tale om en biased estimator. Det understreger blot,

at vi har at gøre med en gennemsnitsbetragning, der naturligt nok favoriserer stærke

præferencer. Vi er enige i den kritik, der fremføres i Abramson et al. (2019) og gør derfor

læseren opmærksom på, at vores resultater er følsomme over for minoriteters stærke

præferencer. Vi kan derfor ikke som udgangspunkt udtale os om, hvilke karakteristika

majoriteten af danskere foretrækker i forhold til, hvem der kommer til Danmark. Blot

hvad den gennemsnitlige dansker foretrækker.

Derfor er den ovenstående fortolkningskritik også mere præsent, når det kommer til

conjointeksperimenter med politiske kandidater, fordi der her prøves at generalisere

til en kontekst, hvor det ikke er et spørgsmål om hvor meget potentielt få personer

foretrækker en bestemt type kandidater, men derimod om hvor mange personer, der

foretrækker en bestemt type kandidater (Abramson et al., 2019: 3). Vores undersøgelse

har ikke den samme institutionelle kontekst, som vi forsøger at inferere til, hvorfor den

gennemsnitlige danskers præferencer netop er af interesse. Når vi bruger vendingen

»danskere foretrækker« i analysen, så henviser det altså til, hvad den gennemsnitlige

dansker i vores stikprøve foretrækker og ikke, hvad majoriteten af danskere i vores

stikprøve foretrækker.

4.5.2.2 Parametrisering

Når det kommer til selve parametriseringen af marginal means og AMCE er den re-

sulterende datastruktur fra conjointeksperimentet central. Som nævnt i afsnit 4.2.1

repræsenterer en række i datasættet netop en indvandrerprofil med en given kombina-

tion af karakteristika samt en indikator for, hvorvidt respondenten vælger indvandr-

erprofilen eller ej. Vi kan herfra estimere marginal means og AMCE ud fra en simpel

lineær regression – f.eks. Ordinary Least Squares (OLS). Dette virker måske ikke som
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den mest oplagte model i forhold til at modellere et dikotomt udfald givet den funk-

tionelle form. Hainmueller et al. (2014) anbefaler, at der bruges OLS-estimation ved

analyse af conjointeksperimenter i stedet for f.eks. probit eller logistisk regression. Vi

vil også argumentere for, at dette har sin fordel, da koefficienter i en lineær regression

– modsat probit eller logit – kan tolkes umiddelbart som en ændring i den forudsagte

sandsynlighed, selvom resultaterne heraf vil være substantielt identiske (Angrist & Pis-

chke, 2008: 105). Derfor vælger vi at benytte OLS-regression til at estimere AMCE og

marginal means. Således kan vi relativt simpelt undersøge, om specifikke karakteristika

ved indvandrerprofiler øger eller mindsker sandsynligheden for at blive valgt.

Teknisk set vil samtlige attributter blive behandlet som diskrete uafhængige variable,

hvormed hvert niveau – foruden et referenceniveau ved AMCE – inden for hver attribut

vil indgå i modellen som dikotome indikatorer for, om indvandrerprofilen er blevet

beskrevet med dette karakteristika eller ej. Derfor er der altså tale om en fuldt satur-

eret probabilitetsmodel – altså en nonparametrisk estimation af forskelle i forudsagte

sandsynligheder (Angrist & Pischke, 2008: 48-49; Hainmueller et al., 2014: 15). I sin

mest simple form ser vores estimationsmodel ud som i ligning (4.1), hvor f.eks. β1

repræsenterer AMCE for Pr(støtte til indvandrer) ved at blive præsenteret som kvinde

sammenlignet med at blive præsenteret som mand på tværs af alle øvrige karakteristika.

Støtte til indvandrer = β0 + β1Køn + β2Alder + β3Uddannelse+

β4Beskæftigelse + β5Sprog + β6Land + β7Religion + ε
(4.1)

Denne simple estimationsmodel tager ikke højde for det betingede randomiserede de-

sign, som vi diskuterede i afsnit 4.5.1. Derfor inkluderer vi et interaktionsled mellem de

betingede attributter, hvis niveauer afhænger af hinanden. På den måde kan vi udregne

marginal means og AMCE af en betinget attribut som et gennemsnit af den forudsagte

sandsynlighed for hvert niveau af den betingede attribut – eksklusiv de niveauer, som

udelukker hinanden (Hainmueller et al., 2014: 14). Det vil sige, at når vi f.eks. har
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begrænset indvandrerprofiler med ingen formel uddannelse til højest at kunne have

været ansat som salgskonsulenter, så inkluderer vi et interaktionsled mellem uddan-

nelse og tidligere beskæftigelse i ligning (4.1). For at udregne f.eks. AMCE for ingen

formel uddannelse sammenlignet med lang videregående uddannelse, kan vi derfor kun

estimere effekten for indvandrerprofiler, der tidligere var beskæftiget som henholdsvis

arbejdsløse, tjenere, kokke, mekanikere, butiksassistenter og salgskonsulenter. Grunden

til, at vi ikke kan estimere AMCE for ingen formel uddannelse sammenlignet med lang

videregående uddannelse ved indvandrerprofiler, der tidligere var beskæftiget som f.eks.

læge, er, at dette kræver common support, og det er der ikke i dette tilfælde, fordi

læge i vores design kræver en lang videregående uddannelse (Angrist & Pischke, 2008:

76). Da vi kun har introduceret én enkelt begrænsning i krydset mellem uddannelse og

beskæftigelse, ender vores grundlæggende estimationsmodel med at være:

Støtte til indvandrer = β0 + β1Køn + β2Alder + β3Uddannelse+

β4Beskæftigelse + β5Sprog + β6Land + β7Religion+

β8(Uddannelse× Beskæftigelse) + ε

(4.2)

I estimationen skal vi derudover tage højde for, at den samme respondent bliver stillet

overfor flere conjointopgaver. Valget mellem de to indvandrerprofiler er derfor ikke

fuldstændig uafhængigt på tværs af conjointopgaverne, og vi implementerer således

klyngerobuste standardfejl på respondentniveau, når vi afrapporterer vores resultater

((Angrist & Pischke, 2008: 294); Hainmueller et al., 2014: 17).

Om vi estimerer AMCE eller marginal means, ændrer ikke på den grundlæggende iden-

tifikationsstrategi præsenteret i ligning (4.2). Formelt set ændrer den pågældende nul-

hypotese sig alt efter, om vi konkluderer på AMCE eller marginal means. Når det

kommer til AMCE, ser nulhypotesen forholdsvis bekendt ud som, at H0: AMCE = 0.

Det skyldes, at vi her ser på effekten af at have et givet karakteristika sammenlignet

med et referencekarakteristika på sandsynligheden for at blive valgt. Som sædvanelig

hypotesetest foreskriver, antager vi som udgangspunkt, at der ikke er nogen effekt af
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at have et givet karakteristika i forhold til et andet, hvorfor dette vil betyde en AMCE

på 0. Denne nulhypotese vil vi dog afvise med et signifikansniveau på 0.05 (= 5% Type

I-fejl), hvormed alternativhypotesen accepteres – således at Ha: AMCE 6= 0.

Når det kommer til marginal means, så ser nulhypotesen lidt anderledes ud, fordi vi

ikke sammenligner med noget referencekarakteristika. Derfor tester vi en hypotese

om, hvorvidt et givet karakteristika påvirker sandsynligheden for at blive valgt mere

end, hvad vi i forvejen ville forvente, hvis valget mellem de to profiler blev foretaget

fuldstændig tilfældigt. Fordi respondenterne er tvunget til at vælge mellem én af de

to indvandrerprofiler, så ved vi på, at præcis halvdelen af profiler vil blive valgt. Hvis

et karakteristika derfor ikke skulle have nogen betydning for sandsynligheden for at

blive valgt, så ville vi forvente, at profiler i gennemsnit vil blive valgt i halvdelen af de

valgsituationer, hvor netop dette karakteristika indgår som en del af indvandrerprofilen.

Med andre ord formuleres nulhypotesen her som H0: marginal means = 0.5. Vi vil dog

også afvise nulhypotesen med et signifikansniveau på 0.05 (= 5% Type I-fejl), hvormed

det alternativt accepteres, at Ha: marginal means 6= 0.5.

4.5.2.3 Within group og between groups

Når vi skal identificere effekten af det indlejrede primingeksperiment, følger vi den

grundlæggende identifikationsstrategien præsenteret i ligning (4.2), men interagerer

denne med en indikator for primingeksperimentet. Dette tillader, at effekten af de

enkelte karakteristika kan variere på tværs af den eksperimentelle situation. Ved først

at lave primingeksperimentet efter fem conjointopgaver, opnår vi tre forskellige grup-

per: én kontrolmåling samt to stimuligrupper. Således har vi altså både mulighed

for at sammenligne hver stimuligruppe within group i forhold til kontrolmålingen, men

vi kan også sammenligne de to stimuligrupper med hinanden between groups. Denne

tankegang er illustreret i figur 4.5 nedenfor.

87



Stachurska & Claudi (2020) Kapitel 4. Forskningsdesign

Figur 4.5: Within group og between groups

Between groups er det, vi normalt forbinder med at analysere eksperimenter (Charness

et al., 2012: 2). Her sammenlignes effekten af de enkelte karakteristika ved indvan-

drerprofilerne for to forskellige grupper – den gruppe, der har fået informationen med

indvandrere som økonomiske trussel, og den gruppe, som har fået informationen med

indvandrere som kulturel trussel. Det er med andre ord ikke de samme responden-

ter, der indgår i de to grupper, da randomiseringen sker på respondentniveau efter de

fem første conjointopgaver. Dette fordrer, at vi ved between groups kun undersøger,

hvorvidt der er forskel på effekten afhængigt af, hvilket stimuli der er tale om, men ikke

umiddelbart i forhold til en kontrafaktisk situation, hvor man ikke har modtaget nogen

information.

Ved at lade respondenterne udføre fem conjointopgaver inden primingeksperimentet,

har vi en kontrolmåling, hvormed hver respondent både er untreated og treated i forhold

til det indlejrede primingeksperiment. Det muliggør altså, at vi kan sammenligne de to

grupper, der har fået tildelt information med en tilnærmelsesvis kontrafaktisk gruppe,

som på det tidspunkt ikke har fået tildelt noget information. Dette er grundlæggende en

anden måde at inddele kontrolgruppen på, end den gængse måde i surveyeksperimenter.
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På en måde minder within group mest om, hvad der er blevet betegnet som within-

subject design eller time-series experiments (Gerber & Green, 2012: 273). Ved within

group ser vi altså på en udvikling i måden at danne præferencer på inden for grup-

pen ved at sammenligne respondenterne med sig selv henholdsvis før og efter prim-

ingeksperimentet. Vi forventer, at denne identifikationsstrategi vil være en streng test

af trusselshypotesen, da en eventuel effekt vil betyde, at de samme personer ændrer

adfærd som konsekvens af trusselsbilledet. Måletidspunktet før og efter interventionen

sker meget kort tid efter hinanden, hvilket gør testen endnu strengere. Der kan derfor

være en vis form for vedholdenhedseffekt, hvor respondenternes valg og afvejninger i

conjointopgaverne efter interventionen i høj grad er betinget af deres valg før interven-

tionen (Gerber & Green, 2012: 275). Af det følger, at en eventuel forskel vil være et

stærkt argument for at generalisere, at danskernes valg af, hvem de foretrækker kommer

til Danmark, er afhængig af den umiddelbart mest tilgængelige information om truslens

natur.
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Kapitel 5

Analyse

I nærværende afsnit præsenterer vi resultaterne fra vores conjointeksperiment og in-

dlejrede primingeksperiment. Inden vi adresserer vores hypoteser i analysen følger

en beskrivelse af vores præregistrering og dataindsamling. I det første afsnit af selve

analysen præsenterer vi et overblik over de overordnede resultater fra conjointeksperi-

mentet og udfører i samme ombæring en række robusthedstests, der knytter sig hertil.

Herefter dykker vi ned i de konkrete hypoteser. Først fokuserer vi på, hvilken betydning

økonomiske karakteristika har for, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark,

hvorefter vi fokuserer på de kulturelle karakteristikas betydning. I afsnit 5.5 går vi

videre til at analysere primingeksperimentet og samtidig adressere de forudsætninger,

der ligger til grund for de efterfølgende tests af trusselshypotesen. Afslutningsvist samler

op på analysens resultater i sammenhæng og reviderer vores hypoteser på den baggrund.

Igennem hele analysen vil vi bruge marginal means som hovedestimat for, hvem danskere

foretrækker kommer til Danmark. Dog vil vi også benytte AMCE, når vi undersøger

selve effekten af et karakteristika. Vi vil være eksplicitte om dette i hele analysen, og

det vil også være anført i hver enkelt figur. I analysen præsenterer vi udelukkende re-

sultaterne grafisk, da vi mener, at det gør det væsentligt nemmere at afkode de centrale

tendenser. Samtlige resultater i tabelform er vedlagt i appendiks F og G. Estimaterne

i de følgende figurer er baseret på regressionsestimater med klyngerobuste standardfejl

på respondentniveau. De horisontale linjer repræsenterer 95%-konfidensintervaller.
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5.1 Data og præregistrering
I forbindelse med dette speciale har vi fået en unik mulighed for at indgå et samarbejde

med den danske analyse- og rådgivingsvirksomhed Epinion om at distribuere vores

spørgeskema til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Spørgeskemaet er

distribueret på et online panel via Audience Project i perioden 27. marts 2020 til 3.

april 2020 (Audience Project, 2020).

Derudover har vi tidligt i processen præregistreret vores undersøgelse herunder dataind-

samling, hypoteser, teoretiske udgangspunkt og forskningsdesign. Dette betyder, at

vi ikke har kunnet opstille post hoc-hypoteser baseret på resultaterne af vores anal-

yser. Præregistreringen er tilgængelig i Open Science Framework og kan tilgås her:

https://osf.io/6qypu. Grundlæggende fraviger vi ikke herfra, men af hensyn til at sikre

en læsevenligheden af indeværende analyse er der visse uddybninger og tilføjelser til det

skelet, vi præsenterer i præregistreringen. Som det fremgår i vores præregistrering, så

havde vi på forhånd bestemt os for at indsamle 1.000 gennemførte besvarelser. Efter vi

lukkede dataindsamlingen, havde vi samlet set modtaget svar fra 1.043 respondenter,

hvorfor vi har frasorteret de 43 seneste besvarelser. På den måde har vi ikke blot kunne

øge antallet af respondenter for at skabe bedre vilkår for at acceptere vores hypoteser.

Stikprøven er indsamlet med fokus på at sikre, at de 1.000 respondenter tilnærmelsesvis

ligner den danske befolkning på køn, alder og region med bløde kvoter for hvert bag-

grundskarakteristika. I det supplerende appendiks C findes den aftale, der er indgået

med panelet i forhold til dataindsamlingen, og i appendiks E viser vi fordelinger i vores

stikprøve for en række baggrundskarakeristika.

Som vi nævner i afsnit 4.5.1, så betyder 1.000 respondenter, at vi har 20.000 datapunk-

ter, fordi vi præsenterer respondenter for 10 conjointopgaver × 2 par = 20 indvandr-

erprofiler per respondent. Således repræsenterer hvert datapunkt en indvandrerprofil

med en given kombination af syv karakteristika. Datastrukturen er illustreret i figur 5.1.
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Tabel 5.1: Datastruktur for conjointeksperimentet

Respondent ID choice køn alder uddan. beskæft. sprog land religion

1 0 an1 an1 an1 an1 an1 an1 an1

1 1 an1 an1 an1 an1 an1 an1 an1

2 0 an2 an2 an2 an2 an2 an2 an2

2 1 an2 an2 an2 an2 an2 an2 an2
...

...
...

...
...

...
...

...
...

i 0 ani ani ani ani ani ani ani

i 1 ani ani ani ani ani ani ani

På den måde optræder hver respondent i flere rækker i datasættet. Den enkelte række

repræsenterer en indvandrerprofil, hvor choice indikerer, om denne indvandrerprofil er

blevet valgt af respondenten (=1) eller ej (=0). Conjointeksperimentet inden prim-

ingeksperimentet indeholder 10.000 indvandrerprofiler, og conjointeksperimentet efter

primingeksperimentet indeholder 10.000 indvandrerprofiler. Når vi indledningsvist un-

dersøger betydningen af de økonomiske og kulturelle karakteristika, gør vi det derfor

på baggrund af de 10.000 første indvandrerprofiler.

I figur 5.1 viser vi, hvor stor en andel af respondenterne, der er blevet præsenteret for

hvert karakteristika. Hver indvandrerprofil bliver præsenteret med syv karakteristika,

hvorfor fordelingen summerer til 100 procent indenfor hver attribut. Af figuren kan det

ses, at den tilfældige tildeling har gjort, at hvert karakteristika er blevet vist lige meget

– både før og efter primingeksperimentet. Figuren viser dog også konsekvensen af det

betingede randomiserede design, som vi præsenterede i afsnit 4.5.1. Som forventet viser

det sig, at de niveauer, der er betinget af niveauet på en anden attribut – nemlig ud-

dannelse og tidligere beskæftigelse – bliver vist i færre tilfælde end de karakteristika,

der kan variere frit. Dette er et grundlæggende vilkår, når vi arbejder med et betinget

randomiseret design. Det betyder essentielt, at vi har færre observationer for de karak-

teristika, som er betinget af andre, hvorfor vi vil have større statistisk usikkerhed ved

estimaterne for f.eks. læger og ingeniører.
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Figur 5.1: Fordeling mellem karakteristika

K
ø
n

A
ld

e
r

U
d
d
a
n
n
e
ls

e
T

id
lig

e
re

 b
e
s
k
æ

ftig
e
ls

e
E

n
g
e
ls

k
k
u
n
d
s
k
a
b
e
r

O
p
rin

d
e
ls

e
s
la

n
d

R
e
lig

io
n

0 20 40 60

Kvinde

Mand

55 år

43 år

37 år

31 år

25 år

Lang videregående uddannelse

Kort videregående uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Gymnasial uddannelse

Grundskole

Ingen formel uddannelse

Læge

Ingeniør

Analytiker

It−medarbejder

Regnskabsmedarbejder

Salgskonsulent

Butiksassistent

Mekaniker

Kok

Tjener

Arbejdsløs

Taler flydende engelsk

Kan føre en samtale på engelsk

Forstår, men taler ikke engelsk

Taler og forstår ikke engelsk

Irak

Tyrkiet

Syrien

Kina

Somalia

Tyskland

Polen

Kristen

Muslim

Ikke troende

Procent

Inden primingeksperiment (n = 10.000)
K

ø
n

A
ld

e
r

U
d
d
a
n
n
e
ls

e
T

id
lig

e
re

 b
e
s
k
æ

ftig
e
ls

e
E

n
g
e
ls

k
k
u
n
d
s
k
a
b
e
r

O
p
rin

d
e
ls

e
s
la

n
d

R
e
lig

io
n

0 20 40 60

Kvinde

Mand

55 år

43 år

37 år

31 år

25 år

Lang videregående uddannelse

Kort videregående uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Gymnasial uddannelse

Grundskole

Ingen formel uddannelse

Læge

Ingeniør

Analytiker

It−medarbejder

Regnskabsmedarbejder

Salgskonsulent

Butiksassistent

Mekaniker

Kok

Tjener

Arbejdsløs

Taler flydende engelsk

Kan føre en samtale på engelsk

Forstår, men taler ikke engelsk

Taler og forstår ikke engelsk

Irak

Tyrkiet

Syrien

Kina

Somalia

Tyskland

Polen

Kristen

Muslim

Ikke troende

Procent

Efter primingeksperiment (n = 10.000)

5.2 Indvandrerprofiler og karakteristika
Inden vi vender fokus mod vores konkrete hypoteser, viser vi i figur 5.2 nedenfor, hvilke

karakteristika der overordnet set har betydning for, hvem danskerne foretrækker kom-

mer til Danmark. Figuren viser marginal means for indvandrerprofilernes sandsynlighed

for at blive valgt som den fortrukne profil på tværs af alle undersøgte karakteristika i

de fem første conjointopgaver.
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Figur 5.2: Overblik over resultater
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I figur 5.2 fremgår det, at både økonomiske og kulturelle karakteristika har have be-

tydning for, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark. Danskere foretrækker

generelt indvandrerprofiler, der bliver præsenteret med en lang videregående uddan-

nelse. Ligesom vi forventede, så fravælger danskere derimod indvandrerprofiler, der

har ingen eller lav uddannelse. I forhold til tidligere beskæftigelse, ser vi overordnet

et billede af, at danskere foretrækker indvandrerprofiler, der tidligere har haft bedre

betalte jobs såsom ingeniører og læger. Herimod er det tydeligt, at danskere fravælger

indvandrerprofiler, der tidligere var arbejdsløse. Dette stemmer umiddelbart overens

med antagelsen om, at der er nogle beskæftigelser, som danskere forbinder med at være

bedre betalte og derfor foretrækker. Når det kommer til oprindelsesland og religion,

ser det ud til, at danskere fravælger indvandrerprofiler, der kommer fra Somalia eller

bliver præsenteret som muslimer. Derudover er der en række lande herunder Kina,

Syrien og Tyrkiet, hvor vi ikke kan afvise, at disse bliver valgt signifikant forskelligt fra

halvdelen af tilfældene som de foretrukne profiler. Set i sammenhæng lader det altså

ud fra figur 5.2 til, at danskere foretrækker indvandrerprofiler, der er bedre uddannet

og har haft bedre betalte job samtidig med, at danskere fravælger indvandrerprofiler,

hvor den sociale distance kan opfattes som større.

Ser vi på undersøgelsens kontrolattributter lader det til, at engelskkundskaber har en

mærkbar betydning i forhold til at blive valgt som den fortrukne indvandrerprofil. Her

foretrækker danskerne profiler, som enten taler flydende engelsk eller kan føre en samtale

på engelsk. Samtidig ses det, at danskerne synes at foretrække kvinder i mere end

halvdelen af tilfældene. Alder har ikke en substantiel effekt. Dog finder vi på linje med

tidligere undersøgelser, at det blot er den ældste alderskategori, som respondenter synes

at vælge i signifikant mindre end halvdelen af tilfældene (Adida et al., 2010; Bansak

et al., 2016).

For yderligere at illustrere, hvilke indvandrerprofiler danskerne generelt fravælger eller

foretrækker, ser vi i figur 5.3 på fem profiler, der repræsenterer henholdsvis 1., 25., 50.,

75. og 99. percentil af fordelingen af estimerede sandsynligheder for at blive valgt. Her

ses det, at der er relativ stor forskel mellem top og bund på, hvor stor eller lille den

estimerede sandsynlighed er for at blive valgt som den foretrukne indvandrerprofil.
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Figur 5.3: Indvandrerprofiler og estimeret sandsynlighed for at blive valgt

Mand

37 år

Grundskole

Arbejdsløs

Taler og forstår ikke engelsk

Tyrkiet

Muslim

Mand

55 år

Ingen formel uddannelse

Butiksassistent

Taler flydende engelsk

Somalia

Kristen

Kvinde

37 år

Kort videregående uddannelse

Tjener

Forstår, men taler ikke engelsk

Kina

Ikke troende

Kvinde

43 år

Grundskole

It−medarbejder

Forstår, men taler ikke engelsk

Polen

Kristen

Mand

25 år

Lang videregående uddannelse

Læge

Kan føre en samtale på engelsk

Syrien

Kristen

P
ro

filty
p

e
r

1 25 50 75 99

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Percentiler

E
s
ti
m

e
re

t 
P

r(
s
tø

tt
e
 t
il 

in
d
va

n
d
re

r)
)

Profilen ved det 1. percentil er en 37-årig muslimsk mand fra Tyrkiet, der har en

grundskoleuddannelse, og tidligere var arbejdsløs. Personen taler og forstår desuden

ikke engelsk. Vores model estimerer, at denne sammensætning af karakteristika vil

vælges i 5,9 procent (SE = 3,6) af tilfældene som den foretrukne indvandrerprofil. Til

sammenligning er profilen ved det 99. percentil en 25-årig kristen mand, der har en

lang videregående uddannelse, og som tidligere var beskæftiget som læge. Personen

kan desuden føre en samtale på engelsk. Denne sammensætning af karakteristika es-

timeres til at blive valgt som den foretrukne indvandrerprofil i 87 procent (SE = 3,7)

af tilfældene. Samlet set ser det altså ikke ud som om, at der er nogen attribut, der

selvstændigt har en altafgørende effekt for sandsynligheden for at blive valgt. Dette

lader i høj grad til at være en afvejningen mellem de økonomiske og kulturelle karak-

teristika. Det vil sige, hvis indvandrerprofilen f.eks. ikke har nogen høj uddannelse, så

skal denne komme fra et land, hvor den sociale distance opfattes som mindre i forhold

til at øge sandsynligheden for at blive valgt. Hvis indvandrerprofilen derimod både

har en lav uddannelse og er fra et land, hvor den sociale distance opfattes som større,
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vil vores model ikke forvente, at denne profil har en særlig høj sandsynlighed for at

blive valgt som den foretrukne profil. I det næste afsnit vil vi adressere robustheden

af de overordnede resultater fra conjointeksperimentet. Vi mener netop, at dette bør

adresseres, før vi går videre til at teste de enkelte hypoteser.

5.2.1 Robusthedstest af conjointeksperimentet
For at sikre troværdigheden og gennemsigtigheden i vores resultater udfører vi en række

supplerende analyser, der skal undersøge robustheden af vores estimerede effekter. Dette

skal ses som et forsøg på at sandsynliggøre, hvorvidt vores efterfølgende test af de enkelte

hypoteser er robuste overfor de centrale antagelser, vi gør os om det conjointeksperi-

mentelle design. I de næste afsnit udfører vi i alt fire robusthedstests for conjointeksper-

imentet, inden vi går videre til at undersøge betydningen af henholdsvis de økonomiske

og kulturelle karakteristika.

5.2.1.1 Valget mellem indvandrerprofiler

For det første tester vi robustheden af det forcerede valg. Som vi skriver i afsnit 4.4.1,

så estimerer vi grundlæggende vores effekter på baggrund af et forceret valg mellem

to indvandrerprofiler. Det vil sige, at respondenten er tvunget til at vælge én af de

to indvandrerprofiler, selvom vedkommende i virkeligheden foretrækker, at begge pro-

filer kommer til Danmark. Det betyder, at både marginal means og AMCE for det

forcerede valg vil være bundet til et udfaldsrum bestemt af antallet af niveauer for en

given attribut (Leeper et al., 2020: 5). Hvad dette implicit har af konsekvens, kan

simpelt illustreres ved at sammenligne udfaldsrummet for marginal means mellem køn

og oprindelsesland ved vores indvandrerprofiler.
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Figur 5.4: Støtte til indvandrer på skala fra 0-10
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Selvom en respondent udelukkende ønsker at vælge kvindelige indvandrere, så er det

ikke altid tilfældet, at det er en mulighed at vælge en kvindelig indvandrerprofil. Der er

nemlig 50 procent sandsynlighed for, at den ene indvandrerprofil er en mand, og sam-

tidig 50 procent sandsynlighed for, at den anden indvandrerprofil er en mand. Det vil

sige, at respondenterne i 1
2
× 1

2
= 1

4
vil blive stillet overfor to mandlige indvandrerprofiler

og derfor være tvunget til at vælge en mand. På den måde er marginal means for køn

bundet til et udfaldsrum mellem 0,25 og 0,75. Oprindelsesland varierer derimod på syv

niveauer. Det betyder, at respondenterne i 1
7
× 1

7
= 1

49
af tilfældene vil skulle træffe et

valg mellem to indvandrerprofiler fra det samme land. Derfor er marginal means for

oprindelsesland bundet til at have et udfaldsrum mellem 0,02 og 0,97.

Som vi viste i afsnit 4.4.1, giver vi også respondenterne mulighed for at svare på en 11-

punktsskala fra slet ikke (=0) til i høj grad (=10). Til forskel for udfaldsrummet af det

forcerede valg, så er marginal means og AMCE ikke sådan bundet for dette spørgsmål,

hvor respondenterne får lov til at vurdere indvandrerprofilerne separat. Det skyldes, at

respondenten ikke er tvunget til at vælge nogen af profilerne. Her kan respondenten

nemlig vælge at svare slet ikke (=0) til begge indvandrerprofiler, hvis nu begge profiler

var mænd, og respondenten kun foretrækker, at kvinder kommer til Danmark. Vi kan

derfor bruge denne 11-punktsskala til at validere hovedresultatet i figur 5.4 ovenfor.

Som det fremgår af figuren, så ser vi generelt det samme billede, som vi gjorde i

figur 5.2. Der er nogle små forskelle, men generelt finder vi ikke nogen systematisk

forskel på danskernes valg mellem indvandrerprofiler alt efter, om vi undersøger det

ved et choice outcome eller rating outcome. Overordnet set foretrækker danskere stadig

indvandrerprofiler, der er bedre uddannet og har haft bedre betalte jobs. Derudover er

danskerne også konsistent om at foretrække indvandrerprofiler fra Tyskland og fravælge

indvandrerprofiler fra Somalia. Det vil altså sige, at vores resultater er generelt robuste

overfor, hvorvidt vi måler danskernes præferencer ud fra et forceret valg mellem in-

dvandrerprofilerne eller ud fra 11-punktskalaen. Dette understreger således, at vores

resultater i de efterfølgende test af de enkelte hypoteser ikke er et produkt af den måde,

som respondenterne skal afrapportere deres valg.
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Figur 5.5: Støtte til indvandrer afhængig af opgavenummer
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5.2.1.2 Opgavenummer

For det andet gør vi os en vigtig antagelse om, at respondenter vil vælge den samme

indvandrerprofil, hvis respondenten stilles overfor de samme alternativer, uagtet hvilke

indvandrerprofiler respondenten er blevet stillet overfor i de tidligere conjointopgaver.

Hvis der derimod eksisterer såkaldte carry over -effekter, så forvinder grundlaget for at

kunne have stillet den samme respondent flere conjointopgaver for bagefter at behandle

hver indvandrerprofil som et individuelt datapunkt (Hainmueller et al., 2014: 23). For

at teste antagelsen om fravær af carry over -effekter, viser vi i figur 5.5 marginal means

på tværs af opgavenummer. Det vil altså sige, at vi estimerer marginal means for

indvandrerprofiler, der er vist i henholdvis den første opgave, anden, tredje, fjerde og

femte conjointopgave.

Som det fremgår af figur 5.5, lader marginal means altså ikke til at variere systematisk

med opgavenummer. Der tegner sig i høj grad det samme billede uanset, om vi ser på

den første eller sidste conjointopgave. Vi kan dog ikke konkludere noget endeligt af oven-

stående figur. Derfor udfører vi også en mere formel test af, hvorvidt marginal means

modereres af opgavenummer. Vi undersøger, om der er en samlet interaktionseffekt

for de undersøgte karakteristika på tværs af opgavenummer ved en såkaldt omnibus-

F/ANOVA-test (Leeper et al., 2020: 20). Testen udregner så at sige forskellen på en

simpel reduceret model og en model, hvor vi lader marginal means variere på tværs af

opgavenummer. Heraf finder vi en særdeles insignifikant p-værdi på 0,98 (F = 0,83).

Vi kan altså ikke afvise, at interaktionseffekten af opgavenummer i virkeligheden er nul.

Vi kan dermed i de efterfølgende test af vores hypoteser antage, at opgavenummer ikke

har nogen betydning for vores resultater. Derfor kan vi trygt foretage en pooling af

data.
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Figur 5.6: Støtte til indvandrer afhængig af profilnummer
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5.2.1.3 Profilnummer

I umiddelbar forlængelse heraf antager vi også implicit i figur 5.2, at der ikke er nogen

systematik i, hvilken indvandrerprofil respondenterne vælger alt efter, om profilen har

stået som nummer et eller to. Det er altså en betingelse, at respondenter vil vælge

den samme indvandrerprofil, hvis respondenten stilles overfor de samme alternativer –

uagtet om profilen bliver vist som den første eller anden indvandrerprofil i en conjoin-

topgave (Hainmueller et al., 2014: 24). For at teste denne antagelse, viser vi i figur 5.6

marginal means på tværs af, om indvandrerprofilen er blevet vist som den første eller

anden profil i conjointopgaven.

Som det fremgår af figur 5.6, så finder vi overordnet de samme resultater, lige meget

om vi kun estimere marginal means for indvandrerprofiler, der er vist som den første

profil, eller om vi estimerer marginal means for indvandrerprofiler, der er vist som

den anden profil. Vi udfører igen en omnibus-F/ANOVA-test for formelt at teste,

om der er en samlet interaktionseffekt for alle undersøgte karakteristika på tværs af

profilnummer. Heraf udregner vi en p-værdi på 0,16 (F = 1,17), hvormed vi ikke kan

afvise, at interaktionseffekten af profilnummer i virkeligheden er nul. Vi kan altså i de

efterfølgende test af vores hypoteser antage, at det ikke har nogen betydning for vores

resultater, hvorvidt indvandrerprofilen er blevet vist som den første eller anden profil i

en conjointopgave.

5.2.1.4 Balancetest

Slutteligt er det næsten en uskreven regel ved surveyeksperimenter, at der udføres bal-

ancetest for at sikre, at den eksperimentelle situation ikke samvarierer med responden-

ternes baggrundkarakteristika (Mutz & Pemantle, 2012: 4). På samme måde er det også

i conjointeksperimentet centralt for validiteten af vores resultater ved de efterfølgende

test af vores hypoteser, at indvandrerkarakteristika ikke samvarierer med responden-

ternes baggrundskarakteristika (Hainmueller et al., 2014: 25).

Logikken er at undersøge, hvorvidt ens randomisering er lykkedes i forhold til at sk-

abe sammenlignelige grupper på tværs af en række baggrundskarakteristika målt inden
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randomiseringen. Hvis randomisering er lykkedes vil det styrke tilliden til den interne

validitet af eksperimentets resultater. Ifølge Mutz & Pemantle (2012) er der dog kun

grund til udføre sådanne balancetest, såfremt ens eksperiment ikke lever op til to kri-

terier: 1) at forskeren har kontrol over den eksperimentelle situation og tildeling af

stimuli, samt 2) at der skulle være grund til at tro, at bestemte eksperimentelle situ-

ationer i højere grad skulle udmatte respondenterne (Mutz & Pemantle, 2012: 2). I

vores conjointeksperiment har vi haft fuld kontrol over den tilfældige tildeling af karak-

teristika for indvandrerprofilerne, og vi har ikke på forhånd mistanke om, at bestemte

karakteristikasammensætninger ved indvandrerprofilerne skulle lede til nogen form for

bestemt udmattelse blandt respondenterne.

Vi ser derfor ikke umiddelbar grund til at udføre balancetest, men for at styrke tiltroen

til de efterfølende test af vores hypoteser, præsenterer vi i figur 5.7 balancetest for køn,

alder og uddannelse. Heraf finder vi støtte til ovenstående argument om, at der ikke

umiddelbart er nogen grund til at tro, at vores randomisering ikke skulle være lykkedes.

Som figur 5.7 viser, så er der ikke nogen systematisk variation mellem køn, alder og

uddannelse i forhold til de undersøgte karakteristika ved indvandrerprofilerne. For nogle

karakteristika finder vi dog en signifikant forskel: Eksempelvis bliver indvandrerprofiler,

der tidligere har været it-medarbejder, i højere grad vurderet af ældre respondenter.

Vi vil dog henvise til, at enkelte små forskelle er forventelige, idet en probabilistisk

tilgang til statistik fordrer, at én ud af 20 af de udførte tests udgør falske positive ved

et konventionelt 5%-signifikansniveau. Således konkluderer vi, at vi i de efterfølgende

test af vores hypoteser kan antage, at randomiseringen har fungeret efter hensigten, og

der derfor generelt ikke er nogen karakteristika ved indvandrerprofilerne, der varierer

systematisk med respondenternes baggrundskarakteristika.

5.3 De økonomiske karakteristika
Efter de ovenstående robusthedstest vil vi i dette afsnit specifikt fokusere på de økonomiske

karakteristika ved indvandrerprofilerne og de analyser, hvormed vi først kan teste un-

dersøgelsens to første hypoteser – nemlig ressourcehypotesen og konsensushypotesen.
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5.3.1 Ressourcehypotesen
Ressourcehypotesen forventer, at danskere foretrækker indvandrerprofiler, der forventes

at være bedre økonomisk stillede. Vi har operationaliseret to attributter, hvorved vi

kan teste denne forventning: uddannelse og tidligere beskæftigelse. I figur 5.8 viser

vi marginal means for hvert uddannelsesniveau på tværs af de øvrige karakteristika.

Plottet viser, at danskere på tværs af alle karakteristika foretrækker indvandrerprofiler,

der har en lang videregående uddannelse. Disse profiler estimeres til at blive valgt som

den foretrukne indvandrerprofil i 59,0 procent (SE = 1,1) af tilfældene. Det fremgår

også, at danskerne vælger indvandrerprofiler med erhvervsfaglig uddannelse i mere end

halvdelen af tilfældene med en sandsynlighed på omkring 52,8 procent (SE = 1,2),

hvilket er akkurat signifikant ved et konventionelt 5%-signifikansniveau. Af figur 5.8

fremgår det også, at danskere vælger indvandrerprofiler med ingen formel uddannelse og

grundskoleuddannelse i mindre end halvdelen af tilfældene. Profiler med disse karak-

teristika vælges i henholdvis 37,0 procent (SE = 1,4) og 44,0 procent (SE = 1,2) af

tilfældene, hvilket er statistisk signifikant ved et 5%-signifikansniveau.

Figur 5.8: Uddannelse og sandsynlighed for at blive valgt
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For at se nærmere på, hvad effekten er af at have en uddannelse, estimerer vi også

AMCE for hvert uddannelsesniveau med ingen formel uddannelse som referencekate-

gori i figur 5.9. Her kan vi konkludere, at effekten af at have en uddannelse generelt er

positiv, og effekten på tværs af niveauerne er signifikant forskellig fra nul. Eksempelvis

stiger den forudsagte sandsynlighed med 14,8 procentpoint (SE = 2,5), hvis indvandr-

erprofilen er blevet præsenteret med en erhvervsfaglig uddannelse fremfor ingen formel

uddannelse. Denne effekt er endnu mere udtalt for lang videregående uddannelse, hvor

den forudsagte sandsynlighed stiger med 15,9 procentpoint (SE = 2,0).

Figur 5.9: Effekten af uddannelse
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Resultaterne præsenteret i figur 5.9 tyder på, at der ikke er en monoton effekt af uddan-

nelse. Det vil sige, at en videregående uddannelse ikke nødvendigvis er ensbetydende

med en signifikant større sandsynlighed for at blive valgt som den foretrukne indvandr-

erprofil sammenlignet med f.eks. erhvervsfaglig uddannelse. Det har vi dog ikke belæg

for at konkludere på ud fra figur 5.9. Derfor sammenligner vi erhvervsfaglig uddannelse

med videregående uddannelser i figur 5.10. Her kan vi konstatere, at der er en negativ

effekt af at blive præsenteret med en kort videregående uddannelse sammenlignet med

erhvervsfaglig uddannelse. Det vil sige, at den forudsagte sandsynlighed falder med
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4,8 procentpoint (SE = 1,6), hvis indvandrerprofilen har en kort videregående uddan-

nelse fremfor en erhvervsfaglig uddannelse. Herudover kan vi også konstatere, at der er

en positiv effekt på 3,3 procentpoint (SE = 1,6) af at blive præsenteret med en lang

videregående uddannelse sammenlignet med en erhvervsfaglig uddannelse.

Figur 5.10: Sammenligning af erhvervsfaglig uddannelse og videregående uddannelser
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Således er vores forventninger til, hvordan uddannelse påvirker valget af, hvem danskere

foretrækker kommer til Danmark, kun delvist tilstede. I afsnit 4.4.3.1 argumenterede

vi for, at der er tilstrækkeligt belæg for at acceptere denne del af hypotesen, hvis

danskere foretrækker indvandrerprofiler, der har en kort og lang videregående uddan-

nelse, og de fravælger indvandrerprofiler uden formel uddannelse og grundskoleuddan-

nelse. Vi kan dog konstatere, at danskere ikke foretrækker indvandrerprofiler med korte

videregående uddannelser fremfor erhvervsfaglige. Dette går nødvendigvis imod at ac-

ceptere ressourcehypotesen.

Den anden indikator for ens økonomiske situation er tidligere beskæftigelse. Derfor

undersøger vi, hvilken betydning den tidligere beskæftigelse, som indvandrerprofilerne

er blevet præsenteret med, har for deres sandsynlighed for at blive valgt. I figur 5.11

præsenterer vi marginal means for hvert beskæftigelsesniveau på tværs af øvrige karak-
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teristika ved indvandrerprofilerne. Beskæfigelsesniveauerne er for overskuelighedens

skyld sorteret efter estimatstørrelse.

Figur 5.11: Tidligere beskæftigelse og sandsynlighed for at blive valgt
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Figur 5.11 viser tydeligt, at indvandrerprofilernes tidligere beskæftigelse har en be-

tydning for, hvorvidt danskere støtter indvandrerprofilen i at komme til Danmark.

Som bemærket allerede i afsnit 5.2 er der en stor sandsynlighed for at blive valgt

som den foretrukne indvandrerprofil, hvis profilen præsenteres som enten ingeniør eller

læge. Det estimeres, at profiler med disse karakteristika vælges i henholdsvis 65,8 pro-

cent (SE = 3,4) og 75,7 procent (SE = 3,3) af tilfældene. I den modsatte ende af

spektret fremgår det tydeligt, at profiler, der præsenteres som arbejdsløse, i høj grad

fravælges. Indvandrerprofiler, der tidligere var arbejdsløse, vælges nemlig blot i 33,0

procent (SE = 1,4) af tilfældene som den foretrukne profil. I forlængelse heraf viser

figur 5.11 også, at danskere fravælger indvandrerprofiler, der præsenteres som butiksas-

sistenter eller salgskonsulenter, i og med at disse profiler vælges i mindre end halvdelen

af tilfældene, hvilket er statistisk signifikant for begge estimater. Derimod foretrækker

danskerne indvandrerprofiler, der præsenteres som regnskabsmedarbejdere, analytikere,

it-medarbejdere samt læger og ingeniører, da disse bliver valgt i signifikant mere end
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halvdelen af tilfældene.

Dette stemmer nogenlunde overens med, hvad vi ville forvente forud for analysen. I afs-

nit 4.4.3.1 definerede vi blandt andet analytikere, ingeniører og læger som bedre betalte

beskæftigelser, hvorfor vi ville forvente, at danskere foretrækker profiler, der har disse

beskæftigelser. Danskere foretrækker også it- og regnskabsmedarbejdere, hvilket vi ikke

umiddelbart definerede som beskæftigelsesniveauer, hvorfra danskere ville forvente, at

indvandrerprofilen er bedre økonomisk stillet. Det er dog beskæftigelsesniveauer, der

ligger i den bedre halvdel, hvorfor dette fund ikke nødvendigvis går mod at acceptere

ressourcehypotesen. Det giver ligeledes støtte til hypotesen, at danskere fravælger arbe-

jdsløse og butiksassistenter, da vi definerede disse som beskæftigelsesniveauer, hvorfra

danskere vil forvente, at indvandrerprofilerne er dårligere økonomisk stillet. Vi for-

ventede samtidig, at tjenere ville være et af de beskæftigelsesniveauer, som danskere

ville fravælge. Vi kan dog akkurat ikke indenfor et konventionelt 95%-konfidensniveau

udelukke, at indvandrerprofiler, der tidligere var tjenere, bliver valgt i halvdelen af

tilfældene som den foretrukne profil.

For at undersøge, hvilken effekt tidligere beskæftigelse har, præsenterer vi AMCE for

hver beskæftigelseskategori med arbejdsløs som referencekategori i figur 5.12. Her

fremgår det, at der er en generel positiv effekt af tidligere beskæftigelse sammenlignet

med at være arbejdsløs, hvilket for alle niveauer er signifikant forskelligt fra nul. For det

første niveau stiger den forudsagte sandsynlighed med 13,5 procentpoint (SE = 2,0),

hvis indvandrerprofilen bliver præsenteret med en tidligere beskæftigelse som butiksas-

sistent fremfor arbejdsløs. For det sidste niveau stiger den forudsagte sandsynlighed

med 36,2 procentpoint (SE = 5,0), hvis indvandrerprofilen præsenteres som læge frem-

for arbejdsløs.
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Figur 5.12: Effekten af tidligere beskæftigelse
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Set i sammenhæng giver vores resultater fra både uddannelses- og beskæftigelsesniveauer

altså relativt stærke indicier på, at danskere foretrækker indvandrerprofiler, der for-

ventes at være bedre økonomisk stillet. Samtidig er der også resultater, som afviger fra

vores teoretiske forventninger. Vi forventede, at danskere konsekvent ville foretrække in-

dvandrerprofiler med længere uddannelser. Dette ser også ud til at være tilfældet – dog

ikke, når vi ser på forskellen mellem korte videregående og erhvervsfaglige uddannelser.

Her fremgår det, at danskerne i højere grad foretrækker indvandrerprofiler med er-

hvervsfaglige uddannelser fremfor korte videregående uddannelser. Dette går imod den

teoretiske forventning, idet vi ville forvente, at danskere opfatte indvandrerprofiler med

korte videregående uddannelser som bedre økonomisk stillede end indvandrerprofiler

med erhvervsfaglige uddannelse. Selvom det går imod vores eksplicitte forventninger,

så kan det være en indikation på, at danskerne kobler erhvervsfaglige uddannelser til

en højere livstidsindkomst end korte videregående uddannelser.

Ligeledes forventede vi, at danskere ville fravælge indvandrerprofiler, der tidligere var

tjenere. Men her må vi konstatere, at det ikke lader til, at danskere vælger disse pro-

filer i mindre end halvdelen af tilfældene som den foretrukne profil. Der er derfor ikke
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tilstrækkeligt belæg for at acceptere ressourcehypotesen med sine nuværende forvent-

ninger – hverken for uddannelses- eller beskæftigelsesniveauerne. Grunden til, at vi ikke

kan acceptere ressourcehypotesen er i høj grad et resultat af, at vi har fastsat nogle

strenge eksplicitte kriterier i afsnit 4.4.3.1. Normalt ville man formentlig acceptere hy-

potesen, fordi man kan argumentere for, at den overordnede teoretiske sammenhæng

er tilstede. Af hensyn til at være transparent omkring vores hypotesetest, vælger vi

ikke at fravige de kriterier, vi har sat for os selv. Desuden fandt vi også, at der var en

generel positiv effekt af både uddannelse og tidligere beskæftigelse, hvorfor vi ikke kan

afvise ressourcehypotesen. Derfor vil vi i afsnit 5.6 omskrive de eksplicitte forventninger

i ressourcehypotesen for fremtidige undersøgelser.

5.3.2 Konsensushypotesen
I umiddelbar forlængelse af ressourcehypotesen opstillede vi konsensushypotesen. Im-

plikationen af konsensushypotesen er, at danskerne foretrækker indvandrerprofiler, der

er bedre uddannet uanset deres eget uddannelsesniveau. Dette kan vi undersøge ved

at interagere respondenternes eget uddannelsesniveau med uddannelsesniveauet for in-

dvandrerprofilerne. Resultatet heraf præsenterer vi i figur 5.13, som svarer til figur 5.8

ovenfor, men hvor vi har tilføjet et estimat for hvert niveau af respondenternes egen

uddannelse.
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Figur 5.13: Indvandrerprofilers uddannelsesniveau og respondentens egen uddannelse
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Det fremgår, at indvandrerprofiler med en lang videregående uddannelse vælges i sig-

nifikant mere end halvdelen af tilfældene – uanset respondentens eget uddannelses-

niveau. Ligeledes kan det fremhæves, at indvandrerprofiler uden nogen formel uddan-

nelse vælges i signifikant mindre end halvdelen af tilfældene som den foretrukne profil,

hvilket også er konsistent på tværs af respondenternes eget uddannelseniveau. Re-

sultaterne lader dog ikke til at være konsistente med vores eksplicitte forventninger i

afsnit 4.4.3.2, når det kommer til indvandrerprofiler, der præsenteres med grundskole

eller kort videregående uddannelse. Dette kan også bekræftes, når vi ser på effekten af

uddannelse med ingen formel uddannelse som referencekategori i figur 5.14. Her viser vi

nemlig, at der kun er et uddannelsesniveau, der viser en homogen positiv effekt af ud-

dannelse. Sammenlignet med ingen formel uddannelse, så er der nemlig en signifikant

positiv effekt af at blive præsenteret med en lang videregående uddannelse, hvilket

gælder for alle respondenter uanset deres eget uddannelsesniveau. Dette er dog ikke

tilfældet for alle andre uddannelsesniveauer, som indvandrerprofilerne er blevet præsen-

teret med. For alle andre uddannelsesniveau, er der en eller flere respondentgrupper,
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hvor vi ikke med et 95%-konfidensniveau kan afvise, at effekten af indvandrerprofilens

uddannelseniveau er lig med nul.

Figur 5.14: Effekten af uddannelse afhængig af respondenternes egen uddannelsesniveau
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Således giver det altså støtte til konsensushypotesen, at danskere fravælger indvandr-

erprofiler uden formel uddannelse, og at danskere foretrækker indvandrerprofiler med

lange videregående uddannelser - uanset hvilket uddannelsesniveau de selv har. Vi

forventede samtidig, at danskere ville fravælge indvandrerprofiler, der præsenteres med

grundskoleuddannelse, og at danskere ville foretrække indvandrerprofiler, som præsen-

teres med kort videregående uddannelser, uanset hvilket uddannelsesniveau danskerne

selv har. Ud fra vores resultater må vi konstatere, at dette ikke er tilfældet, og at vi

derfor ikke finder tilstrækkelig støtte for at acceptere konsensushypotesen. Vi finder

dog heller ikke tilstrækkelig støtte for at afvise konsensushypotesen, i og med der er en

homogen positiv effekt af at blive præsenteret med en lang videregående uddannelse

sammenlignet med ingen formel uddannelse på tværs af respondenternes eget uddan-

nelsesniveau.
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For yderligere at undersøge, om der er systematisk forskel på, hvordan respondenterne

vælger mellem indvandrerprofilerne afhængig af deres eget uddannelsesniveau, illustr-

erer vi i figur 5.15 forskellen i marginal means for hvert niveau af uddannelse ved ind-

vandrerprofilerne mellem de to grupper af respondenter, hvor afstanden mellem deres

uddannelsesniveau er størst – nemlig mellem respondenter med grundskoleuddannelse

og lang videregående uddannelse.

Figur 5.15: Sammenligning mellem respondenter med grundskoleuddannelse og lang

videregående uddannelse
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Som det fremgår af figur 5.15, så er der ikke nogen af forskellene mellem respondenter

med grundskoleuddannelse og lang videregående uddannelse, som er signifikant forskel-

lige fra nul. Vi kan altså ikke afvise, at respondenter med grundskoleuddannelse og

lange videregående uddannelser har de samme præferencer for indvandrerprofilernes

uddannelsesniveau. Vi identificerer altså en vis konsensus i den måde, som respon-

denter med varierende uddannelsesniveau vurderer indvandrerprofilerne på i forhold til

deres uddannelsesniveau. Dette går imod LMC-forklaringen beskrevet i afsnit 2.1.1, der

forudser, at højt- og lavtuddannede vil have forskellige præferencer overfor forskellige

grupper på grund af en forventet trussel for deres position på arbejdsmarkedet.
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Ud fra de eksplicitte forventninger vi havde til konsensushypotesen i afsnit 4.4.3.2, har

vi ikke tilstrækkeligt belæg for at acceptere, at danskere foretrækker indvandrerpro-

filer, der er bedre uddannet uanset deres eget uddannelsesniveau, da dette ville kræve,

at respondenterne også fravalgte indvandrerprofiler med grundskoleuddannelser og fore-

trak indvandrerprofiler med kort videregående uddannelser, uanset hvilket uddannelses-

niveau respondenterne selv har. Derfor vil vi i afsnit 5.6 omskrive forventningerne i

konsensushypotesen for fremtidige undersøgelser.

5.4 De kulturelle karakteristika
I det følgende præsenterer vi analyserne for de kulturelle karakteristika, der har til

formål at teste hierarkihypotesen samt konvergenshypotesen.

5.4.1 Hierarkihypotesen
Hierarkihypotesen forventer, at danskere foretrækker indvandrerprofiler fra lande, hvor

den sociale distance opfattes som mindre. I afsnit 4.4.3.3 argumenterer vi for, at det be-

tyder, at danskere generelt foretrækker indvandrerprofiler fra Tyskland og Polen, og at

de fravælger indvandrerprofiler fra Syrien, Irak og Somalia pga. den forventede sociale

distance. I figur 5.16 præsenterer vi marginal means for oprindelsesland og sorterer

niveauerne fra højeste til laveste sandsynlighed for at blive valgt som den foretrukne in-

dvandrerprofil. Det fremgår af figuren, at danskere foretrækker indvandrerprofiler, der

bliver præsenteret som værende fra Tyskland og Polen. Indvandrerprofiler fra Tysk-

land vælges som den foretrukne profil i hele 59,7 procent (SE = 1,3) af tilfældene,

mens indvandrerprofiler fra Polen vælges i 54,4 procent (SE = 1,3). Derimod fravæl-

ger danskere i høj grad indvandrerprofiler, der bliver præsenteret som at komme fra

Irak og Somalia. Indvandrerprofiler fra Somalia vælges blot i 37,1 procent (SE = 1,3)

af tilfældene som den foretrukne profil, mens indvandrerprofiler fra Irak ligeledes er i

den nedre del af hierarkiet og kun vælges i 46,7 procent (SE = 1,3) af tilfældene. Når

det kommer til indvandrerprofiler fra Kina, Syrien og Tyrkiet, kan vi ikke indenfor et

95%-konfidensniveau afvise, at disse profiler vælges i mere eller mindre end halvdelen

af tilfældene.
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Figur 5.16: Oprindelsesland og sandsynlighed for at blive valgt
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Således giver det altså støtte til hierarkihypotesen, at indvandrerprofiler fra Irak og

Somalia generelt fravælges af danskerne, da vi argumenterede for, at dette var lande,

hvor danskere ville opfatte den sociale distance som størst. Ligeledes er det belæg for

hierarkihypotesen, at indvandrerprofiler fra Tyskland og Polen generelt foretrækkes af

danskerne, i og med vi argumenterede for, at dette er lande, hvor danskere vil opfatte

den sociale distance som mindst. Vi forventede samtidig, at danskere ville fravælge

indvandrerprofiler fra Syrien, hvilket vores resultater ikke giver støtte til.

For at undersøge effekten af oprindelsesland præsenterer vi i figur 5.17 AMCE med

Tyskland som referencekategori. Her identificerer vi en generel negativ effekt af at

komme fra alle andre lande end Tyskland, der er statistisk signifikant forskellig fra

nul. Indvandrerprofiler, der bliver præsenteret som værende fra de resterende lande,

har altså konsekvent en lavere forudsagt sandsynlighed for at blive valgt som den fore-

trukne profil på tværs af alle øvrige karakteristika. Indvandrerprofiler fra Somalia har

en 23,4 procentpoint (SE = 1,8) lavere forudsagt sandsynlighed for at blive valgt sam-

menlignet med en indvandrerprofil fra Tyskland. Sammenligner vi med Polen estimeres

det, at en indvandrerprofil kun vil have 5,2 procentpoint (SE = 1,7) lavere forudsagt
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sandsynlighed i forhold til en profil fra Tyskland, men denne forskel er stadig signifikant

indenfor et 95%-konfidensniveau.

Figur 5.17: Effekten af oprindelsesland
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Sammenfattende finder vi altså overvejende støtte til hierarkihypotesen. Som vi argu-

menterede for i afsnit 4.4.3.3, så foretrækker danskere indvandrerprofiler fra Tyskland

og Polen, da den sociale distance til disse lande kan opfattes som mindre. Samtidig

fravælger danskere indvandrerprofiler, der præsenteres som at være fra Irak og Soma-

lia, da den sociale distance til disse lande forventes at blive opfattet som større. Vi

kan dog ikke konkludere, at danskere fravælger indvandrerprofiler fra Syrien, selvom vi

havde forventet, at den sociale distance også her ville opfattes som større. Derfor er der

altså ikke tilstrækkeligt belæg for at acceptere hierarkihypotesen med sine nuværende

forventninger. Der er heller ikke tilstrækkeligt belæg for direkte at afvise hypotesen,

da vi netop finder, at der er en generel negativ effekt af at komme fra alle andre lande

end Tyskland. Således vil vi i afsnit 5.6 omskrive de eksplicitte forventninger i hierark-

ihypotesen for fremtidige undersøgelser i Danmark.
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5.4.2 Konvergenshypotesen
I forlængelse af hierarkihypotesen opstillede vi konvergenshypotesen. Implikationen

af konvergenshypotesen er, at danskere i højere grad fravælger indvandrerprofiler fra

overvejende muslimske lande, hvis disse præsenteres som muslimer. Vi forventer altså,

at islam som religion har en negativ modererende effekt på, hvilke lande danskere fore-

trækker, indvandrerprofiler kommer fra.

For at forstå, hvordan religion i sig selv påvirker valget af, hvem danskere foretrækker

kommer til Danmark, præsenterer vi i figur 5.18 marginal means for hvert niveau af

religion på tværs af de øvrige karakteristika. Det fremgår, at danskere foretrækker

indvandrerprofiler, der præsenteres som ikke troende eller kristne, idet disse profiler

vælges i henholdvis 55,6 procent (SE = 0.9) og 55,3 procent (SE = 0,9) af tilfældene.

Modsat vælger danskerne kun muslimske indvandrerprofiler i 39,1 procent (SE = 0.8)

af tilfældene.

Figur 5.18: Religion og sandsynlighed for at blive valgt
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For at undersøge effekten af religion, illustrerer vi AMCE for religion med ikke troende

som referencekategori i figur 5.19. Her fremgår, at der ikke er nogen signifikant forskel
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på ikke troende indvandrerprofiler og kristne indvandrerprofiler i forhold til sandsyn-

ligheden for at blive valgt som den foretrukne profil. Dog er der en signifikant negativ

effekt af at blive præsenteret som muslim fremfor at blive præsenteret som ikke troende.

Indvandrerprofiler, der præsenteres som muslimer, har 16,1 procentpoint (SE = 1,2)

lavere forudsagt sandsynlighed for at blive valgt som den foretrukne profil sammenlignet

med indvandrerprofiler, der præsenteres som ikke troende. Umiddelbart kunne dette

altså indikere, at danskere også udviser en form for muslim penalty, som er identificeret

i andre lande (se f.eks. Adida et al. (2010) og Bansak et al. (2016)).

Billedet af, at danskere generelt fravælger indvandrerprofiler, der præsenteres som mus-

limer, kan også forklares ud fra den samme teoretiske mekanisme, som også ligger til

grund for hierarkihypotesen. I og med majoritetsreligionen i Danmark er kristendom-

men, og dem, som ikke er kristne, oftest er ikke troende, så konstituerer muslimske

indvandrerprofiler en udgruppe, hvortil den sociale distance opfattes som større end

ved indvandrerprofiler, der bliver præsenteret som ikke troende eller kristne. Resul-

taterne indikerer, at danskerne ikke differentierer mellem ikke troende og kristne, som

man ellers har set det i andre lande og conjointeksperimenter (se f.eks. Bansak et al.

(2016)).
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Figur 5.19: Effekten af religion
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Efter at have undersøgt, hvordan religion i sig selv påvirker valget af, hvem danskere

foretrækker kommer til Danmark, vil vi gå videre til at undersøge, hvordan vores fund

i afsnit 5.4.1 afhænger, hvilken religion indvandrerprofilerne præsenteres med. Derfor

interagerer vi i figur 5.20 nedenfor oprindelsesland med religion. Denne figur svarer til

figur 5.16, men hvor vi har tilføjet et estimat for hvert niveau af religion.

Det fremgår af figuren, at der er en vis heterogenitet i, hvem danskere foretrækker kom-

mer til Danmark. Danskerne vælger indvandrerprofiler fra alle lande – på nær Tyskland

– i signifikant mindre end halvdelen af tilfældene, hvis disse profiler præsenteres som

værende tilknyttet islam. Estimaterne for kristne og ikke troende indvandrerprofiler ser

imidlertid anderledes ud. Her viser det sig, at indvandrerprofiler fra Tyskland, Polen,

Kina og Syrien vælges i signifikant mere end halvdelen af tilfældene, når disse præsen-

teres som kristne. Indvandrerprofiler fra Somalia vælges dog i signifikant mindre end

halvdelen af tilfældene som den foretrukne profil, uanset hvilket niveau af religion disse

profiler bliver præsenteret med.
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Figur 5.20: Oprindelsesland og religion
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Således ser det altså ud som om, at der tegner sig et mere generelt mønster af, hvilke

oprindelseslande religion har en moderende effekt for. Ud fra figur 5.20 kan vi ikke

konkludere endeligt på konvergenshypotesen, da vi ikke kan identificere, hvorvidt esti-

materne er signifikant forskellige fra hinanden. Derfor udregner vi forskellen i marginal

means mellem ikke troende og kristne samt forskellen i marginal means mellem ikke

troende og muslimer for hvert niveau af oprindelsesland og illustrerer resultaterne her-

fra i figur 5.21.

Af figur 5.21 fremgår det, at der for hvert niveau af oprindelsesland ikke er nogen sig-

nifikant forskel mellem indvandrerprofiler, der præsenteres som henholdsvis ikke troende

og kristne, når det kommer til den forudsagte sandsynlighed for at blive valgt som den

foretrukne profil. Derimod ses det dog, at der er en signifikant forskel fra nul for

alle oprindelseslande mellem indvandrerprofiler, der præsenteres som ikke troende, og

indvandrerprofiler, der præsenteres som muslimer. Denne forskel går i en negativ ret-

ning, hvilket vil sige, at der for hvert niveau af oprindelsesland er en signifikant lavere

sandsynlighed for at blive valgt som den foretrukne profil, hvis indvandrerprofilen sam-

tidig præsenteres som muslim. Denne forskel findes altså både for indvandrerprofiler fra
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Tyskland, hvor forskellen mellem ikke troende og muslimske profiler er på 18,0 procent-

point (SE = 3,1), men også for indvandrerprofiler fra Somalia, hvor forskellen mellem

ikke troende og muslimske profiler er på 12,3 procentpoint (SE = 3,1).

Figur 5.21: Oprindelsesland og forskellen mellem ikke troende og religiøse indvandr-

erprofiler
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Sammenfattende har vi altså vist, at danskere i højere grad fravælger indvandrerprofiler

fra overvejende muslimske lande, hvis disse profiler bliver præsenteret som muslimer.

Ud fra vores eksplicitte forventninger i afsnit 4.4.3.4 finder vi altså tilstrækkelig støtte

for at acceptere konvergenshypotesen, i og med at indvandrerprofiler fra Syrien, Tyrkiet,

Irak og Somalia konsekvent bliver valgt med en lavere sandsynlighed, hvis profilerne

præsenteres som muslimer. En interessant implikation af vores fund er, at det ikke

kun er konvergerende gruppemedlemsskaber, der straffes, som vi ellers forventede i afs-

nit 3.3.2. Den såkaldte muslim penalty lader til at være en mere generel mekanisme, der

gælder på tværs af alle lande – heriblandt lande, hvor den sociale distance til Danmark

forventes at blive opfattet som mindre. Selv for tyske indvandrerprofiler, der præsen-

teres som muslimer – hvilket ellers er udtryk for et divergerende gruppemedlemsskab –

så har islam en negativ effekt. Således argumenterede vi for i afsnit 4.4.3.4, at dette ville
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kræve en omskrivning af hypotesen. Derfor må vi i afsnit 5.6 revidere selve mekanis-

men, der ligger til grund for, hvordan islam som religion har en negativ modererende

effekt på, hvilke lande danskere foretrækker, indvandrerprofiler kommer fra.

5.5 Trusselshypotesen
Undersøgelsens fire første hypoteser relaterer sig som nævnt til conjointeksperimentet

inden primingeksperimentet, hvilket svarer til de fem første conjointopgaver. Vi vil

betegne denne første gruppe som kontrolmålingen. Herefter inddeler vi tilfældigt re-

spondenterne i to stimuligrupper: én gruppe, der modtager information om, at indvan-

drere er en økonomisk trussel for Danmark, hvorimod den anden gruppe får præsenteret

det kulturelle aspekt af truslen fra indvandrere i Danmark. Vi vil betegne dem som hen-

holdsvis den økonomiske og kulturelle gruppe i det følgende afsnit. Efter respondenterne

har modtaget informationen, skal de igen udføre fem conjointopgaver, hvilket svarer til,

at der er 10.000 nye indvandrerprofiler efter primingeksperimentet. Som det blandt

andet fremgår af figur 5.22, så er disse 10.000 profiler af ren tilfældighed ikke fordelt

fuldstændig ligeligt mellem de to stimuligrupper: den økonomiske gruppe indeholder

5.140 profiler, hvorimod den kulturelle gruppe indeholder 4.860 indvandrerprofiler.

Figur 5.22: Fordeling mellem eksperimentelle situationer
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Trusselshypotesen er todelt: for det første forventes det, at indvandrere, der præsenteres

som en økonomisk trussel for Danmark, vil få danskerne til i højere grad at foretrække

indvandrerprofiler, der er bedre økonomisk stillet; for det andet forventer trusselshy-

potesen, at hvis indvandrere præsenteres som en kulturel trussel for Danmark, så vil

danskere i højere grad foretrække indvandrerprofiler, hvor den sociale distance opfattes

som mindre. Inden vi dykker ned i de to måder at sammenligne grupperne på, som vi

argumenterede for i afsnit 4.5.2.3, præsenterer vi i figur 5.23 et overblik over resultaterne

fra de fem næste conjointopgaver, efter respondenterne har fået tildelt informationen.

Umiddelbart leder disse indledende resultater os ikke til at tro, at der skulle være

nogen effekt af at tildele respondenterne information om, hvorvidt indvandrere er en

økonomisk eller kulturel trussel for Danmark. En omnibus-F/ANOVA-test tillader os

at udføre en mere formel test af en samlet interaktionseffekt for alle undersøgte karak-

teristika på tværs af den eksperimentelle situation. Heraf udregnes en p-værdi på 0,09

(F = 1,17), hvilket indikerer, at vi ved et konventionelt 5%-signifikansniveau ikke kan

afvise, at den samlede interaktionseffekten i virkeligheden er nul. Det lader altså til,

at vores resultater fra kontrolmålingen i høj grad er robust på tværs af den eksperi-

mentelle situation i primingeksperimentet, og at respondenterne derfor synes at være

blevet påvirket af den tildelte information. Dette fremgår, da estimaterne for den

økonomiske og kulturelle gruppe er tilnærmelsesvist identiske med kontrolmålingen. Vi

kan ikke drage nogen endelige konklusioner baseret på figur 5.23. I de næste afsnit

vil vi derfor analysere, hvorvidt denne umiddelbare tolkning genfindes i mere system-

atiske tests af trusselshypotesen, hvor vi vil sammenligne henholdsvis mellem de to

stimuligrupper (between groups) og indenfor den givne stimuligruppe i forhold til kon-

trolmålingen (within group). Først vil vi dog ligesom i afsnit 5.2.1.4 adressere nogle af

de implicitte antagelser, vi gør i vores efterfølgende tests af trusselshypotesen.
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Figur 5.23: Overblik over grupper efter primingeksperimentet
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5.5.1 Robusthedstest af primingeksperimentet
Ligesom i afsnit 5.2.1 beror de efterfølgende analyser af primingeksperimentet på en

række antagelser. I dette afsnit vil vi se nærmere på de vigtige faktorer, der kan have

betydning for de efterfølgende sammenligninger af eksperimentgrupper. Vi udfører i alt

to robusthedstest for primingeksperimentet.

5.5.1.1 Manipulationstjek

Det er en vigtig forudsætning for at estimere den kausale effekt af primingeksperi-

mentet, at respondenterne rent faktisk har lagt mærke til den information, de er blevet

præsenteret for. Dette er centralt, ligemeget om vi finder en effekt eller ej. Det vil

være et problem for den interne validitet, hvis vi finder en effekt, uden respondenterne

egentlig har været opmærksomme på den information, de er blevet tildelt. Derfor har

vi implementeret et manipulationstjek efter eksperimentet, hvor vi spørger ind til, om

respondenten kan huske den informationen, de blev tildelt. På den baggrund kan vi un-

dersøge om respondenterne rent faktisk har lagt mærke til informationen, og om vores

resultater afhænger af dette.

Tabel 5.2: Manipulationstjek

Ikke korrekt Korrekt

Økonomisk trussel 41 % 59 %

Kulturel trussel 45 % 55 %

Samlet 43 % 57 %

I tabel 5.2 viser andelen af respondenter, der har svaret korrekt og forkert på manip-

ulationstjekket i forhold til, hvilken information de er blevet tildelt. Her ses det, at

57 procent samlet set svarer korrekt på manipulationstjekket. Heraf er det 59 procent,

der svarer korrekt i den økonomiske gruppe, og 55 procent, der svarer korrekt i den

kulturelle gruppe.
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Figur 5.24: Forskel mellem korrekte og forkerte svar på manipulationstjek
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Det betyder altså, at det kun er lige over halvdelen, som vi kan antage rent faktisk har

lagt mærke til informationen. Vi havde forventet, at denne andel var større, men det er

trods alt mere end, hvis respondenterne blot valgte tilfældigt mellem de tre muligheder

i manipulationstjekket. For at undersøge, hvad dette kan have af betydning for vores

resultater i de efterfølgende tests af trusselshypotesen, viser vi i figur 5.24 forskellen

i marginal means mellem korrekte og forkerte svar på manipulationstjekket for hen-

holdsvis den økonomiske og kulturelle gruppe. Heraf ses det, at der generelt ikke er sig-

nifikant forskel mellem korrekte og forkerte svar. Der er dog nogle enkelte undtagelser:

Eksempelvis fravælger respondenter, som har svaret korrekt på manipulationstjekket

i den økonomiske gruppe, i højere grad indvandrerprofiler, der er blevet præsenteret

som tjenere. Vi finder således ikke generelt nogen systematisk forskel mellem korrekte

og forkerte svar på manipulationstjekket – hverken for den økonomiske eller kulturelle

gruppe i primingeksperimentet. Dette kan indikere, at interventionen i primingeksper-

imentet ikke har været stærk nok, hvilket vi vender tilbage til i afsnit 6.3.

5.5.1.2 Balancetest

I primingeksperimentet er det ligeledes en central antagelse for at kunne estimere den

kausale effekt af primingeksperimentet, at den eksperimentelle situation ikke samvari-

erer med respondenternes baggrundskarakteristika. Under samme argument som i af-

snit 5.2.1.4, så har vi ved primingeksperimentet haft fuld kontrol over den tilfældige

tildeling af enten information om det økonomiske eller kulturelle aspekt ved truslen

fra indvandrere. Samtidig mener vi ikke, at der skulle være nogen grund til at tro,

at en af de to stimuligrupper skulle være mere udmattende end den anden, i og med

informationen i dem er bygget op på samme måde. Alligevel ønsker vi, at læseren har

tiltro til, at vores randomisering også har fungeret som planlagt, hvorfor vi i figur 5.25

præsenterer balancetest for køn, alder og uddannelse.
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Figur 5.25: Primingeksperiment: balancetest for køn, alder og uddannelse
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Af figuren fremgår det, at der ikke er nogen signifikante sammenhænge mellem den

eksperimentelle situation i primingeksperimentet og respondenternes køn, alder eller

uddannelse. Således har vi altså også vist, at det er uafhængigt af respondenternes

baggrundskarakteristika, hvorvidt de har fået tildelt information om det økonomiske

eller kulturelle aspekt af truslen. Dette stemmer overens med vores umiddelbare argu-

ment overfor, og vi kan derfor med god grund antage, at vores randomisering har virket

efter hensigten. I de følgende afsnit vil vi derfor kunne tilskrive en eventuel effekt til

variationen i trusselsaspekt.

5.5.2 Sammenligning between groups
Ved at sammenligne de to stimuligrupper med hinanden, kan vi identificere, hvorvidt

de to stimuligrupper afskiller sig i forhold til, hvilke karakteristika der har betydning

for valget af, hvem danske foretrækker kommer til Danmark. Således undersøger vi her

udelukkende de 10.000 indvandrerprofiler efter primingeksperimentet. I figur 5.26 es-

timerer vi forskellen i marginal means mellem den økonomiske og den kulturelle gruppe

for hvert karakteristika ved indvandrerprofilerne.

Af figur 5.26 kan vi konstatere, at nærmest samtlige sammenligninger mellem den

økonomiske gruppe og den kulturelle gruppe overlapper nul. Det vil sige, at vi ikke

indenfor et 95%-konfidensniveau kan udelukke, at der i virkeligheden ikke er nogen

forskel mellem de to stimuligrupper, når det kommer til, hvem de foretrækker kommer

til Danmark.
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Figur 5.26: Forskel mellem økonomisk trussel og kulturel trussel
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Der er dog en enkelt undtagelse. Indvandrerprofiler, der præsenteres som analytikere,

bliver valgt i 8,9 procentpoint (SE = 3,3) flere tilfælde af den økonomiske gruppe sam-

menlignet med den kulturelle gruppe. Da vi i afsnit 4.4.3.5 definerede analytikere som

et beskæftigelsesniveau, hvorfra danskere vil forvente, at indvandrerprofilen er bedre

økonomisk stillet, må dette nødvendigvis give støtte til den første del af trusselshy-

potesen om, at danskere i højere grad vil foretrække indvandrerprofiler, der er bedre

økonomisk stillede.

Vi genfinder dog ikke den mekanisme, når vi ser på betydningen af uddannelse eller

indvandrerprofiler, der tidligere var ingeniører eller læger. Derfor må denne forskel

betragtes som en tilfældighed og ikke noget, som vi kan tilskrive den tildelte infor-

mation. Teoretisk set kan vi ikke forklare, hvorfor analytikere skulle være den en-

este beskæftigelse, der bliver påvirket af den tildelte information. Vi ser heller ingen

signifikant forskel mellem den økonomiske og kulturelle gruppe, når det kommer til

oprindelsesland og religion, og hvorvidt danskere i højere grad foretrækker indvandr-

erprofiler, hvor den sociale distance opfattes som mindre. Vi ser altså ingen systematik

i, hvordan grupperne adskiller sig fra hinanden, der giver empirisk støtte til trusselshy-

potesens forventninger ud fra sammenligningen between groups.

5.5.3 Sammenligning within group
På trods af at der ikke umiddelbart er nogen forskel mellem den økonomiske og kulturelle

gruppe, så har vi endnu ikke entydigt belæg for at acceptere eller afvise trusselshypote-

sen. Denne test kræver, at vi kan sammenligne den eksperimentelle situation med en

form for kontrafaktisk situation, hvor respondenterne ikke har fået noget information

om truslens natur.

Som nævnt i afsnit 4.5.2.3, har vi forsøgt at konstruere et sådant kontrafakta ved at lade

respondenterne gennemføre fem conjointopgaver, inden de modtog treatment. Denne

kontrolmåling kan vi nu bruge til at sammenligne de resulterende 10.000 indvandr-

erprofiler i den økonomiske og den kulturelle gruppe med de 10.000 indvandrerprofiler

inden primingeksperimentet. På den måde kan vi altså sammenligne respondenterne

med sig selv og undersøge om den tilgængelige information har en effekt i forhold til en

kontrafaktisk situation uden denne information.
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Figur 5.27: Forskel mellem økonomisk trussel og kontrolmåling
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I figur 5.27 sammenligner vi den økonomiske gruppe med deres kontrolmåling. Vi

illustrerer forskellen i marginal means før og efter stimuli for de karakteristika, som

trusselsbilledet forventes at påvirke. Heraf fremgår det, at vi generelt ikke finder nogen

signifikant forskel mellem stimuligruppen og kontrolmålingen. Vi kan altså ikke afvise,

at forskellen mellem de to grupper reelt er nul, hvilket nødvendigvis giver belæg for

at afvise den første del af trusselshypotesen. I forlængelse heraf har vi mulighed for at

undersøge, om der er nogen grupper af respondenter, der er mere modtagelige overfor

informationen end andre. Derfor undersøger vi, om denne homogenitet før og efter

stimuli er afhængig af, i hvor høj grad man er enig i, at indvandrere er en økonomisk

133



Stachurska & Claudi (2020) Kapitel 5. Analyse

trussel for Danmark. Dette viser vi i figur 5.28 nedenfor, som svarer til figur 5.27, men

hvor vi har tilføjet et estimat for hver af de tre enighedskategorier.

Figur 5.28: Forskel mellem økonomisk trussel og kontrolmåling afhængig af enighed
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I høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke

Af figur 5.28 kan vi igen konstatere, at vi ikke finder nogen særlig systematik i forskellen

mellem den økonomiske gruppe og kontrolmålingen, når vi inddeler respondenterne

efter, i hvor høj grad de synes, at indvandrere er en økonomisk trussel for Danmark.

Det eneste, vi umiddelbart bider mærke i, er, at respondenter, der i mindre grad eller

slet ikke er enige, vælger indvandrerprofiler uden formel uddannelse i 14,0 procent-

point (SE = 6,6) færre tilfælde, efter de har fået tildelt informationen, hvilket er sig-

nifikant forskelligt fra nul. Dette fund stemmer ikke overens med den teoretiske forvent-
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ning. Set som helhed finder vi altså tilstrækkeligt belæg for at afvise den første del af

trusselshypotesen. Vi finder ikke, at danskere i højere grad foretrækker indvandrerpro-

filer, der forventes at være bedre økonomisk stillet, hvis indvandrere præsenteres som

en økonomisk trussel. Denne konklusion gælder både, når det kommer til, hvorvidt

danskere foretrækker indvandrerprofiler, der har højere uddannelser, og hvorvidt de

foretrækker profiler, som tidligere har haft bedre betalte jobs.

Figur 5.29: Forskel mellem kulturel trussel og kontrolmåling
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I det følgende foretager vi samme analyse og benytter ovenstående tilgang, men un-

dersøger derimod den anden del af trusselshypotesen – hvorvidt danskere i højere grad

foretrækker indvandrerprofiler, hvor den sociale distance opfattes som mindre, hvis in-
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dvandrere præsenteret som en kulturel trussel for Danmark.

I figur 5.29 undersøger vi derfor, om informationen om indvandrere som en kulturel

trussel for Danmark modererer de kulturelle karakteristika. Her ser vi på forskellen

i marginal means mellem den kulturelle gruppe og deres kontrolmåling. Det fremgår

heraf, at der ikke er nogen signifikante forskelle mellem de to grupper, når det kommer

til den religion, indvandrerprofilerne er blevet præsenteret med. Derudover finder vi

generelt nogle inkonsistente forskelle i marginal means mellem den kulturelle gruppe

og kontrolmålingen, når det kommer til oprindelsesland. Det estimeres, at responden-

ter vælger indvandrerprofiler, der kommer fra Somalia, i 6,3 procentpoint (SE = 2,6)

flere tilfælde, efter de har fået information omkring indvandrere som en kulturel trussel.

Derudover vælger respondenter indvandrerprofiler, der kommer fra Syrien, i 6,8 procent-

point (SE = 2,6) færre tilfælde, efter de har fået tildelt informationen. Selvom effekten

af informationen for Syrien stemmer overens med, hvad vi forventer i trusselshypotesens

anden del, så spiringer forskellen ved indvandrerprofiler fra Somalia os i øjnene, da vi

teoretisk ville forvente, at denne forskel gik i den modsatte retning. Således må dette

nødvendigvis ses som belæg for at afvise anden del af trusselshypotesen.

Ligesom ovenfor undersøger vi, om resultaterne i figur 5.29 afhænger af, i hvor høj grad

respondenterne er enige i, at indvandring er kulturel trussel for Danmark. Vi illustrerer

dette i figur 5.30, hvor vi har tilføjet et estimat for hver af de tre enighedskategorier.

Her konstateres det, at vi igen finder inkonsistente forskelle mellem respondentgrup-

perne. I de fleste tilfælde er der ikke signifikant forskel mellem den kulturelle gruppe

og kontrolmålingen, selvom vi har opdelt respondenterne på, i hvor høj grad de mener,

at indvandrere er en kulturel trussel for Danmark. Der er nogle enkelte tilfælde, hvor

vi finder forskelle mellem den kulturelle gruppe og kontrolmålingen, der er signifikant

forskellig fra nul. Det drejer sig blandt andet om, at respondenter, der i mindre grad

eller slet ikke er enige i, at indvandrere er en kulturel trussel for Danmark, vælger ind-

vandrerprofiler fra Irak i 13,3 procentpoint (SE = 5,8) flere tilfælde som den foretrukne

profil efter primingeksperimentet. Respondenter, der derimod i høj grad er enige i, at

indvandrere er en kulturel trussel for Danmark, vælger indvandrerprofiler fra Soma-

lia i 8,3 procentpoint (SE = 4,0) flere tilfælde efter primingeksperimentet. Som det
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fremgår, er disse resultater inkonsistente og ikke i overensstemmelse med den teoretiske

forventning, hvorfor vi ikke ser nogen systematik i, hvordan informationen omkring in-

dvandrere som en kulturel trussel for Danmark har påvirket de tre respondentgrupper

forskelligt.

Figur 5.30: Forskel mellem kulturel trussel og kontrolmåling afhængig af enighed
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Ud fra afsnit 4.4.3.5 finder vi altså belæg for at afvise trusselshypotesen som helhed –

både når vi sammenligner within group og sammenligner between groups. Den infor-

mation om truslens natur, som vi har præsenteret respondenterne for, ser altså ikke ud

til at have påvirket danskernes præferencer – hverken i den kulturelle eller økonomiske

gruppe.
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5.6 Revidering af hypoteser
På baggrund af vores analyse ønsker vi lave en opsamling på, hvad vi har fundet ud

af, og hvad vi skal revidere og præcisere i forhold til vores hypoteser og de nuværende

forventninger. I tabel 5.3 giver vi et overblik over vores resultater i forhold til vores

hypotese, hvorfra en revidering af dem kan finde sted.

Tabel 5.3: Overblik over resultater

Hypotese Status Opdatering

Ressourcehypotesen Omskrives Gælder for ingen formel uddannelse, grundskole

og lang videregående uddannelse samt tidligere

arbejdløse, butiksassistenter, analytikere, in-

geniører og læger.

Konsensushypotesen Omskrives Gælder for ingen formel uddannelse og lang

videregående uddannelse.

Hierarkihypotesen Omskrives Gælder for Tyskland, Polen, Irak og Somalia.

Konvergenshypotesen Omskrives Gælder for både overvejende muslimske lande og

overvejende ikke-muslimske lande.

Trusselshypotesen Afvist (A) Danskeres valg af indvandrerprofiler ud

fra økonomiske karakteristika afhænger ikke

af, hvorvidt indvandrere præsenteres som en

økonomisk trussel for Danmark

Afvist (B) Danskeres valg af indvandrerprofiler ud

fra kulturelle karakteristika afhænger ikke af,

hvorvidt indvandrere præsenteres som en kul-

turel trussel for Danmark

Indledningsvist viser vi, at både økonomiske og kulturelle karakteristika ser ud til at

have betydning for, hvem danskere foretrækker kommer til Danmark. Umiddelbart
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identificerede vi, at danskere foretrækker indvandrerprofiler med lang videregående ud-

dannelse og bedre betalte jobs såsom ingeniører og læger. Derudover bed vi overordnet

mærke i, at danskere ser ud til at fravælge indvandrerprofiler, som kommer fra Somalia

eller bliver præsenteret som at være muslimer. Således så det altså ud til, at vores

resultater overordnet set følger de forventninger, vi havde forud for analysen – nemlig

at danskere foretrækker indvandrerprofiler, der er bedre uddannet og har haft bedre

betalte job samtidig med, at danskere fravælger indvandrerprofiler, hvor den sociale

distance kan opfattes som større.

Angående ressourcehypotesen finder vi ikke tilstrækkeligt belæg for at afvise hypote-

sen, da der både er en generel positiv effekt af at have en uddannelse og at have haft

en tidligere beskæftigelse. I forhold til vores eksplicitte forventninger i afsnit 4.4.3.1,

så finder vi heller ikke tilstrækkeligt belæg for at acceptere hypotesen i sin nuværende

form. Det betyder dog ikke, at vi vil omskrive den underliggende teoretiske forvent-

ning. Vi fremsætter fortsat for fremtidig forskning, at danskere generelt foretrækker

indvandrerprofiler, der er bedre økonomisk stillede. Vi finder blot, at dette gælder for

ingen formel uddannelse, grundskole og lang videregående uddannelse samt tidligere ar-

bejdløse, butiksassistenter, analytikere, ingeniører og læger. Resultaterne kan indikere,

at danskerne måske tænker uddannelse i et indkomst-perspektiv, da man foretrækker

erhvervsfaglige fremfor korte videregående uddannelser. For fremtidige undersøgelser

vil vi tilføje, at dette virker til at være en generel tendens og ikke nødvendigvis en

monoton positiv effekt af at have marginal højere uddannelse eller tidligere bedre be-

talt beskæftigelse.

I forlængelse af ressourcehypotesen testede vi konsensushypotesen. Her finder vi, at

danskere fravælger indvandrerprofiler uden formel uddannelse og foretrækker indvan-

drerprofiler med lang videregående uddannelser, uanset hvilket uddannelsesniveau de

selv har. I forhold til, hvad vi forventede i afsnit 4.4.3.2, så finder vi altså ikke støtte

for, at denne konsensus eksisterer for indvandrerprofiler med grundskoleuddannelse og

kort videregående uddannelse. Dette gør nødvendigvis, at vi ikke kan acceptere kon-

sensushypotesen i sin nuværende form. Vi finder også, at der ikke er nogen systematisk

forskel mellem respondenter med grundskoleuddannelser og lang videregående uddan-
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nelse, når det kommer til, hvem de foretrækker kommer til Danmark ud fra indvandr-

erprofilens uddannelsesniveau. Dette fund går imod LMC-forklaringen, der forventer,

at højt- og lavtuddannede vil have heterogene præferencer overfor indvandrere med

forskellige uddannelsesniveauer. Derfor foreslår vi en omskrivning af konsensushypote-

sen for fremtidige undersøgelser, der forventer, at danskeres uddannelse ikke påvirker

valget af, hvem de foretrækker kommer til Danmark ud fra indvandrerprofilernes ud-

dannelsesniveau.

Når det kommer til betydningen af de kulturelle karakteristika testede vi indledningsvist

hierarkihypotesen, der forventer, at danskere foretrækker indvandrerprofiler fra lande,

hvor den sociale distance kan opfattes som mindre. Vi fandt, at danskere foretrækker

indvandrerprofiler fra Tyskland og Polen og fravælger indvandrerprofiler fra Irak og So-

malia. Dette stemmer netop overens med de eksplicitte forventninger, vi præsenterede

i afsnit 4.4.3.3. Vi forventede dog også, at danskere ville fravælge indvandrerprofiler

fra Syrien, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Vi vil dog argumentere for, at den

teoretiske mekanisme i hierarkihypotesen overvejende er til stede, men at de eksplicitte

forventninger i den nødvendigvis må opdateres ud fra vores resultater for fremtidige

undersøgelser.

I forlængelse af hierarkihypotesen kunne vi teste konvergenshypotesen. Her forventede

vi, at danskere i højere grad ville fravælge indvandrerprofiler fra Irak, Syrien, Tyrkiet og

Somalia, hvis disse profiler blev præsenteret som muslimer. Vi fandt dog, at det havde

en mere generel effekt at blive præsenteret som muslim. Således blev indvandrerprofiler

fra samtlige lande i højere grad fravalgt, hvis disse profiler blev præsenteret som mus-

limer. Der viser sig altså at være en anden teoretisk forventning på spil, der ligger mere

i forlængelse af, hvad tidligere undersøgelser har døbt muslim penalty eller anti-muslim

bias (Adida et al., 2010; Bansak et al., 2016; Dahl & Krog, 2018; Adida et al., 2019).

Derfor foreslår vi at omskrive hypotesen for fremtidige undersøgelser, så den forventer,

at danskere fravælger indvandrerprofiler, der bliver præsenteret som muslimer, uanset

hvilke lande disse profiler kommer fra.

Slutteligt testede vi trusselshypotesen. Ud fra hvad vi eksplicit forventede i afsnit 4.4.3.5

fandt vi belæg for at afvise både første og anden del af trusselhypotesen. Det vil altså
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sige, at danskeres valg af, hvem de foretrækker kommer til Danmark, er udpræget

robust. Både når vi sammenlignede de to stimuligrupper med hinanden, og når vi

sammenlignede kontrolmålingen med stimuligrupperne, så havde det ikke nogen effekt

at gøre henholdsvis det økonomiske eller kulturelle aspekt af truslen fra indvandrere

salient.
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Kapitel 6

Diskussion

I dette kapitel diskuterer vi undersøgelsens fund og implikationer. I kapitlets første af-

snit diskuterer vi, hvorvidt vores undersøgelse har implikationer i en bredere kontekst,

og i hvor høj grad vi kan forvente, at vores resultater kan genfindes i den virkelige

verden. Dernæst vil vi i afsnit 6.2 med udgangspunkt i litteraturen om diskrimination

diskutere om valgsituationen i vores conjointeksperiment kan karakteriseres som en ak-

tiv og diskriminerende handling, eller om valget blot er udtryk for en simpel præference.

I kapitlets afsluttende afsnit diskuterer vi den interne validitet af det indlejrede prim-

ingeksperiment med henblik på at vurdere, hvor robust danskernes præferencer for,

hvem der kommer til Danmark, kan siges at være. Vi diskuterer herunder, hvorvidt

primingeksperimentet reelt afspejler de politiske informationsmiljøer, som responden-

terne møder i virkeligheden, samt de designmæssige udfordringer ved at indlejre et

primingeksperiment i midten af et conjointeksperiment.

6.1 Fra eksperiment til virkelighed
Vi har i vores undersøgelse via et conjointeksperiment påvist, at både økonomiske og

kulturelle karakteristika har betydning for valget af, hvem danskere foretrækker kom-

mer til Danmark. Styrken ved vores design har været, at vi har haft mulighed for

at identificere den kausale effekt af de karakteristika, som vi har præsenteret indvan-

drerprofilerne med, idet vi tilfældigt har kunne variere niveauerne for hver attribut.

Dette fordrer et stort potentiale for at udtale os om danskeres holdning til indvandrere

og præferencer for, hvordan de helst så sammensætningen af de personer, der vælger
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at komme til Danmark. Med dette potentiale følger dog også et ansvar for at være

ydmyg omkring, hvilke implikationer vores undersøgelse om muligt har for den måde,

danskernes præferencer eksisterer på og udspiller sig uden for rammerne af det lukkede

eksperimentelle miljø.

Når det kommer til eksperimentelle undersøgelser, vil der altid være en grundlæggende

afvejning mellem intern og ekstern validitet (Andersen, 2010: 109). Især surveyeksperi-

menter kritiseres ofte, når det kommer til potentialet for at generalisere resultater til en

bredere kontekst. Her argumenteres der for, at surveyeksperimentet går på kompromis

med den økologiske validitet for at sikre en høj intern validitet, da den øgede kontrol

kommer på bekostning af, hvor virkelighedstro den eksperimentelle situation fremstår

(Cicourel, 1982; Barabas & Jerit, 2010). Sagt med andre ord, så tillader surveyeksper-

imentet at identificere kausale slutninger i et lukket miljø, der ikke nødvendigvis tager

højde for, hvordan beslutninger tages eller holdninger dannes i individers hverdagsliv.

Særligt relevant for denne undersøgelse viser Hainmueller et al. (2015) i et conjoin-

teksperiment, hvordan et forceret valg mellem indvandrerprofiler, der søger statsborg-

erskab i Schweiz, i høj grad producerer de samme resultater som ved et virkeligt valg,

hvor schweiziske borgere afgjorde, hvem der kunne opnå statsborgerskab. Dette fund

giver os grund til at antage, at vores undersøgelse har et vist generaliseringspotentiale,

men vi vil dog stadig argumentere for, at vi stadig bør forholde os til den klassiske kri-

tik af surveyeksperimenter. Selvom vi mener, at det er et meget interessant og vigtigt

spørgsmål at kunne besvare, så vil et valg af, hvem danskere foretrækker kommer til

Danmark, unægteligt kunne karakteriseres som et pseudo-valg. Herved mener vi, at det

valg, som vi stiller respondenterne overfor i eksperimentet, er en kunstig valgsituation

– ikke blot fordi det ikke har nogen konsekvenser i virkeligheden, men også fordi det

er en valgsituation, der ikke kan genfindes i Danmark. Der er så at sige ikke nogen

lignende situation i virkeligheden, som vi kan forsøge at generalisere til.

Svaret på, hvorvidt dette er et problem for, hvad vi kan bruge undersøgelsens resultater

til, er betinget af, hvad vi vil generalisere til. Hvis det var selve handlingen i at vælge

én indvandrer over en anden, som vi ville generalisere til en virkelig handling, vil vores

resultater umiddelbart ikke kunne generaliseres. Conjointeksperimenter er i statskund-
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skaben ofte blevet udnyttet til at undersøge hvilke karakteristika, der påvirker valget af,

hvem borgere stemmer på. Disse undersøgelser har netop valghandlingen som genstand

for, hvad de ønsker at inferere til (se f.eks. Franchino & Zucchini (2015), Carnes &

Lupu (2016), Teele et al. (2018), Horiuchi et al. (2018) og Kirkland & Coppock (2018)).

For disse studier er det derfor essentielt, at den valgsituation, som de sætter respon-

denterne i, kan generaliseres til en lignende valgsituation i virkeligheden. Man ønsker

altså at inferere til den virkelige situation, hvor danske borgere står i stemmeboksen

og skal sætte sit kryds ved en politisk kandidat til et valg. Hvis vi derimod ønsker at

udtale os om de præferencer, som et valg mellem to indvandrerprofiler afslører, så har

vores undersøgelse generaliseringspotentiale. Modsat kandidatstudier så vil vi betegne

vores undersøgelse som et rent præferencestudie i den forstand, at vi netop bruger den

kunstige valgsituation mellem to indvandrerprofiler til at inferere, hvem danskere – hvis

de kunne bestemme – foretrækker kommer til Danmark.

Denne definition udelukker ikke, at den kunstige valgsituation til en vis grad kompromit-

terer den eksterne validitet af de præferencer, som vores conjointeksperimentet afslører.

Det er en klassisk kritik, at selvrapporterede præferencer og valg fodrer en række former

for response bias såsom social desirability bias, hypothetical bias og acquiescence bias

(Schwarz, 1999; Krosnick et al., 2005). Denne tilbøjelighed til bias i afrapporterede

holdninger og valg indikerer, at individer vælger og svarer på spørgeskemaer på en

måde, der kan være væsensforskelligt fra, hvad de virkelig mener, og hvordan de han-

dler i virkeligheden. Således kan man stille sig kritisk overfor, hvorvidt respondenter

overhovedet giver deres reelle holdning til kende, når valget mellem to indvandrerpro-

filer er fuldkommen hypotetisk og ikke har nogen egentlige konsekvenser. Man kunne

derfor argumentere for, at respondenter ikke vil tage undersøgelsen alvorligt og måske

slet ikke er i stand til korrekt at forudsige, hvad deres virkelige præferencer egentlig

er (Bertrand & Mullainathan, 2001; Neill et al., 1994). I forlængelse heraf er det ikke

til vores fordel, at den valgsituation, vi stiller respondenterne overfor, ikke er en, de

hverken kender eller kommer til at stå i ude i den virkelige verden. Det har umid-

delbart to implikationer, der kan skade validiteten af vores resultater. For det første

forestiller vi os, at det har en negativ indflydelse på engagementet i conjointopgaverne,
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hvis respondenterne netop opfatter valgsituationen som urealistisk og derfor ikke tager

valget mellem de to indvandrerprofiler seriøst. For det andet er det måske også naivt

at tro, at respondenter kan tage et valg i en situation, som de formentlig ikke havde

forestillet sig, at de skulle stå i.

Vi vil dog argumentere for at ovenstående opvejes af virkelighedsfornemmelsen af de

indvandrerprofiler, som vi præsenterer respondenterne for. Først og fremmest mener vi,

at conjointeksperimentet i sig selv skal vurderes i forhold til de klassiske surveyeksper-

imenter, der tidligere har undersøgt holdningen til indvandring og indvandrere. Disse

undersøgelser har som regel kun varieret på ét karakteristika eller én information ad

gangen, hvilket har konsekvenser for den økologiske validitet af det tildelte stimuli.

Selvom valget måske har været mere virkelighedsnært, så er selve det, at holdningsdan-

nelsen skal foretages ud fra én dimension med til at gøre stimuli mere virkelighedsfjernt.

Med conjointeksperimentet har vi haft mulighed for at variere på syv karakteristika si-

multant. Det skaber et højinformationsmiljø, som mere ligner den virkelighed, hvori

individer i virkeligheden danner holdninger på baggrund af en selektion af den tilgæn-

gelige information (Arceneaux & Johnson, 2013: 13; Prior, 2013: 117-18). Med andre

ord har vi kunne skabe et mere virkelighedsnært stimuli, selvom vi har måttet gå på

kompromis med relatérbarheden i selve valgsituationen. Det betyder, at vores under-

søgelse alligevel har en vis økologisk validitet i de stimuli, som vores karakteristika ved

indvandrerprofilerne repræsenterer. Således mener vi, at conjointeksperimentet nød-

vendigvis må vurderes som mere virkelighedstro end traditionelle surveyekperimenter,

fordi vores stimuli mere ligner det stimuli, som respondenterne ville møde ude i virke-

ligheden, hvor mere end én faktor har betydning for ens holdning til indvandrere.

I forlængelse heraf vil vi påpege vigtigheden af, at vi både har inkluderet økonomiske

og kulturelle karakteristika i konstruktionen af indvandrerprofilerne. I kapitel 3 præsen-

terede vi, at det anerkendes i litteraturen om holdningen til indvandrere, at både

økonomiske og kulturelle faktorer spiller en rolle i individers holdningsdannelse. Sam-

tidig argumenterede vi i afsnit 4.3.1 for, at der ofte fremhæves økonomiske faktorer og

kulturelle faktorer i konstitueringen af trusselsbilledet, når indvandrere præsenteres og

diskuteres i medierne. Ved både at inkludere økonomiske og kulturelle karakteristika
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mener vi, at vi har givet respondenten et mere realistisk rum for selv at vælge, hvad

vedkommende lægger vægt på. Hvis vi blot inkluderede kulturelle karakteristika, ville

vi gå endnu mere på kompromis med den eksterne validitet, fordi indvandrere ikke kun

bliver fremstillet ud fra kulturelle faktorer i den offentlige debat. Vi ville på den måde

tvinge danskerne til at danne holdninger på en måde, der ikke ræsonnerer med en virke-

lighed, hvor både økonomiske og kulturelle faktorer er til stede. Vi er opmærksomme

på, at vi naturligvis har definereret et snævert rum, indenfor hvilket økonomiske og

kulturelle karakteristika kan variere, og det vil derfor ikke være udtømmende i forhold

til de mulige karakteristika, som indvandrere kan variere på i virkeligheden.

At vi finder effekter af både økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrerpro-

filerne vidner dog om, at respondenterne alligevel til vis grad har kunne forholde sig

til den den valgsituation, som vi opstiller. Hvis ikke respondenterne havde forholdt

sig til valgsituationen, så ville vi ikke have forventet, at der i så høj grad findes støtte

for de teoretiske forklaringer fra litteraturen, som vi beskrev forud for undersøgelsen.

Vi mener dermed, at valget mellem indvandrerprofiler i forhold til, hvem man fore-

trækker kommer til Danmark, kan sige noget substantielt om danskernes holdning til

indvandrere. Vi finder det samtidig oplagt for fremtidige undersøgelser at adressere

den situation, hvori individer træffer sit valg mellem de to indvandrerprofiler. Med det

mener vi, at fremtidige studier bør undersøge om respondenter vælger anderledes på

baggrund af de økonomiske og kulturelle karakteristika, alt efter om de eksempelvis

bliver bedt om at vælge, hvem man foretrækker at indgå i en relation med, eller hvem

man har mest tillid til (Hagendoorn, 1995; Fershtman & Gneezy, 2001).

Desuden vil vi argumentere for, at generaliseringspotentialet af vores resultater ligger

i, at de præferencer, vi afdækker, kan ses en form for indikator for den bagvedliggende

dybe holdning til indvandrere i Danmark (Adcock & Collier, 2001: 531; Bischoff &

Klemmensen, 2010: 51). Herved mener vi, at valgsituationen i sig selv ikke siger så

meget om danskernes holdning til indvandrere som helhed, men det afspejler et aspekt

af den. Det rejser dog spørgsmålet om, hvorvidt disse præferencer er en afspejling af,

hvordan individer ville reagere og selektere i den virkelig verden. Hvis fundene i vores

conjointeksperimentet afspejler dimensioner af respondenternes bagvedliggende hold-
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ning til indvandrere, så har resultaterne altså også en ekstern relevans for de situationer,

hvor respondenterne interagerer med indvandrere i Danmark. Dette kan potentielt være

en uendelig liste af interaktioner, hvor individer kunne forfalde til at bruge dette aspekt

af deres holdning til indvandrere som en heuristik for, hvordan de handler imod andre

mennesker. Nogle respondenter har formentlig jobs, hvor de skal ansætte nye medar-

bejdere eller behandle ansøgninger i eksempelvis den offentlige sektor. Diskrimination

i disse situationer er veldokumenteret i forskningen, hvor individer, der på den ene

eller anden måde adskiller sig fra majoritetsbefolkningen, oplever diskrimination (Dahl

& Krog, 2018; White et al., 2015; Hemker & Rink, 2017; Adam et al., 2020). Disse

studier er ofte såkaldte korrespondancestudier, der kan være etisk problematiske, men

har den fordel, at det er muligt at måle individers ageren i en virkelig situation (Adam

et al., 2020). Det ligger uden for denne undersøgelses ramme at adressere, hvorvidt

holdninger generelt fører til en bestemt handling. Fremtidige undersøgelser kan med

fordel forsøge at afdække, i hvor høj grad der er sammenhæng mellem den holdning,

som respondenter rapporterer i spørgeskemaer, og hvordan de samme respondenter han-

dler i situationer ude i den virkelige verden, hvor denne holdning kan være en relevant

heuristik.

Hvis vi antager, at vores undersøgelse kan generaliseres til holdningen til indvandrere

i Danmark, så rejser vores undersøgelse også spørgsmålet om, hvilke andre kontekster

eller lande vi eventuelt kan inferere til. Eksperimentet er udført i en dansk kontekst,

og man kan derfor argumentere for, at vores undersøgelse udgør et single-case studie

af Danmark. Derfor kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt resultaterne herfra

skulle kunne overføres til eksempelvis italieneres eller englænderes holdning til indvan-

drere (Bryman, 2008). Vi noterer dog, at resultaterne fra vores conjointeksperiment i

høj grad afspejler fund fra andre lande og kontekster. Eksempelvis viser Hainmueller

& Hopkins (2015) lignende resultater i et conjointeksperiment i en amerikansk kon-

tekst, hvor amerikanere i høj grad foretækker bedre uddannede indvandrere, der også

har haft bedre betalte jobs. De viser desuden, at disse resultater i høj grad robuste

på tværs af subgrupper. Således hersker der altså en vis konsensus i USA om, hvilke

indvandrere amerikanerne foretrækker kommer til USA. Bansak et al. (2016) finder
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ligeledes mekanismer, der minder om dem, vi identificerer i undersøgelsen. Forfatterne

foretager et conjointeksperiment på tværs af 15 europæiske lande og beder responden-

terne forholde sig til fiktive asylansøgere. Selvom asylansøgere og indvandrere ikke er

en identisk gruppe ser vi også her, at respondenter belønner højere uddannelse, og at

muslimer ofte bliver valgt fra (Bansak et al., 2016: 219).

Noget tyder altså på, at der kan være nogle af de samme mekanismer på spil, og at

præferencer er forholdsvis stabile på tværs af landegrænser. Vi kan dog ikke entydigt

udtale os om, hvorvidt vores resultater rejser til andre kontekster. I samme ombæring

gør vi opmærksomme på, at disse undersøgelser i høj grad er foretaget i vestlige lande.

Det er naturligvis, fordi vestlige lande især har oplevet en øget indvandring, men det

begrænser forskningens generaliseringspotentiale. Som sådan har vi nemlig ikke noget

empirisk belæg for, at der skulle være de samme mekanismer på spil, når det kommer

til f.eks. mellemøstlige eller asiatiske lande. Hvis vi tager udgangspunkt i teorien fra

afsnit 3.1, så ville vi forvente, at kategorisering af individer i grupper – hvad enten

det er på baggrund af økonomiske eller kulturelle karakteristika – er en grundlæggende

kognitiv mekanisme, der ikke varierer på tværs af landegrænser. Man kan argumentere

for, at den konflikt, der kan opstå på baggrund heraf, er universel i den forstand, at

individer altid vil favorisere indgruppemedlemmer over udgruppemedlemmer. Vi finder

det derfor oplagt, at fremtidige undersøgelser tester denne teoretiske forventning i ikke-

vestlige lande for at undersøge, hvorvidt der f.eks. udvises den samme bias mod kristne

i overvejende muslimske lande.

Samlet set kan man altså sætte spørgsmålstegn ved, om det at afdække, hvem danskere

foretrækker kommer til Danmark, i sig selv er interessant, hvis et valg mellem to in-

dvandrerprofiler ikke kan generaliseres til et lignende valg i virkeligheden. Det vil vi

argumentere for, at det er, idet det kan være med til at afdække et aspekt af danskeres

bagvedliggende holdning til indvandrere i Danmark. Derudover kan det også være med

til at kaste lys over, hvordan danskere handler mod individer med bestemte indvan-

drerkarakteristika. Vi mener, at et præferencestudie som vores er første skridt mod

at afdække disse mekanismer af, hvordan danskere danner holdninger til indvandrere.

De præferencer, vi har afdækket i denne undersøgelse, kan netop udgøre en platform
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for diskrimination (Alexander, 1992; Hellman, 2008; Pager & Shepherd, 2008). Hvis

individer agerer på disse præferencer, så bliver en holdning til en handling, hvilket kan

være til stor skade for det danske samfund, og som kan gøre forbyggende diskrimina-

tionslove nødvendige (Pager & Shepherd, 2008). Diskussionen om, hvorvidt der er tale

om præferencer eller diskrimination, vil vi berøre i næste afsnit.

6.2 Præferencer eller diskrimination?
Vi har i analysen vist, at danskere vælger indvandrerprofiler fra Tyskland som den

foretrukne profil i 59,7 procent af tilfældene, hvorimod profiler fra Somalia blot vælges

i 37,1 procent af tilfældene. Der er altså en negativ effekt på 23,4 procentpoint af at

komme fra Somalia sammenlignet med Tyskland på tværs af alle øvrige karakteristika.

Er det diskrimination? På baggrund af vores undersøgelse mener vi ikke, at vi kan

drage denne konklusion. Vi forstår dog, hvorfor resultaterne umiddelbart kan tolkes

sådan. Dette kan virke som et paradoks, hvilket vi vil diskutere i det følgende.

Igennem hele undersøgelsen lige fra teori til analyse har vi bevidst omtalt valget mellem

to indvandrere som et udtryk for en præference. I afsnit 4.4.1 argumenterer vi netop for,

hvad vi mener herved. Dette er gjort for at sikre begrebslig præcision i undersøgelsen og

være eksplicitte om, hvad vi mener, der kan siges at blive udledt i conjointeksperimentet.

Set i lyset af analysen, mener vi, at der kan laves to mulige tolkninger: en umiddelbar

tolkning og en konservativ tolkning af, hvorvidt vi identificerer diskrimination i vores

undersøgelse.

Den umiddelbare tolkning, når man præsenteres for vores resultater, vil være tilbø-

jelig til at definere eksemplet med Tyskland og Somalia ovenfor som diskrimination.

Diskrimination på baggrund af race, etnicitet eller nationalitet er et velstuderet emne

indenfor samfundsvidenskaben og er studeret under mange forskellige omstændigheder.

Disse spænder fra alt fra diskrimination i adgangen til banklån (Ross & Yinger, 1999),

på arbejdsmarkedet (Dahl & Krog, 2018) og selv i adgangen til at leje en bolig på

Airbnb (Edelman et al., 2017). Pager & Shepherd (2008) definerer diskrimination som

»unequal treatment of persons or groups on the basis of their race or ethnicity« (Pager

& Shepherd, 2008: 182). Således står det centralt i denne og andre definitioner, at
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diskrimination er en aktiv handling fremfor en tilkendegivet holdning, stereotyp eller

ideologi (Quillian, 2006). Den umiddelbare tolkning af vores undersøgelse vil netop

være, at conjointeksperimentet konstituerer denne handling, da respondenterne skal

vælge mellem to indvandrerprofiler i forhold til, hvem de foretrækker kommer til Dan-

mark.

I forlængelse af ovenstående opstår et spørgsmål om, hvilke karakteristika responden-

terne træffer deres valg på baggrund af. Her er det centralt at skelne mellem relevante

og irrelevante karakteristika (Singer, 1978; Alexander, 1992; Hellman, 2008). Singer

(1978) tager udgangspunkt i Aristoles’ retfærdighedsbegreb og argumenterer for, at

ulighed i udfald mellem grupper eller individer skal være baseret på relevante faktorer

(Singer, 1978: 186). Den base eller de karakteristika, personer diskriminerer ud fra, skal

så at sige have relevans for situationen for at kunne betegnes som retfærdig. Forestiller

vi os en situation, hvor en arbejdsgiver skal vælge mellem to kandidater til et job,

ville Singer (1978) argumentere for, at relevante faktorer er evner til at udføre jobbet

eller særlige kompetencer, der gør den ene kandidat mere kvalificeret til jobbet end den

anden. Et irrelevant karakteristika vil derimod være egenskaber, der ikke har nogen re-

lation til det selve jobbet. Det kunne f.eks. være, at en ansøger har et fysisk handicap.

Hvis handicappet ikke er et, der påvirker, hvorvidt personen kan varetage jobbet, vil

dette ikke være relevant i forhold til, hvorvidt ansøgeren er kvalificeret. Diskrimination

opstår så i den situation, hvor ansøgeren bliver fravalgt alene på grund af sit fysiske

handicap og ikke på baggrund af sine evner til at udføre jobbet. I definitionerne hos

både Singer (1978), Alexander (1992) og Pager & Shepherd (2008) står denne skelnen

mellem relevante og irrelevante karakteristika centralt. Samtidig er der en konsensus i

litteraturen om, at race og etnicitet udgør en irrelevant faktor (Singer, 1978; Alexander,

1992; Pager & Shepherd, 2008; Dahl & Krog, 2018).

Diskussionen om relevante og irrelevante karakteristika knytter sig i høj grad også til

nærværende undersøgelse. I conjointeksperimentet udnytter vi et forceret valg mellem

to indvandrerprofiler til at afsløre respondenternes præferencer på baggrund af en val-

ghandling. Som beskrevet i kapitel 3 var vores teoretiske argument, at danskerne ville

lægge vægt på en række forskellige karakteristika hos indvandrerprofilerne, og at der
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ville være klare mønstre i disse præferencer baseret på de økonomiske og kulturelle

forklaringer af holdningen til indvandrere. Ifølge Alexander (1992) er diskrimination i

sagens natur at selektere på baggrund af karakteristika eller egenskaber, og denne se-

lektion kan i flere tilfælde være retfærdig (Alexander, 1992: 158-159). Alexander (1992)

skelner mellem forskellige typer af diskrimination og argumenterer for, at diskrimina-

tion i nogle tilfælde ikke er forkert eller moralsk forkasteligt. Samtidig er meget få

valg i livet baseret på ren tilfældighed, og at træffe et valg på baggrund af informa-

tion kan altså ikke altid sættes lig diskrimination. Individer er nødt til at navigere

efter karakteristika for at kunne træffe valg, hvis disse valg altså ikke skulle træffes

ved blot at kaste en mønt hver gang, man skal træffe et valg. Således forventede vi

altså heller ikke, at danskere ville træffe deres valg ud fra ren tilfældighed, når de skal

vælge mellem to indvandrerprofiler. Vi vil argumentere for, at det er et grundlæggende

vilkår i conjointeksperimentet at vælge på baggrund af bestemte karakteristika. Når

vi medtager karakteristika såsom religion, tvinger vi på den måde respondenten til at

forholde sig til det – også selvom hun ikke ville have gjort det i virkeligheden. Dog vil

den umiddelbare tolkning pege på, at attributter såsom religion og oprindelsesland er

irrelevante karakteristika, hvorfor vores resultater indikerer, at danskere diskriminerer.

I forlængelse heraf er det vigtigt at skelne mellem de to idealtyper for, hvordan indi-

vider diskriminerer – nemlig statistisk diskrimination og smagsbaseret diskrimination

(Becker, 1971; Phelps, 1972; Arrow, 1972). Ifølge teorien om statistisk diskrimina-

tion sker diskrimination som en konsekvens af begrænset information (Hainmueller &

Hangartner, 2013: 178). Når individer møder komplekse situationer benytter de heuris-

tikker og mentale genveje, som beskrevet i afsnit 3.1. Med andre ord læner man sig op ad

gruppeestimater eller stereotyper, når man skal forholde sig til andre individer. I vores

conjointeksperiment opstiller vi netop en situation, hvor respondenten får begrænset

information om den enkelte indvandrerprofil. Her vil incitamentet til at diskriminere

være større, da man ikke får et fuldkomment billede af den profil, man skal forholde

sig til. Samtidig er statistisk diskrimination særligt gældende i situationer, hvor karak-

teristika er svære at observere – som eksempelvis kompetencer hos en medarbejder

(Pager & Shepherd, 2008), eller hvor velintegreret en indvandrer er, når de ansøger om
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statsborgerskab (Hainmueller & Hangartner, 2013). På den måde inducerer conjoin-

teksperimentet en diskriminerende adfærd, da vi tvinger respondenten til at tage valg

på baggrund af situation, hvor de ikke har fuld information. Individer bliver derfor

nødt til at trække på en række heuristikker og gruppeestimater, når de skal tage et valg

om, hvem de foretrækker kommer til Danmark.

I modsætning til den statistiske diskrimination står den smagsbaserede diskrimination

(Becker, 1971; Pager & Shepherd, 2008). Her er rationalet, at individer diskriminerer,

fordi de har en smag for det. Diskrimination er så at sige en del af individers nytte-

funktion og en konsekvens af en irrationel trang til at behandle nogle grupper bedre

end andre (Becker, 1971). Således bliver diskrimination nærmest en præference i sig

selv. I dette perspektiv kan en arbejdsgiver eksempelvis have en tilbøjelighed til ikke

at ansætte medarbejdere med en anden etnicitet, selvom disse er mere kvalificerede.

Arbejdsgiveren er på den måde villig til at diskriminere, selvom det kan medføre nega-

tive konsekvenser i form af omkostninger eller økonomiske tab for virksomheden (Fer-

shtman & Gneezy, 2001). Den umiddelbare tolkning kan derfor forfalde til blot at

argumentere for, at den måde, danskere diskriminerer på, er ved at have en smag for at

diskriminere mod somaliske indvandrerprofiler og foretrække tyske, selvom disse pro-

filer i gennemsnit er blevet præsenteret med blandt andet den samme uddannelse og

tidligere beskæftigelse. Det er vigtigt at notere sig, at denne smag for at diskriminere

er eksogen, og at teorien i sin grundform ikke forklarer, hvor denne smag stammer fra

(Stigler & Becker, 1977).

Vores undersøgelse giver os ikke mulighed for at skelne mellem de to typer af diskrim-

ination, og vi kan derfor ikke vurdere, hvorvidt nogle respondenter har en smag for

at diskriminere. En lang række studier viser endda også, at de to idealtyper kan

være svære at adskille empirisk, og at de måske sker i et samspil med hinanden (se

f.eks. Hainmueller & Hangartner (2013), Pager & Shepherd (2008) og Fershtman &

Gneezy (2001)). Eksempelvis viser Hainmueller & Hangartner (2013) i en schweizisk

kontekst, at 60 procent af diskriminationen mod indvandrere, der søger statsborger-

skab, skyldes smagsbaseret diskrimination, og 40 procent skyldes statistisk diskrimi-

nation (Hainmueller & Hangartner, 2013: 185). At vi i vores studie ikke kan skelne
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mellem de to typer fører til en række udfordringer, hvis vi ønsker at give et entydigt

svar på, hvorvidt vi identificerer diskrimination i vores undersøgelse eller om de sig-

nifikante forskelle mellem de forskellige niveauer på det enkelte attribut blot er udtryk

for forskelle i præferencer.

Vi vil derfor argumentere for, at der er en mere konservativ tolkning af vores resul-

tater, hvor eksemplet med Tyskland og Somalia vil defineres som en simpel præference

eller prioritering. Først og fremmest er distinktionen mellem relevante og irrelevante

karakteristika i høj grad kontekstafhængig. Således kan det altså diskuteres, hvorvidt

individer kan diskriminere på baggrund af alle karakteristika ved andre mennesker –

eller om det kun er særlige karakteristika, der kan danne baggrund for diskrimina-

tion. Alexander (1992) diskuterer netop, hvilke karakteristika der er moralsk forkerte

at diskriminere på baggrund af. En definition, der ifølge Alexander (1992) ofte benyttes,

er, at diskrimination er moralsk forkert, når det er baseret på »(...) immutable traits

such as race or gender« eller mere generelt et irrelevant karakteristika (Alexander, 1992:

151). Hvad der er et relevant eller irrelevant karakteristika kan dog variere alt efter,

hvilken kontekst der er tale om. Argumentet er, at diskrimination ikke er forkert, hvis

et fodboldhold fravælger at købe en fodboldspiller, fordi han mangler begge ben, mens

der derimod er tale om diskrimination, hvis man fravælger spilleren, fordi spilleren har

en mørkere hudfarve (Alexander, 1992: 151). Fysiske handicap vil langt fra altid være

et karakteristika, der er relevant. I dette tilfælde vil det at have ben eller ej dog være et

relevant karakteristika for spillerens evne til at udføre en fodboldspillers opgave, mens

hudfarve ikke vil.

Det er ikke entydigt simpelt at definere, hvad der kan karakteriseres som relevante

og irrellevante karakteristika i vores conjointeksperiment. Et eksempel kunne være,

at en respondent er drevet af et udelukkende økonomisk fokus og har en meget stærk

præference for indvandrere med høj uddannelse, der dermed vil være det mest relevante

karakteristika for hende. I en conjointopgave præsenteres hun for to indvandrerprofiler:

Den ene kommer fra Somalia og den anden fra Tyskland, og de har begge en lang

videregående uddannelse. Respondenten ville normalt have taget sit valg ud fra uddan-

nelse, men deducerer sig nu frem til, at uddannelsen formentlig er af en højere kvalitet
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i Tyskland og vælger derfor den tyske indvandrer. Hvis dette sker tilstrækkeligt mange

gange, vil vi i vores eksperiment observere, at danskerne foretrækker tyskere fremfor

somaliere – selvom forskellen egentlig kan skyldes, at man blot forventer, at uddan-

nelsesniveauet er højere i Tyskland. Er dette diskrimination? Vi vil argumentere for,

at det ikke er. Et karakteristika kan måske være relevant i nogle sammenhænge, men

ikke i andre (Hellman, 2008).

I ovenstående eksempel går oprindelsesland fra at være et irrelevant karakteristika til

at være et relevant karakteristika, idet oprindelsesland benyttes til at informere per-

sonens valg mellem de to indvandrerprofiler med hensyn til, hvem der kan forventes

at være bedre uddannet. Denne form for selektion kommer ikke af en ubegrundet

forskelsbehandling eller smag for at fravælge somaliske indvandrerprofiler til fordel for

tyske, men er igen blot et resultat af, at personen er tvunget til at vælge. Når selve

uddannelsesniveauet ikke længere informerer valget, så tyer vedkommende til den ud-

dannelsesmæssige association, der ligger i oprindelsesland. Dette fører på sin vis tilbage

til masking, som vi diskuterede i afsnit 4.4. Det er grundlæggende svært at vide, hvad

individer deducerer sig frem til ud fra de karakteristika, vi beskriver indvandrerprofil-

erne med. Vi kunne sågar også forestille os, at det ændrer sig alt efter kombinationen

af karakteristika, som vi illustrer i eksemplet ovenfor. Derfor mener vi, at det poten-

tielt er misvisende, hvis vi skulle argumentere for, at vi målte en diskriminationseffekt

på baggrund af, hvordan danskere vælger indvandrerprofiler ud fra oprindelsesland og

religion.

Ydermere er et helt centralt argument for en mere konservativ tolkning af vores resul-

tater, at diskrimination beror på den motivation, der ligger til grund for et givet valg

eller handling (Alexander, 1992). Litteraturen om diskrimination er præget af en vis

konceptuel forvirring, og det er svært entydigt at definere, hvornår diskrimination er

moralsk forkert, og hvornår det kan accepteres som et udtryk for en vis prioritering

eller selektion (Alexander, 1992; Hellman, 2008). Diskrimination er oftest et resul-

tat af fordomme eller stereotyper, som det ikke er muligt for os at identificere i vores

undersøgelse (Allport, 1954; Vescio & Weaver, 2013). Vi kender simpelthen ikke moti-

vationen bag det valg, vi tvinger respondenterne til at foretage i conjointeksperimentet,
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da vi blot kan identificere, hvilke karakteristika respondenter vælger ud fra, når de skal

beslutte, hvem de foretrækker kommer til Danmark. Vi mener netop, at hvorfor re-

spondenterne vælger mellem de to indvandreprofiler, som de gør, er afgørende, hvis vi

ønsker at konkludere, hvorvidt der er tale om diskrimination eller ej.

En måde, hvorpå vi kan forsøge at adressere, hvorfor respondenterne vælger, som de

gør, er ved at bruge vores trusselsspørgsmål til at opdele respondenterne i grupper alt

efter, hvor stort et problem, de mener, indvandrere udgør for det danske samfund. I

figur 6.1 undersøger vi, hvordan enighed i at indvandrere udgør en trussel for Danmark

– hvad enten den er økonomisk eller kulturel – påvirker respondenternes præferencer

for, hvilke indvandrerprofiler der kommer til Danmark. I denne sammenhæng kan man

argumentere for, at svaret på spørgsmålet giver os information om respondenternes

opfattelse af trusselsniveauet fra indvandrere.

Det fremgår af figur 6.1, at respondenter er relativt enige om, hvilke indvandrerprofiler

de foretrækker kommer til Danmark – ligemeget i hvor høj grad de føler, at indvandrere

er en trussel for det danske samfund. Denne konklusion har dog en væsentlig undtagelse.

Respondenter, der i høj grad mener, at indvandrere er en trussel mod Danmark, udviser

en bias mod muslimske indvandrerprofiler. Dette gælder både for respondenter i den

økonomiske og kulturelle gruppe. Det vil sige, at respondenter, der føler et højt trussel-

sniveau, har en tendens til i højere grad at fravælge muslimske indvandrerprofiler. Det

kunne altså tyde på, at respondenter kobler en høj trusselsopfattelse med specifikke

indvandrergrupper. Et yderligere belæg herfor ses for den økonomiske gruppe, hvor

respondenter, der i høj grad mener, at indvandrere er en økonomisk trussel for Dan-

mark, har en tendens til i højere grad at fravælge indvandrerprofiler fra Somalia. Det

er dog interessant, at det er individer, der i høj grad er enige i, at indvandrere udgør en

økonomisk trussel, der udviser denne bias mod somaliske indvandrerprofiler. Det kunne

indikere, at der er noget økonomisk forbundet med indvandrere fra Somalia i Danmark.

Hvis vi antager, at svaret på trusselsspørgsmålet kan anses som en form for motivation,

så vil der i denne definition altså være tale om diskrimination, når individer, der mener,

at indvandrere er et problem for det danske samfund fravælger somaliere og muslimer.

Vi vil dog slå fast, at dette kun er en indikation, selvom dette resultat viser, at forskelle

155



Stachurska & Claudi (2020) Kapitel 6. Diskussion

i trusselsniveau fører til forskelle i præferencer for, hvilke indvandrerprofiler danskere

foretrækker kommer til Danmark.

Figur 6.1: Præferencer og trusselsopfattelse
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Samlet set vil vi argumentere for, at vores resultater kan have en umiddelbar tolkning

som en diskriminerende handling, der afsløres, når respondenterne skal vælge mellem

to indvandrerprofiler. Dette underbygges også af figur 6.1, der viste, at individer, der

i højere grad føler, at indvandrere udgør en økonomisk eller kulturel trussel for Dan-
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mark, udviser en bias mod muslimske indvandrerprofiler og indvandrere fra Somalia.

Vi vil dog argumentere for, at det ikke er muligt for os at at konkludere, hvorvidt

der er tale om diskrimination i vores analyse, fordi vi ikke direkte kan adressere, hvad

motivationen bag respondenternes valg i conjointeksperimentet er. Vi kan blot iden-

tificere, hvilken betydning forskellige økonomiske og kulturelle karakteristika har for,

hvem danskere foretrækker kommer til Danmark. Når vi ikke kan besvare spørgsmålet

hvorfor respondenterne har valgt, som de har gjort, så mener vi ikke, at det er validt

at konkludere, at vi identificerer diskrimination i vores undersøgelse. Vi mener derfor,

at man skal være tilbageholden med at tolke eksemplet med Tyskland og Somalia som

et direkte udtryk for diskrimination, og derfor anlægge den mere konservative tolkning

af vores resultater. Dette er i høj grad også en konsekvens af vores design, hvor vi

eksempelvis ikke kan adskille de to idealtyper statistisk og smagsbaseret diskrimination

fra hinanden og samtidig tvinger respondenten til at træffe et valg.

6.3 Danskernes robuste præferencer
Vores indlejrede primingeksperiment viste, at det ikke havde nogen effekt på responden-

ternes præferencer at variere, hvorvidt det økonomiske eller kulturelle aspekt af truslen

fra indvandrere gøres salient. Dette har nogen umiddelbare substantielle og metodiske

implikationer, der bidrager med ny viden til litteraturfeltet. Resultaterne sætter dog

også spørgsmålstegn ved vores forventning på baggrund af teorien om indvandrere som

trusselbillede for majoritetsbefolkningen. Når et stimuli i et surveyeksperiment viser

sig ikke at have nogen effekt, kan man altid diskutere den interne validitet. Derfor

bliver vi nødt til at sætte det indlejrede primingeksperiment under lup for at diskutere,

i hvor høj grad den manglende effekt er et produkt af designmæssige udfordringer, eller

om ingen effekt faktisk er den sande effekt. Med andre ord: Har det rent faktisk ikke

nogen effekt, hvorvidt der bliver lagt vægt på de økonomiske eller kulturelle aspekter

af truslen fra indvandrere?

Resultaterne kan indikere, at det faktisk ikke har nogen betydning, hvorvidt det øko-

nomiske eller kulturelle aspekt af truslen fra indvandrere gøres salient. Dette kan po-

tentielt sige noget om, i hvilken grad majoritetsbefolkningens holdning til indvandrere
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påvirkes af, hvilke trusselsaspekter politiske eliter, medier eller den offentlige debat

generelt ligger vægt på (Broockman & Butler, 2017; Iyengar & Simon, 2000; Dancey &

Goren, 2010). Det kan således indikere, at majoritetsbefolkningen ikke lader sig manip-

ulere af, hvilke aspekter poltiske eliter eller medier fremhæver i debatten om indvandrere

i Danmark. Ud fra et demokratisk perspektiv kan dette tolkes som et sundhedstegn.

Hvis vi derimod fandt, at respondenterne ændrede holdning til, hvem de foretrækker

kommer til Danmark, alt efter, hvilket trusselsapekt der gøres salient, kunne det have

demokratiske konsekvenser for, hvilke politikere der bliver valgt, og hvordan medierne

i den forbindelse kunne spille en afgørende rolle (Lenz, 2009: 823).

I samme ombæring er den manglende effekt en vis validering af conjointeksperimentet

som design. Det kan tages som en indikation på, at de holdninger, der afsløres i et

conjointeksperiment, er mere robuste overfor simple manipulationseffekter end klas-

siske surveyeksperimentelle metoder. På denne baggrund kan man argumentere for,

at conjointeksperimentet er bedre til at afdække respondenters faktiske holdninger og

præferencer. Ud fra vores analyse lader det ikke til, at respondenterne forfalder til

kognitive genveje såsom at lade sig styre af den mest tilgængelige information, når de

skal træffe gentagne valg. Dette giver umiddelbart opbakning til, at metoden i særde-

leshed er velegnet, når formålet er at undersøge individers grundholdninger uafhængigt

af eksterne faktorer. Dette ligger på en måde i forlængelse af tidligere undersøgelser,

der undersøger i hvor høj grad respondenter forfalder til survey satisficing i conjoin-

teksperimentet (Bansak et al., 2017; Bansak et al., 2018).

Der hersker generelt ikke tvivl om, at den opfattede trussel, som indvandrere udgør,

er hovedforklaringen i litteraturen om holdningen til indvandrere (Ruedin, 2020: 2).

Det store spørgsmål er dog, hvad der udløser denne trusselsopfattelse. Nogle studier

viser, at det er kulturelle faktorer som sprog og etnicitet, mens andre viser, at det han-

dler om uddannelse og kompetenceniveau (Hainmueller & Hopkins, 2014). Det er dog

vigtigt at holde sig for øje, at litteraturen omkring holdningen til indvandrere generelt

finder blandede resultater. Studier afskriver sjældent alternative forklaringer og kon-

kluderer derfor ikke, at holdningen udelukkende kan forklares af enten økonomiske eller

kulturelle faktorer. Dette skyldes, at indvandrere kan opfattes som en trussel i flere
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forskellige arenaer f.eks. på arbejdsmarkedet og samtidig udgøre en trussel mod den

nationale sammenhængskraft (Mayda, 2006; Sides & Citrin, 2007). I det indlejrede

primingeksperiment antog vi, at bestemte aspekter ved truslen fra indvandrere kunne

gøres salient ved at manipulere ved ordlyden og den information, hvor vi eksempelvis

lægger vægt på, at mange indvandrere er på overførselsindkomst, eller at mange ind-

vandrere ender med at leve i parallelsamfund. Denne antagelse kan dog diskuteres ud

fra mindst fire punkter.

For det første vil vi argumentere for, at det stiller store kognitive krav til respondenten

at koble information i form af et spørgsmål til de efterfølgende valg mellem indvan-

drerprofiler – især når vi ikke instruerer respondenten heri. Udfordringen ligger i, at

respondenten må gennemgå en kognitiv proces fra at læse og forstå den tildelte informa-

tion til at bruge denne information i deres valg mellem indvandrerprofiler (Kahneman

& Frederick, 2002; Epstein, 1994). Argumentet er illustreret i figur 6.2 nedenfor, der

viser den kognitive proces, der er nødvendig, hvis den tildelte information skal påvirke

respondenternes valg i de efterfølgende conjointopgaver.

Figur 6.2: Den kognitive proces i primingeksperimentet

Af figuren fremgår det, at der er en række steder i informationsprocessen, der kan gå

galt, og som vil resultere i, at vi ikke kan identificere en effekt af vores primingeksper-

iment. Hvis respondenten i første omgang ikke læser eller bemærker den information,

der ligger i trusselsspørgsmålet, havde vi ikke kunne tilskrive en eventuel forskel mellem

kontrolmålingen og stimuligrupperne en virkelig effekt. En måde at sandsynliggøre,

hvorvidt respondenterne har læst eller overhovedet bemærket den information, der lå i

trusselsspørgsmålet, er ved at foretage et manipulationstjek. Som nævnt viste det sig,

at omkring 57 procent korrekt angav, hvilken information de havde fået i primingeksper-

159



Stachurska & Claudi (2020) Kapitel 6. Diskussion

imentet. Umiddelbart mener vi ikke, at det er en særlig stor andel af respondenterne,

der virker til at have opfattet information, men det er dog signifikant flere, end hvis de

havde svaret tilfældigt mellem de tre muligheder i manipulationstjekket, som normalt

kan ses som et succeskriterium i eksperimentforskningen (Gerber & Green, 2012: 335).

Selvom respondenterne rent faktisk læser informationen, så kræver det, at de kan gen-

nemskue informationen og opfatter denne som et trusselsbillede. Det betyder ikke, at

alle respondenterne nødvendigvis skal være enige i, at enten det økonomiske eller kul-

turelle trusselsaspekt er et problem for det danske samfund. Dette var netop formålet

med at præsentere informationen som et spørgsmål, så vi kunne undersøge, hvordan

dette varierer. Et problem, der kan opstå i denne proces, er, at respondenterne anser

informationen i spørgsmålet som værende for abstrakt. Det er før blevet vist, at konkret

information er mere indflydelsesrig end abstrakt (Pettus & Diener, 1977: 241). Hvis ikke

informationen er konkret nok, så er det ikke muligt for respondenterne at visualisere

truslen og på den måde bruge denne information i valgsituationen i conjointeksperi-

mentet. Således ignoreres abstrakt information ofte, fordi det er for svært at forholde

sig til (Pettus & Diener, 1977: 234-235). I forhold til at tilskrive vores resultater en

egentlig konklusion som et fravær af en primingeffekt, er alle respondenter dog nødt til

at kunne have taget stilling til trusselsbilledet og inkorporeret det som tilgængelig in-

formation i det senere valg. Vi har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt respondenter

mener, at informationen i trusselsbilledet er for abstrakt eller ej. Vi var særligt opmærk-

somme på at formulere trusselsinformationen ud fra, hvordan denne bliver fremstillet i

den offentlige debat, så den blev konkret og intuitiv at forholde sig til. Således mener vi

ikke, at hverken det økonomiske eller kulturelle aspekt af truslen fra indvandrere lider

under at være for abstrakt, men at den velkendte information i denne netop tillader

respondenten hurtigt at fremkalde informationen i trusselsbilledet.

Som det også fremgår af figur 6.2, skal respondenterne slutteligt kunne koble informa-

tionen med henholdsvis de økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrerpro-

filerne. Den eksplicitte forventning i trusselshypotesen er netop, at den økonomiske

trussel skal kobles til uddannelse og tidligere beskæftigelse, mens den kulturelle skal

kobles til oprindelsesland og religion. Vi vil argumentere for, at det netop er dette led
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i kæden, der er altafgørende for, hvorvidt ingen effekt af trusselsbilledet faktisk er den

sande effekt. Hvis ikke respondenterne kobler henholdsvis de økonomiske og kulturelle

aspekter af truslen til de karakteristika, som indvandrerprofilerne præsenteres med i de

efterfølgende conjointopgaver, så kommer den tildelte information altså heller ikke til

at informere deres efterfølgende valg. Netop det kan skyldes, at vi ikke finder nogen

effekt af vores primingeksperiment. Der kan simpelthen være for langt fra at få tildelt

information, koble informationen til udvalgte karakteristika og først herefter træffe et

valg om, hvem man foretrækker kommer til Danmark.

For det andet kan placeringen af primingeksperimentet i midten af et conjointeksperi-

ment også have en indflydelse på, hvorvidt vi kan forvente at observere en effekt. For

at kunne estimere den sande kausale effekt af henholdsvis det økonomiske og kulturelle

aspekt af trusselsbilledet i forhold til kontrolmålingen, er det en central antagelse, at

respondenternes valg i de første fem conjointopgaver ikke dikterer deres valg i de fem

efterfølgende (Gerber & Green, 2012: 275) Hvis det samtidig er for kognitivt belastende

at koble trusselsbilledet til det efterfølgende valg mellem indvandrerprofilerne, så kan

det måske skabe stærke vedholdenhedseffekter. Man kunne således forestille sig, at der

vil være en tendens til, at de valg, der foretages efter primingeksperimentet, i høj grad

vil være dikteret af de valg, som respondenterne allerede har taget i de fem foregående

conjointopgaver. Hvis det er tilfældet, så kan vi ikke endeligt konkludere, hvorvidt det

rent faktisk har en effekt, om der bliver lagt vægt på de økonomiske eller kulturelle

aspekter af truslen fra indvandrere.

For det tredje kan man diskutere designet af vores tildelte information. I afsnit 4.3.1

omtalte vi de fire faktorer, som vi har været særligt opmærksomme på i udformningen af

primingeksperimentet nemlig gennemskuelighed, kontrol, genkendelighed og intensitet.

Vi vil argumentere for, at vi i høj grad er lykkedes med at designe et stimuli, der

sikrer gennemskuelighed og kontrol. Man vil altid kunne diskutere, hvorvidt stimuli

er intensivt nok, og i dette tilfælde også hvorvidt genkendelighed ender med at blive

et benspænd i forhold til at observere en effekt af vores primingeksperiment. Når det

kommer til intensitet, så har vi nævnt i afsnit 4.3.1, at surveyeksperimentet – og måske

især primingeksperimentet – kan karakteriseres som en lavintensiv intervention. Således
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vil der altid blive sat spørgsmålstegn ved, om en manglende effekt af et stimulus er et

udtryk for den sande effekt, eller om interventionen blot ikke var intensiv nok (Blom-

Hansen & Serritzlew, 2014: 17). Vi medgiver, at vores stimuli ikke er lige så intensivt

som f.eks. at vise et billede. Derfor kan man stille sig kritisk overfor, hvorvidt danskeres

præferencer er robuste overfor økonomiske og kulturelle trusselsbilleder, eller om der

blot er tale om en lavintensiv intervention, der giver dårlige vilkår for at identificere en

effekt. Vi vil dog mene, at en mere intensiv intervention i vores tilfælde ville betyde et

større tab af kontrol med, hvad selve stimuli repræsenterer. Derfor ser vi lav intensitet

i interventionen som et grundlæggende vilkår for det, vi undersøger.

I forhold til genkendeligheden af den tildelte information, kan det måske ses som for-

venteligt, at vi ikke har identificeret en effekt af vores primingeksperiment. Det skyldes,

at vi har konstrueret henholdsvis det økonomiske og kulturelle trusselsbillede ud fra,

hvordan disse omtales i medier og den offentlige debat i Danmark. Heri ligger det, at

vi forventer, at respondenterne allerede har set eller hørt den eksakte udlægning af,

hvad der konstituerer truslen fra indvandrere i Danmark – både det økonomiske og kul-

turelle aspekt. Ud fra et læringsperspektiv kan man argumentere for, at respondenterne

allerede har lært om de to aspekter og indtaget deres position i forhold til dem. Derfor

kan vi ikke forvente, at alene det at gøre det ene aspekt af trusselsbilledet salient vil have

en effekt på deres efterfølgende afvejning af økonomiske og kulturelle karakteristika ved

valget mellem indvandrerprofilerne (Lenz, 2009: 822). Således kender respondenterne

på en måde begge aspekter af trusselsbilledet, hvilket vil give primingeksperimentet

vanskelige vilkår, idet begge aspekter måske altid vil være præsente for respondenten.

I forlængelse heraf vil man kunne argumentere for, at respondenternes holdning til in-

dvandrere allerede er rodfæstet. Dermed vil information om indvandrere som enten en

økonomisk eller kulturel trussel ikke blive evalueret – ligemeget hvor enig eller uenig man

er med trusselsbilledet. I politisk psykologi falder dette indenfor kategorien af, hvad

der diskuteres som biased assimilation (Lord et al., 1979), motivated reasoning (Ditto

& Lopez, 1992) og motivated skepticism (Taber & Lodge, 2006). I dette perspektiv kan

det altså anses som forventeligt, at der ikke er nogen effekt af at tildele information

om indvandrere som enten en økonomisk eller kulturel trussel i forhold til de efterføl-
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gende valg mellem indvandrerprofilerne, fordi respondenter i højere grad orienterer sig

efter deres forudindtaget holdning til indvandrere i mødet med den information, som

vi tildeler dem.

For det fjerde er det centralt at diskutere, hvorvidt indvandrere som en samlet gruppe

overhovedet konstituerer en velafgrænset økonomisk eller kulturel trussel for majoritets-

befolkningen i Danmark. Først og fremmest henviser informationen til indvandrere som

helhed uden at specificere, om der er tale om specifikke indvandrergrupper. Efterføl-

gende skal respondenterne netop forholde sig til specifikke indvandrere, hvorfor det

ikke er ukompliceret eller ligetil at koble truslen fra indvandrere i Danmark til valget

mellem specifikke indvandrerprofiler. Der kan argumenteres for, at henvisningen til

indvandrere som samlet gruppe ikke giver meget information om det valg, som respon-

denterne skal tage efterfølgende, fordi individer i høj grad orienterer sig efter forskellige

indvandrergrupper (Ford & Mellon, 2020; Jungkunz et al., 2019; Gorodzeisky & Semy-

onov, 2009; Valentino et al., 2019). Et argument kunne altså være, at truslen i højere

grad er knyttet til specifikke grupper af indvandrere fremfor et bestemt økonomisk eller

kulturelt aspekt ved indvandrere i Danmark som en samlet gruppe (Ruedin, 2020).

Udfordringen ved at forsøge at manipulere trusselsbilledet er, at vi som forskere ikke

konkret kan være sikre på, hvad respondenten kobler til den trussel, vedkommende

præsenteres for. Turper et al. (2015) argumenterer for, at det kan være utroligt svært

at adskille økonomiske og kulturelle trusler fra specifikke indvandrere, da indvandrere

fra mere socialt distancerede lande som oftest også har lavere uddannelse og kompe-

tenceniveau. At disse faktorer kan være svære adskille udgør dermed også en udfordring,

da vi kan forestille os en situation, hvor respondenten – mod vores forventning – ek-

sempelvis kobler den økonomiske trussel til oprindelsesland eller religion. På den måde

kan det så at sige være underordnet, hvilket aspekt af truslen fra indvandrere, som

respondenterne bliver præsenteret for, idet de i højere grad vil forbinde truslen med

specifikke indvandrergrupper. Hvis vi vender tilbage til figur 6.1 i foregående afsnit, så

lader det netop til at være tilfældet. Uanset om respondenterne er blevet præsenteret

for det økonomiske eller kulturelle aspekt af trusselsbilledet, så adskiller de sig kun,

når det kommer til religiøse grupper. Det kan altså være et argument for, at det er
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underordnet, om vi præsenterer truslen som økonomisk eller kulturel, da dette kobles

til religion, når danskerne skal angive, hvem de foretrækker kommer til Danmark.

På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at danskernes præferencer for, hvem de

foretrækker kommer til Danmark, er robuste på tværs af information om truslens natur.

Dette kan betyde, at danskere ikke lader sig manipulere af, hvilke aspekter af truslen

fra indvandrere der bliver lagt vægt på af politiske eliter og medier i den offentlige

debat. Derudover kan det, at vi ikke finder nogen effekt af vores primingeksperiment,

være en indikation på, at conjointeksperimentet er særdeles velegnet til at afdække

bagvedliggende holdninger. Det skyldes, at respondenterne ikke umiddelbart forfalder

til at bruge den mest tilgængelige information, men derimod træffer mere velovervejet

valg sammenlignet med traditionelle surveyeksperimenter. Ud fra ovenstående diskus-

sion stiller vi os dog kritiske overfor, hvorvidt ingen effekt af primingeksperimentet er

den sande effekt. Der er både nogle klassiske kritikker af surveyeksperimentet såsom

lavintensiv intervention og vedholdenshedseffekter, der kan gøre, at vi ikke finder nogen

effekt af vores primingeksperiment. Derudover peger vores diskussion på, at der kan

være mere substantielle grunde til, at vi ikke finder en effekt. Det er således et stort

problem for vores primingeksperiment, hvis indvandrere som en samlet gruppe ikke

konstituerer en velafgrænset økonomisk eller kulturel trussel for majoritetsbefolkningen

i Danmark, men at danskere derimod i højere grad kobler truslen fra indvandrere til

specifikke grupper. Dette lader netop til at være tilfældet, når vi ser tilbage på figur 6.1.

Samlet set mener vi, at det er for tidligt at vurdere, hvorvidt det rent faktisk ikke har

nogen effekt for holdning til indvandrere, hvorvidt der bliver lagt vægt på de økonomiske

eller kulturelle aspekter af truslen fra indvandrere. Vores undersøgelse er den første,

der kombinerer conjointeksperimentet med et indlejret primingeksperiment, hvorfor vi

ikke umiddelbart et grundlag at validere vores undersøgelse op mod. Fremtidige un-

dersøgelser kan derfor med fordel udforske kombinationen af disse to forskningsdesigns

yderligere i studiet af holdningen til indvandrere.
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Konklusion

Formålet med denne undersøgelse har været at undersøge, hvordan økonomiske og kul-

turelle karakteristika ved indvandrere påvirker valget af, hvem danskere foretrækker

kommer til Danmark. Det bærende element i besvarelsen af vores problemformuler-

ing har været udførelsen af et såkaldt conjointeksperiment. Uden at være en autentisk

replikation, så læner vi os op ad Hainmueller & Hopkins (2015) og undersøger, hvad

et simpelt valg mellem to indvandrerprofiler, der kan variere ud fra syv attributter,

afslører om danskernes præferencer. Hertil introducerede vi primingeksperimentet som

en indlejret moderator i conjointeksperimentet, hvormed vi kunne undersøge, i hvilket

omfang danskerenes præferencer afhænger af, hvorvidt det økonomiske eller kulturelle

aspekt af truslen fra indvandrere i Danmark gøres salient.

Vores surveyeksperiment blev udført med deltagelse af 1.000 danskere borgere over

18 år, der tilnærmelsesvis følger fordelingen for den danske befolkning. Responden-

terne er rekrutteret i samarbejde med den danske analyse- og rådgivningsvirksomhed

Epinion. Surveyeksperimentet bestod af henholdvis et conjointeksperiment og et indle-

jret primingeksperiment: Efter at have besvaret en række baggrundsspørgsmål udførte

alle respondenter fem conjointopgaver. Derefter blev respondenterne inddelt i to stim-

uligrupper, der enten modtog information om, at indvandrere er en økonomisk eller

kulturel trussel for Danmark og skulle herefter udføre fem nye conjointopgaver. For

det første har conjointeksperimentet gjort det muligt at estimere den kausale effekt

af henholdvis økonomiske og kulturelle karakteristika for sandsynligheden for at blive
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valgt som den foretrukne indvandrerprofil. For det andet har den tilfældige tildeling af

information i primingeksperimentet gjort, at vi har kunne estimere den kausale effekt

af at blive præsenteret for enten det økonomiske eller kulturelle aspekt af truslen fra

indvandrere på danskernes præferencer for, hvem der kommer til Danmark.

I den første del af analysen undersøgte vi effekten af uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Her fandt vi generelt støtte til, at danskere foretrækker indvandrere, der forventes at

være bedre økonomisk stillede. Det vil sige, at danskere generelt vælger indvandrerpro-

filer, som er bedre uddannet og har haft bedre betalte jobs. Selvom vi ikke kan teste

den bagvedliggende mekanisme direkte, så kan det tyde på, at danskere ser indvan-

drere med højere uddannelses- eller kompetenceniveau som bedre stillet i forhold til at

klare sig selv og kunne bidrage med flere ressourcer til samfundet. Indvandrere med

lavere uddannelses- og kompetenceniveau ses derimod som mere afhængige af støtte fra

velfærdsstaten. Denne forklaring går også under navnet fiscal burden. På den måde

finder vi i høj grad det samme, som Hainmueller & Hopkins (2015) gør i en amerikansk

kontekst. Det skal dog bemærkes, at vores resultater kun gælder for indvandrerpro-

filer med ingen formel uddannelse, grundskole og lang videregående uddannelse samt

tidligere arbejdsløse, butiksassistenter, analytikere, ingeniører og læger.

Yderligere finder vi i nogen grad støtte til, at danskere foretrækker indvandrere, der er

bedre uddannet uagtet deres eget uddannelsesniveau. Dette støttes af, at danskere

fravælger indvandrerprofiler med ingen formel uddannelse og foretrækker indvandr-

erprofiler med lang videregående uddannelse uanset eget uddannelseniveau. Således

finder vi i nogen grad det samme som Hainmueller & Hopkins (2015), men bemærker i

samme ombæring, at den samme konsensus ikke gør sig gældende for de andre uddan-

nelsesniveauer for indvandrereprofilerne. Det lader altså til, at den homogene effekt af

danskeres uddannelse kun viser sig, når det kommer til indvandrere med meget lav eller

meget høj uddannelse. Samtidig viser vi, at der overordnet set ikke er forskel i præfer-

encerne mellem danskere med grundskoleuddannelse og lang videregående uddannelse.

Dette går direkte imod labor market competition-forklaringerne, der forventer, at der

vil være heterogene præferencer mellem højt- og lavtuddannede.

I den anden del af analysen undersøgte vi effekten af oprindelsesland og religion. I
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tråd med vores teoretiske forventninger finder vi generelt, at danskere foretrækker in-

dvandrere fra lande, hvor den sociale distance kan opfattes som mindre. Det vil sige,

at danskere foretrækker indvandrerprofiler fra Tyskland og Polen samtidig med, at de

fravælger indvandrerprofiler fra Irak og Somalia. Vi forventede dog også, at danskere

ville fravælge indvandrerprofiler fra Syrien, hvilket vi ikke finder støtte til. I forlæn-

gelse heraf finder vi desuden, at danskere i højere grad fravælger indvandrerprofiler fra

overvejende muslimske lande, hvis disse profiler er blevet præsenteret som muslimer. Vi

finder dog, at denne mekanisme er mere generel og gælder på tværs af alle oprindelses-

lande. Således fravælges indvandrerprofiler fra ikke-muslimske lande, der præsenteres

som muslimer, også i signifikant højere grad. Fundet ræsonnerer med, hvad tidligere

undersøgelser har vist i andre lande, og hvad der oftest refereres til som anti-muslim

bias eller muslim penalty (Adida et al., 2010; Bansak et al., 2016; Dahl, 2019; Adida et

al., 2019). Alt andet lige er der tale om en substantiel effekt af at blive præsenteret som

muslim, idet selv indvandrerprofiler fra Tyskland i højere grad bliver fravalgt, hvis disse

profiler bliver præsenteret som muslimer fremfor ikke troende, hvilket er et interessant

fund i en dansk kontekst.

I den tredje del af analysen undersøgte vi, om effekten af de økonomiske og kulturelle

karakteristika modereres af, hvilket aspekt af truslen fra indvandrere, der gøres salient.

Hverken når vi sammenligner de to stimuligrupper med hinanden (between groups) eller

respondenterne med sig selv i kontrolmålingen (within group), finder vi nogen moder-

erende effekt af primingeksperimentet. Det vil sige, at danskerenes valg af, hvem de

foretrækker kommer til Danmark, er udpræget robust i forhold til manipulation med

den tilgængelige information. Danskerne vælger altså ikke anderledes i conjointeksperi-

mentet efter det indlejrede primingeksperiment på tværs af henholdvis det økonomiske

og det kulturelle aspekt af truslen. I en diskussion heraf kommer vi ind på, at dette

kan være et sundhedstegn i et demokratisk perspektiv, idet det umiddelbart tyder på,

at danskere ikke ændrer holdning alt efter, hvilke aspekter af truslen fra indvandrere

der bliver lagt vægt på af politiske eliter og medier. Vi vurderede dog også, at det

er et problem for den interne validitet i vores primingeksperiment, hvis indvandrere

som en samlet gruppe ikke konstituerer en velafgrænset økonomisk eller kulturel trussel
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for majoritetsbefolkningen, men at danskere derimod i højere grad kobler truslen fra

indvandrere til specifikke grupper.

Vores resultater har ydermere en række mulige implikationer. Vi diskuterede først

og fremmest, hvilke implikationer vores undersøgelse har for den måde, danskernes

præferencer udspiller sig uden for det lukkede eksperimentelle miljø. Her argumenterede

vi for, at vores resultater ikke kan generaliseres til et lignende valg i virkeligheden,

men at generaliseringspotentialet ligger i de præferencer, som conjointeksperimentet

afdækker. Med conjointeksperimentet har det været muligt for os at konstruere et

stimuli, der i høj grad ligner det stimuli, som danskere vil møde i virkeligheden, hvor

indvandrere varierer på mange karakteristika simultant. Vi mener derfor, at denne

eksperimentelle tilgang kan være med til at afdække danskeres bagvedliggende holdning

til indvandrere i Danmark. Dette kan måske fortælle os noget om, hvad danskere

baserer deres handlinger på, og hvordan danskere tilgår interaktioner med personer

med indvandrerbaggrund.

Dette ledte os videre til en diskussion af, hvorvidt det er muligt for os at identificere

diskrimination med vores forskningsdesign. Her finder vi, at vores resultater kan have

en umiddelbar tolkning som en diskriminerende adfærd, der afsløres, når responden-

terne skal vælge mellem to indvandrerprofiler ud fra begrænset information. Dette

underbygges også af, at vi viser, at danskere, der i højere grad føler, at indvandrere

udgør en økonomisk eller kulturel trussel for Danmark, udviser en ensformig bias mod

muslimske indvandrere. Diskrimination bryder med princippet om, at alle individer

skal have lige muligheder og vil være til stor skade for det danske samfund (Alexander,

1992; Hellman, 2008; Pager & Shepherd, 2008). Hvis danskerne agerer i overensstem-

melse med de præferencer, som dette studie har afdækket – så bliver en holdning til en

aktiv handling, der netop kan defineres som diskrimination (Pager & Shepherd, 2008).

Diskrimination er svært at opdage og dokumentere – både i virkeligheden, men også i vi-

denskabelige undersøgelser som denne. At kunne dokumentere diskrimination er første

skridt på vejen mod at komme det til livs. Vores undersøgelse afdækker danskernes

præferencer, og enkelte fund peger på nogle områder i retning af diskrimination. Vi

argumenterer dog for, at vi ikke kan udtale os med sikkerhed herom, fordi vores forskn-
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ingsdesign ikke tillader os at besvare, hvorfor respondenterne har valgt, som de har

gjort. Vi mener, at motivationen bag respondentens valg er centralt at afdække, hvis

vi entydigt ønsker at konkludere, hvorvidt der er tale om diskrimination. Der kan også

være tale om, at valget skyldes en ubevidst bias, som respondenten ikke er opmærksom

på (Hagendoorn, 1995). Derfor er der behov for mere forskning og fremtidige under-

søgelser bør undersøge diskrimination overfor indvandrere i en dansk kontekst med

forskningsdesign, der kan gå skridtet videre og koble holdninger til reel adfærd udenfor

det lukkede eksperimentelle miljø.

Således viser vi gennem et conjointeksperiment med et indlejret primingeksperiment, at

både økonomiske og kulturelle karakteristika ved indvandrere har betydning for, hvem

danskere foretrækker kommer til Danmark. Disse præferencer viser sig desuden ro-

buste overfor, hvilke aspekter af truslen fra indvandrere, der gøres salient. Dette har

vigtige implikationer for, hvad vi ved om danskeres holdning til indvandrere i Danmark.

Indvandring har i de seneste 20 år været et centralt tema i dansk politik, og indvan-

dringsdebatten er blevet en skillelinje, der kan flytte stemmer, når danskerne går til

stemmeurnerne. Debatten har en tendens til ofte at fokusere på, hvor mange indvan-

drere, der kommer til landet, men som det første studie af sin slags i en dansk kontekst

dokumenterer vi, hvem danskerne foretrækker kommer til Danmark.
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Appendiks A

Online appendiks

I appendiks A inkluderer vi et link til undersøgelsens online appendiks. Her findes

dokumentation og scripts i R til alle undersøgelsens analyser. Tilgå appendiks på GitHub

her: https://github.com/emilteddy/speciale.
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Appendiks B

Udførelse af videnskabeligt arbejde

med personoplysninger

Appendiks B indeholder »Bekræftelse af udførelse af videnskabeligt arbejde med person-

oplysninger«.
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Appendiks C

Panelbestilling i Epinion

Appendiks C indeholder panelkontrakten med Epinion. Den viser blandt andet antallet

af respondenter, indsamlingsperiode samt kvoter.
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Redigeret 20. marts 2019 
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Salgspris dataindsamling - 

Andre kommentarer - 
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o 35 spørgsmål: 8-10 min 

o Spørgsmål i spørgsmålsbatterier/grids tælles typisk som ½ spørgsmål 

 Tracking: Skal undersøgelsen kører som en tracking, dvs. over flere runder. Notér hvor mange 

gange den skal køre, hvor ofte den skal køres og antal interviews i hver runde. 

 Ekskludér gengangere: Hvis undersøgelsen er kørt tidligere og man ikke ønsker at sammen 

respondenter skal indgå igen i denne runde. Eller hvis lignende undersøgelse for kunden og man 

ikke ønsker de samme skal modtage den nye undersøgelse. Ved trackinger også hvor lang tid 

respondenterne ønsker at sættes i karantæne på trackingen. 

 Bløde kvoter: De baggrundsvariable man ønsker at veje på, men hvor man accepterer skævheder 

som kan vejes på plads efterfølgende. Der vil typisk accepteres afvigelser på +/- 5 %-point afhængig 

af fordelingen (eks. Mænd/kvinder kan variere fra 45-55%) 

 Hårde kvoter: Her screenes respondenter fra, når en kvote fyldes op. Her noterer man det antal 

interviews som sættes som max (typisk med lidt ekstra til rens). 

 Screen-out: Screenes nogle fra I skemaet skal man svare ”Ja”. Typisk vil man starte med 3-5 

baggrundsspørgsmål, så man sikrer de passer i målgruppen. Eksempelvis hvis man ønsker nat. rep 

18+, vil man typisk screene på alder samt region (ikke bosat i udlandet) for at sikre vejningen. 

 Andre kommentarer: Mulighed for at trække dataindsamling, færre interviews, yderligere forhold 

som er afgør 

Forventede dataindsamlingsperioder (dog altid feasibility check ved Panel Manager): 

Antal dage 
IR=100 

(Hårde kvoter) 
IR=50 

(Hårde kvoter) 
IR=100 

(Bløde kvoter) 
IR=50 

(Bløde kvoter) 

500 interviews 5-6 8-10 3-4 6-8 

1000 interviews 9-10 11-12 7-8 12 

2000 interviews 12-14  10-12 19-20 

3000 interviews 20-22  16-18 26-28 

4000 interviews 29-30  21-24  

 

Populationsfordelinger (alternativt kan fordelinger muligvis findes på 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920)  

Pop fordelinger (Q1 2019) 18+ år 15+ år Forskel 

Køn 
Mænd 50% 50% 0% 

Kvinder 50% 50% 0% 

Region 

Region Nordjylland 10% 10% 0% 

Region Midtjylland 23% 23% 0% 

Region Syddanmark 21% 21% 0% 

Region Hovedstaden 32% 32% 0% 

Region Sjælland 14% 14% 0% 

Alder                      
(3 kat) 

15/18-34 år 28% 31% 3% 

35-55 år 35% 33% -1% 

56-90 år 38% 36% -2% 

Køn/Alder                   
(3 kat) 

Mænd - 15/18-34 år 14% 16% 2% 

Mænd - 35-55 år 17% 17% -1% 

Mænd - 56-90 år 18% 17% -1% 
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Kvinder - 15/18-34 år 14% 15% 1% 

Kvinder - 35-55 år 17% 17% -1% 

Kvinder - 56-90 år 20% 19% -1% 

 



Appendiks D

Spørgeskema

Bilag D indeholder en oversigt over undersøgelsens spørgeskema. For overskuelighedens

skyld vises kun én conjointopgave i bilaget.
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[infotext, Info] 
Epinion gennemfører i øjeblikket en undersøgelse, der  har til formål at afdække danskernes 

holdning til indvandrere, som potentielt kan komme til Danmark.  

 

Undersøgelsen tager ca. 8 minutter at besvare  og er udformet som en række opgaver, hvor du 

skal træffe et valg mellem to muligheder.  

 

Alle svar i undersøgelsen anonymiseres, og vi sletter dine oplysninger senest 3 måneder efter, 

at undersøgelsen er færdig. Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, kan du læse på vores 

hjemmeside http://insights.epinionglobal.com/privacy-policies. Du kan også kontakte vores 

databeskyttelsesrådgiver på dpo@epinionglobal.com eller på telefon: +45 87 30 95 00. 

  

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Epinion på e-mail: emst@epinionglobal.com.   

 

Du starter undersøgelsen ved at klikke på NÆSTE.  

 

Next page 

 

[intro, Info] 

Før du begynder på undersøgelsen, vil vi gerne vide noget mere om dig. 

 

[q1, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]   

Er du? 

  (_1) Mand 

  (_2) Kvinde 

 

[q2, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvad er din alder?  

  (_1) Notér<Open Textbox> 
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[q3, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvad er postnummeret på din bopæl? 

  (_1) Notér<Open Textbox> 

 

 [q4, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvad er din højst gennemførte uddannelse?  

  (_1) Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)  

  (_2) Gymnasie, HF, studenterkursus 

  (_3) Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 

  (_4) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)  

  (_5) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)  

  (_6) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)  

  (_7) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)  

  (_8) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)  

 

[q5, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse? 

 (_1) Lønmodtager 

 (_2) Selvstændig erhvervsdrivende 

 (_3) Medarbejdende ægtefælle 

 (_4) Værnepligt 

 (_5) Arbejdsløs 

 (_6) Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde 

 (_7) Pensionist (pga. alder)  

 (_8) Førtidspersonist 

 (_9) Efterløns- eller fleksydelsesmodtager 

 (_10) Langtidssyg 
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 (_11) Skoleelev, studerende, kursist 

 (_12) Ude af erhverv i øvrigt 

 

[q6, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvad stemte du ved sidste folketingsvalg (den 5. juni 2019)?  

 (_1) A: Socialdemokratiet 

 (_2) B: Radikale 

 (_3) C: Konservative 

 (_4) D: Nye Borgerlige 

 (_5) E: Klaus Riskær Pedersen 

 (_6) F: Socialistisk Folkeparti  

 (_7) I: Liberal Alliance 

 (_8) K: Kristendemokraterne 

 (_9) O: Dansk Folkeparti 

 (_10) P: Stram Kurs 

 (_11) V: Venstre 

 (_12) Ø: Enhedslisten 

 (_13) Å: Alternativet 

 (_14) Stemte blankt 

 (_15) Stemte ikke 

 (_16) Havde ikke stemmeret 

 (_17) Vil ikke oplyse 

 
 
Next page  
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[conjoint, Info] 

I det næste vil vi præsentere dig for ti valgsituationer. Du skal forestille dig, at du kan 

bestemme, hvem af to potentielle indvandrere der skal have lov til at komme til Danmark.  

 
 
Next page  
 

 

[pre, Info] 

Vær venlig at læse beskrivelsen af de to potentielle indvandrere grundigt.  Begge personer 

har frivilligt valgt at forlade deres oprindelsesland og er ikke flygtet fra religiøs eller politisk 

forfølgelse samt krig.  Hvis du skulle vælge én af de to potentielle indvandrere, hvem ville 

du så foretrække kom til Danmark?  

 

 

 

Indvandrer 1 

 

 

Indvandrer 2 

Køn 
(_1) Mand 

(_2) Kvinde 
(_1) Mand 

(_2) Kvinde 

Alder 

(_1) 25 
(_2) 31 
(_3) 37 
(_4) 43 
(_5) 55 

(_1) 25 
(_2) 31 
(_3) 37 
(_4) 43 
(_5) 55 

Uddannelse 

(_1) Ingen formel uddannelse 
(_2) Grundskole 

(_3) Gymnasial uddannelse 
(_4) Erhvervsfaglig uddannelse 

(_5) Kort videregående uddannelse 
(_6) Lang videregående uddannelse 

(_1) Ingen formel uddannelse 
(_2) Grundskole 

(_3) Gymnasial uddannelse 
(_4) Erhvervsfaglig uddannelse 

(_5) Kort videregående uddannelse 
(_6) Lang videregående uddannelse 

Tidligere 

beskæftigelse 

(_1) Arbejdsløs 
(_2) Tjener 

(_3) Kok 
(_4) Mekaniker 

(_5) Butiksassistent 
(_6) Salgskonsulent 

(_1) Arbejdsløs 
(_2) Tjener 

(_3) Kok 
(_4) Mekaniker 

(_5) Butiksassistent 
(_6) Salgskonsulent 
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(_7) Regnskabsmedarbejder 
(_8) It-medarbejder 

(_9) Analytiker 
(_10) Ingeniør 

(_11) Læge 

(_7) Regnskabsmedarbejder 
(_8) It-medarbejder 

(_9) Analytiker 
(_10) Ingeniør 

(_11) Læge 

Engelskkundskaber 

(_1) Taler og forstår ikke engelsk 
(_2) Forstår, men taler ikke engelsk 
(_3) Kan føre en samtale på engelsk 

(_4) Taler flydende engelsk 

(_1) Taler og forstår ikke engelsk 
(_2) Forstår, men taler ikke engelsk 
(_3) Kan føre en samtale på engelsk 

(_4) Taler flydende engelsk 

Oprindelsesland 

(_1) Polen 
(_2) Tyskland 
(_3) Somalia 

(_4) Kina 
(_5) Syrien 
(_6) Tyrkiet 

(_7) Irak 

(_1) Polen 
(_2) Tyskland 
(_3) Somalia 

(_4) Kina 
(_5) Syrien 
(_6) Tyrkiet 

(_7) Irak 

Religion 

(_1) Ikke troende 
(_2) Muslim 
(_3) Kristen 

(_1) Ikke troende 
(_2) Muslim 
(_3) Kristen 

 

[choice, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

 

 

(_1) Indvandrer 1 

 

 

(_2) Indvandrer 

2 

 
⃝ ⃝ 

 
 

[rating, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I hvilken grad ønsker du, at henholdsvis Indvandrer 1  og Indvandrer 2 kommer til Danmark? 

 

 
 0 – 

Slet 

ikke 

 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 –  I 

høj 

grad 

(_1) 

Indvandrer 1  
⃝ 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) 

Indvandrer 2  
⃝ 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Det vil være muligt at trykke NÆSTE efter 10 sekunder.  

 
 
Next page  

 

[economic, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Det fremhæves ofte i indvandringsdebatten, at indvandrere udgør en stor byrde for det danske 

velfærdssamfund. Det skyldes blandt andet, at mange indvandrere ikke kan få arbejde i Danmark og derfor 

ender på offentlig forsørgelse. I hvilken grad mener du, at dette udgør et problem for det danske samfund?  

 (_1) I høj grad 

 (_2) I nogen grad 

 (_3) I mindre grad 

 (_4) Slet ikke 

 

[cultural, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Det fremhæves ofte i indvandringsdebatten, at indvandrere svækker sammenhængskraften i det danske 

samfund. Det skyldes blandt andet, at mange indvandrere har svært ved at tilpasse sig de danske normer og 

værdier, hvorfor de ender med at leve i parallelsamfund. I hvilken grad mener du, at dette udgør et problem 

for det danske samfund? 

 (_1) I høj grad 

 (_2) I nogen grad 

 (_3) I mindre grad 

 (_4) Slet ikke 

 
 
Next page  
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[post, Info]  

Vær venlig at læse beskrivelsen af de to potentielle indvandrere grundigt.  Begge personer 

har frivilligt valgt at forlade deres oprindelsesland og er ikke flygtet fra religiøs eller politisk 

forfølgelse samt krig.  Hvis du skulle vælge én af de to potentielle indvandrere, hve m ville 

du så foretrække kom til Danmark?  

 

 

 

Indvandrer 1 

 

 

Indvandrer 2 

Køn 
(_1) Mand 

(_2) Kvinde 
(_1) Mand 

(_2) Kvinde 

Alder 

(_1) 25 
(_2) 31 
(_3) 37 
(_4) 43 
(_5) 55 

(_1) 25 
(_2) 31 
(_3) 37 
(_4) 43 
(_5) 55 

Uddannelse 

(_1) Ingen formel uddannelse 
(_2) Grundskole 

(_3) Gymnasial uddannelse 
(_4) Erhvervsfaglig uddannelse 

(_5) Kort videregående uddannelse 
(_6) Lang videregående uddannelse 

(_1) Ingen formel uddannelse 
(_2) Grundskole 

(_3) Gymnasial uddannelse 
(_4) Erhvervsfaglig uddannelse 

(_5) Kort videregående uddannelse 
(_6) Lang videregående uddannelse 

Tidligere 

beskæftigelse 

(_1) Arbejdsløs 
(_2) Tjener 

(_3) Kok 
(_4) Mekaniker 

(_5) Butiksassistent 
(_6) Salgskonsulent 

(_7) Regnskabsmedarbejder 
(_8) It-medarbejder 

(_9) Analytiker 
(_10) Ingeniør 

(_11) Læge 

(_1) Arbejdsløs 
(_2) Tjener 

(_3) Kok 
(_4) Mekaniker 

(_5) Butiksassistent 
(_6) Salgskonsulent 

(_7) Regnskabsmedarbejder 
(_8) It-medarbejder 

(_9) Analytiker 
(_10) Ingeniør 

(_11) Læge 

Engelskkundskaber 

(_1) Taler og forstår ikke engelsk 
(_2) Forstår, men taler ikke engelsk 
(_3) Kan føre en samtale på engelsk 

(_4) Taler flydende engelsk 

(_1) Taler og forstår ikke engelsk 
(_2) Forstår, men taler ikke engelsk 
(_3) Kan føre en samtale på engelsk 

(_4) Taler flydende engelsk 

Oprindelsesland 

(_1) Polen 
(_2) Tyskland 
(_3) Somalia 

(_1) Polen 
(_2) Tyskland 
(_3) Somalia 



Claudi & Stachurska (2020) 

2020-01-21 
02:25:56  
  
 Page 8 of 9 

(_4) Kina 
(_5) Syrien 
(_6) Tyrkiet 

(_7) Irak 

(_4) Kina 
(_5) Syrien 
(_6) Tyrkiet 

(_7) Irak 

Religion 

(_1) Ikke troende 
(_2) Muslim 
(_3) Kristen 

(_1) Ikke troende 
(_2) Muslim 
(_3) Kristen 

 

[choice, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

 

 

(_1) Indvandrer 1 

 

 

(_2) Indvandrer 

2 

 
⃝ ⃝ 

 
 

[rating, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I hvilken grad ønsker du, at henholdsvis Indvandrer 1  og Indvandrer 2 kommer til Danmark? 

 

 
 0 – 

Slet 

ikke 

 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 –  I 

høj 

grad 

(_1) 

Indvandrer 1  
⃝ 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) 

Indvandrer 2  
⃝ 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

Det vil være muligt at trykke NÆSTE efter 10 sekunder. 

 
 
Next page  

 

[q7, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Tidligere skulle du svare på et spørgsmål omkring indvandringsdebatten i Danmark. Hvad fik du at vide ofte 

bliver fremhævet i debatten?  
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 (_1) Indvandringens konsekvenser for dansk kultur, normer og værdier 

 (_2) Indvandringens konsekvenser for Danmarks økonomi, velfærdssamfund og 

arbejdsmarked 

 (_3) Ingen af ovenstående 

 
 

Next page  

 

[outro, Info]  

Du er nu færdig med undersøgelsen. Mange tak for din deltagelse! 



Appendiks E

Stikprøvefordeling

Figur E.1: Køn
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Figur E.2: Alder

A
ld

e
r

0 25 50 75 100

56 år eller derover

35−55 år

18−34 år

Procent

Figur E.3: Region
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Figur E.4: Uddannelse
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Figur E.6: Parti
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Figur E.7: Fordeling mellem karakteristika

K
ø
n

A
ld

e
r

U
d
d
a
n
n
e
ls

e
T

id
lig

e
re

 b
e
s
k
æ

ftig
e
ls

e
E

n
g
e
ls

k
k
u
n
d
s
k
a
b
e
r

O
p
rin

d
e
ls

e
s
la

n
d

R
e
lig

io
n

0 20 40 60

Kvinde

Mand

55 år

43 år

37 år

31 år

25 år

Lang videregående uddannelse

Kort videregående uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Gymnasial uddannelse

Grundskole

Ingen formel uddannelse

Læge

Ingeniør

Analytiker

It−medarbejder

Regnskabsmedarbejder

Salgskonsulent

Butiksassistent

Mekaniker

Kok

Tjener

Arbejdsløs

Taler flydende engelsk

Kan føre en samtale på engelsk

Forstår, men taler ikke engelsk

Taler og forstår ikke engelsk

Irak

Tyrkiet

Syrien

Kina

Somalia

Tyskland

Polen

Kristen

Muslim

Ikke troende

Procent

Inden primingeksperiment (n = 10.000)
K

ø
n

A
ld

e
r

U
d
d
a
n
n
e
ls

e
T

id
lig

e
re

 b
e
s
k
æ

ftig
e
ls

e
E

n
g
e
ls

k
k
u
n
d
s
k
a
b
e
r

O
p
rin

d
e
ls

e
s
la

n
d

R
e
lig

io
n

0 20 40 60

Kvinde

Mand

55 år

43 år

37 år

31 år

25 år

Lang videregående uddannelse

Kort videregående uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Gymnasial uddannelse

Grundskole

Ingen formel uddannelse

Læge

Ingeniør

Analytiker

It−medarbejder

Regnskabsmedarbejder

Salgskonsulent

Butiksassistent

Mekaniker

Kok

Tjener

Arbejdsløs

Taler flydende engelsk

Kan føre en samtale på engelsk

Forstår, men taler ikke engelsk

Taler og forstår ikke engelsk

Irak

Tyrkiet

Syrien

Kina

Somalia

Tyskland

Polen

Kristen

Muslim

Ikke troende

Procent

Efter primingeksperiment (n = 10.000)

209



Stachurska & Claudi (2020) Appendiks E. Stikprøvefordeling

Figur E.8: Fordeling mellem eksperimentelle situationer
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Appendiks F

Analyse i tabelform

Her præsenterer vi resultaterne fra analysen i tabelform. Tabellerne kommer i den

samme rækkefølge, som resultaterne gjorde i analysen. Desuden svarer tabelnavnet til

det figurnavn, vi præsenterede i analysen.
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Tabel F.1: Overblik over resultater

level estimate std.error z p

Mand 0.47 0.01 -4.56 0.00

Kvinde 0.53 0.01 4.51 0.00

25 år 0.53 0.01 2.35 0.02

31 år 0.50 0.01 0.11 0.91

37 år 0.52 0.01 1.96 0.05

43 år 0.51 0.01 1.23 0.22

55 år 0.43 0.01 -5.80 0.00

Ingen formel uddannelse 0.37 0.01 -8.78 0.00

Grundskole 0.44 0.01 -4.68 0.00

Gymnasial uddannelse 0.51 0.01 0.74 0.46

Erhvervsfaglig uddannelse 0.53 0.01 2.33 0.02

Kort videregående uddannelse 0.49 0.01 -0.62 0.54

Lang videregående uddannelse 0.59 0.01 8.30 0.00

Arbejdsløs 0.33 0.01 -11.93 0.00

Tjener 0.47 0.01 -2.04 0.04

Kok 0.53 0.01 1.91 0.06

Mekaniker 0.51 0.01 0.80 0.42

Butiksassistent 0.46 0.02 -2.68 0.01

Salgskonsulent 0.46 0.01 -2.55 0.01

Regnskabsmedarbejder 0.53 0.02 2.05 0.04

It-medarbejder 0.59 0.02 5.92 0.00

Analytiker 0.57 0.02 4.30 0.00

Ingeniør 0.66 0.03 4.63 0.00

Læge 0.76 0.03 7.81 0.00

Taler og forstår ikke engelsk 0.36 0.01 -14.18 0.00

Forstår, men taler ikke engelsk 0.44 0.01 -5.77 0.00

Kan føre en samtale på engelsk 0.57 0.01 6.83 0.00

Taler flydende engelsk 0.63 0.01 13.25 0.00

Polen 0.54 0.01 3.29 0.00

Tyskland 0.60 0.01 7.58 0.00

Somalia 0.37 0.01 -9.95 0.00

Kina 0.52 0.01 1.71 0.09

Syrien 0.50 0.01 0.34 0.73

Tyrkiet 0.49 0.01 -0.82 0.41

Irak 0.47 0.01 -2.51 0.01

Ikke troende 0.56 0.01 6.47 0.00

Muslim 0.39 0.01 -12.85 0.00

Kristen 0.55 0.01 6.25 0.00
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Tabel F.2: Indvandrerprofiler og estimeret sandsynlighed for at blive valgt

percentiles køn alder uddannelse beskæftigelse sprog land religion fit.fit se.fit

1 Mand 37 år Grundskole Arbejdsløs Taler og forstår ikke engelsk Tyrkiet Muslim 0.06 0.04

25 Mand 55 år Ingen formel uddannelse Butiksassistent Taler flydende engelsk Somalia Kristen 0.38 0.04

50 Kvinde 37 år Kort videregående uddannelse Tjener Forstår, men taler ikke engelsk Kina Ikke troende 0.50 0.04

75 Kvinde 43 år Grundskole It-medarbejder Forstår, men taler ikke engelsk Polen Kristen 0.63 0.04

99 Mand 25 år Lang videregående uddannelse Læge Kan føre en samtale på engelsk Syrien Kristen 0.87 0.04

Tabel F.3: Uddannelse og sandsynlighed for at blive valgt

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.37 0.01 -8.78 0.00 0.35 0.40

choice mm Uddannelse Grundskole 0.44 0.01 -4.68 0.00 0.42 0.47

choice mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.51 0.01 0.74 0.46 0.49 0.53

choice mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.53 0.01 2.33 0.02 0.50 0.55

choice mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.49 0.01 -0.62 0.54 0.47 0.52

choice mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.59 0.01 8.30 0.00 0.57 0.61

Tabel F.4: Effekten af uddannelse

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice amce Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.00 NA NA NA NA NA

choice amce Uddannelse Grundskole 0.07 0.03 2.61 0.01 0.02 0.11

choice amce Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.13 0.02 5.05 0.00 0.08 0.17

choice amce Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.15 0.02 5.96 0.00 0.11 0.19

choice amce Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.10 0.02 4.04 0.00 0.06 0.14

choice amce Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.16 0.02 8.02 0.00 0.13 0.19

Tabel F.5: Sammenligning af erhvervsfaglig uddannelse og videregående uddannelser

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice amce Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.00 NA NA NA NA NA

choice amce Uddannelse Kort videregående uddannelse -0.05 0.02 -3.01 0.00 -0.07 -0.02

choice amce Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.03 0.02 2.03 0.04 0.01 0.06
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Tabel F.6: Tidligere beskæftigelse og sandsynlighed for at blive valgt

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice mm Tidligere beskæftigelse Arbejdsløs 0.33 0.01 -11.93 0.00 0.30 0.36

choice mm Tidligere beskæftigelse Butiksassistent 0.46 0.02 -2.68 0.01 0.43 0.49

choice mm Tidligere beskæftigelse Salgskonsulent 0.46 0.01 -2.55 0.01 0.43 0.49

choice mm Tidligere beskæftigelse Tjener 0.47 0.01 -2.04 0.04 0.44 0.50

choice mm Tidligere beskæftigelse Mekaniker 0.51 0.01 0.80 0.42 0.48 0.54

choice mm Tidligere beskæftigelse Kok 0.53 0.01 1.91 0.06 0.50 0.56

choice mm Tidligere beskæftigelse Regnskabsmedarbejder 0.53 0.02 2.05 0.04 0.50 0.56

choice mm Tidligere beskæftigelse Analytiker 0.57 0.02 4.30 0.00 0.54 0.60

choice mm Tidligere beskæftigelse It-medarbejder 0.59 0.02 5.92 0.00 0.56 0.63

choice mm Tidligere beskæftigelse Ingeniør 0.66 0.03 4.63 0.00 0.59 0.72

choice mm Tidligere beskæftigelse Læge 0.76 0.03 7.81 0.00 0.69 0.82

Tabel F.7: Effekten af tidligere beskæftigelse

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice amce Tidligere beskæftigelse Arbejdsløs 0.00 NA NA NA NA NA

choice amce Tidligere beskæftigelse Butiksassistent 0.14 0.02 6.69 0 0.10 0.17

choice amce Tidligere beskæftigelse Salgskonsulent 0.14 0.02 6.98 0 0.11 0.17

choice amce Tidligere beskæftigelse Tjener 0.14 0.02 7.11 0 0.11 0.17

choice amce Tidligere beskæftigelse Mekaniker 0.18 0.02 9.28 0 0.15 0.22

choice amce Tidligere beskæftigelse Kok 0.20 0.02 9.97 0 0.17 0.23

choice amce Tidligere beskæftigelse Regnskabsmedarbejder 0.18 0.02 8.13 0 0.14 0.21

choice amce Tidligere beskæftigelse Analytiker 0.21 0.02 9.67 0 0.17 0.24

choice amce Tidligere beskæftigelse It-medarbejder 0.23 0.02 10.43 0 0.19 0.26

choice amce Tidligere beskæftigelse Ingeniør 0.25 0.05 5.22 0 0.17 0.33

choice amce Tidligere beskæftigelse Læge 0.36 0.05 7.23 0 0.28 0.45
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Tabel F.8: Indvandrerprofilers uddannelsesniveau og respondentens egen uddannelse

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper resp_uddannelse2

choice mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.41 0.03 -2.90 0.00 0.36 0.47 Erhvervsfaglig uddannelse

choice mm Uddannelse Grundskole 0.46 0.02 -1.49 0.14 0.41 0.51 Erhvervsfaglig uddannelse

choice mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.54 0.02 1.67 0.10 0.49 0.59 Erhvervsfaglig uddannelse

choice mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.53 0.02 1.39 0.16 0.49 0.58 Erhvervsfaglig uddannelse

choice mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.45 0.02 -2.21 0.03 0.40 0.49 Erhvervsfaglig uddannelse

choice mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.56 0.02 2.72 0.01 0.52 0.60 Erhvervsfaglig uddannelse

choice mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.40 0.04 -2.56 0.01 0.32 0.48 Grundskoleuddannelse

choice mm Uddannelse Grundskole 0.45 0.04 -1.47 0.14 0.38 0.52 Grundskoleuddannelse

choice mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.53 0.03 0.93 0.35 0.47 0.60 Grundskoleuddannelse

choice mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.53 0.03 0.87 0.39 0.46 0.59 Grundskoleuddannelse

choice mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.47 0.03 -0.91 0.37 0.40 0.54 Grundskoleuddannelse

choice mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.57 0.03 2.22 0.03 0.51 0.63 Grundskoleuddannelse

choice mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.35 0.04 -3.75 0.00 0.27 0.43 Gymnasial uddannelse

choice mm Uddannelse Grundskole 0.38 0.04 -2.97 0.00 0.30 0.46 Gymnasial uddannelse

choice mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.53 0.04 0.88 0.38 0.46 0.60 Gymnasial uddannelse

choice mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.50 0.04 0.00 1.00 0.43 0.57 Gymnasial uddannelse

choice mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.47 0.04 -0.92 0.36 0.40 0.54 Gymnasial uddannelse

choice mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.66 0.03 5.35 0.00 0.60 0.72 Gymnasial uddannelse

choice mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.32 0.04 -4.19 0.00 0.23 0.40 Kort videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Grundskole 0.46 0.04 -1.06 0.29 0.39 0.53 Kort videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.47 0.04 -0.81 0.42 0.40 0.54 Kort videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.52 0.03 0.69 0.49 0.46 0.59 Kort videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.53 0.04 0.92 0.36 0.46 0.60 Kort videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.61 0.03 3.12 0.00 0.54 0.68 Kort videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.38 0.03 -4.22 0.00 0.32 0.43 Lang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Grundskole 0.46 0.03 -1.61 0.11 0.40 0.51 Lang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.48 0.03 -0.66 0.51 0.43 0.53 Lang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.50 0.03 0.10 0.92 0.45 0.55 Lang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.52 0.03 0.71 0.48 0.47 0.57 Lang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.60 0.02 4.50 0.00 0.56 0.65 Lang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.35 0.03 -4.41 0.00 0.28 0.42 Mellemlang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Grundskole 0.41 0.03 -3.24 0.00 0.35 0.46 Mellemlang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.49 0.03 -0.27 0.78 0.44 0.55 Mellemlang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.57 0.03 2.48 0.01 0.51 0.63 Mellemlang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.53 0.03 1.13 0.26 0.48 0.59 Mellemlang videregående uddannelse

choice mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.58 0.03 3.02 0.00 0.53 0.63 Mellemlang videregående uddannelse
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Tabel F.9: Effekten af uddannelse afhængig af respondenternes egen uddannelsesniveau

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper resp_uddannelse2

choice amce Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.00 NA NA NA NA NA Erhvervsfaglig uddannelse

choice amce Uddannelse Grundskole 0.07 0.05 1.30 0.20 -0.02 0.15 Erhvervsfaglig uddannelse

choice amce Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.13 0.05 2.47 0.01 0.04 0.21 Erhvervsfaglig uddannelse

choice amce Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.14 0.05 2.68 0.01 0.05 0.22 Erhvervsfaglig uddannelse

choice amce Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.04 0.05 0.70 0.48 -0.05 0.12 Erhvervsfaglig uddannelse

choice amce Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.09 0.04 2.22 0.03 0.02 0.15 Erhvervsfaglig uddannelse

choice amce Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.00 NA NA NA NA NA Grundskoleuddannelse

choice amce Uddannelse Grundskole 0.16 0.07 2.18 0.03 0.04 0.28 Grundskoleuddannelse

choice amce Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.22 0.07 3.08 0.00 0.10 0.34 Grundskoleuddannelse

choice amce Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.22 0.07 2.99 0.00 0.10 0.33 Grundskoleuddannelse

choice amce Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.16 0.07 2.21 0.03 0.04 0.28 Grundskoleuddannelse

choice amce Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.13 0.06 2.33 0.02 0.04 0.23 Grundskoleuddannelse

choice amce Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.00 NA NA NA NA NA Gymnasial uddannelse

choice amce Uddannelse Grundskole 0.04 0.07 0.49 0.62 -0.08 0.15 Gymnasial uddannelse

choice amce Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.18 0.07 2.56 0.01 0.06 0.29 Gymnasial uddannelse

choice amce Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.16 0.07 2.22 0.03 0.04 0.27 Gymnasial uddannelse

choice amce Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.11 0.07 1.59 0.11 0.00 0.22 Gymnasial uddannelse

choice amce Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.21 0.06 3.72 0.00 0.12 0.31 Gymnasial uddannelse

choice amce Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.00 NA NA NA NA NA Kort videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Grundskole 0.11 0.08 1.38 0.17 -0.02 0.24 Kort videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.10 0.08 1.18 0.24 -0.04 0.23 Kort videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.15 0.08 1.85 0.06 0.02 0.28 Kort videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.16 0.08 2.03 0.04 0.03 0.30 Kort videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.21 0.07 3.12 0.00 0.10 0.32 Kort videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.00 NA NA NA NA NA Lang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Grundskole 0.02 0.05 0.43 0.66 -0.06 0.11 Lang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.05 0.05 1.04 0.30 -0.03 0.14 Lang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.06 0.05 1.25 0.21 -0.02 0.15 Lang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.07 0.05 1.35 0.18 -0.02 0.16 Lang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.16 0.04 3.73 0.00 0.09 0.23 Lang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.00 NA NA NA NA NA Mellemlang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Grundskole 0.04 0.06 0.62 0.54 -0.06 0.13 Mellemlang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.13 0.06 2.18 0.03 0.03 0.23 Mellemlang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.19 0.06 3.18 0.00 0.09 0.29 Mellemlang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.14 0.06 2.33 0.02 0.04 0.23 Mellemlang videregående uddannelse

choice amce Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.19 0.05 4.11 0.00 0.12 0.27 Mellemlang videregående uddannelse
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Tabel F.10: Sammenligning mellem respondenter med grundskoleuddannelse og lang

videregående uddannelse

statistic outcome feature level estimate std.error z p lower upper udd

mm_difference choice Uddannelse Ingen formel uddannelse -0.02 0.05 -0.40 0.69 0.08 -0.12 1

mm_difference choice Uddannelse Grundskole 0.01 0.04 0.23 0.82 0.10 -0.08 1

mm_difference choice Uddannelse Gymnasial uddannelse -0.05 0.04 -1.14 0.25 0.03 -0.13 1

mm_difference choice Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse -0.03 0.04 -0.63 0.53 0.06 -0.11 1

mm_difference choice Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.05 0.04 1.15 0.25 0.13 -0.03 1

mm_difference choice Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.04 0.04 0.95 0.34 0.11 -0.04 1

Tabel F.11: Oprindelsesland og sandsynlighed for at blive valgt

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice mm Oprindelsesland Tyskland 0.60 0.01 7.58 0.00 0.57 0.62

choice mm Oprindelsesland Polen 0.54 0.01 3.29 0.00 0.52 0.57

choice mm Oprindelsesland Kina 0.52 0.01 1.71 0.09 0.50 0.55

choice mm Oprindelsesland Syrien 0.50 0.01 0.34 0.73 0.48 0.53

choice mm Oprindelsesland Tyrkiet 0.49 0.01 -0.82 0.41 0.46 0.52

choice mm Oprindelsesland Irak 0.47 0.01 -2.51 0.01 0.44 0.49

choice mm Oprindelsesland Somalia 0.37 0.01 -9.95 0.00 0.35 0.40

Tabel F.12: Effekten af oprindelsesland

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice amce Oprindelsesland Tyskland 0.00 NA NA NA NA NA

choice amce Oprindelsesland Polen -0.05 0.02 -3.08 0 -0.09 -0.02

choice amce Oprindelsesland Kina -0.09 0.02 -5.27 0 -0.12 -0.06

choice amce Oprindelsesland Syrien -0.11 0.02 -6.17 0 -0.14 -0.07

choice amce Oprindelsesland Tyrkiet -0.11 0.02 -6.48 0 -0.14 -0.08

choice amce Oprindelsesland Irak -0.14 0.02 -8.16 0 -0.18 -0.11

choice amce Oprindelsesland Somalia -0.23 0.02 -13.18 0 -0.27 -0.20
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Tabel F.13: Religion og sandsynlighed for at blive valgt

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice mm Religion Ikke troende 0.56 0.01 6.47 0 0.54 0.57

choice mm Religion Kristen 0.55 0.01 6.25 0 0.54 0.57

choice mm Religion Muslim 0.39 0.01 -12.85 0 0.38 0.41

Tabel F.14: Effekten af religion

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

choice amce Religion Ikke troende 0.00 NA NA NA NA NA

choice amce Religion Kristen 0.00 0.01 0.03 0.98 -0.02 0.02

choice amce Religion Muslim -0.16 0.01 -13.42 0.00 -0.19 -0.14
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Tabel F.15: Oprindelsesland og religion

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper Religion

choice mm Oprindelsesland Tyskland 0.66 0.02 7.56 0.00 0.62 0.71 Ikke troende

choice mm Oprindelsesland Polen 0.60 0.02 4.39 0.00 0.56 0.65 Ikke troende

choice mm Oprindelsesland Kina 0.58 0.02 3.72 0.00 0.54 0.62 Ikke troende

choice mm Oprindelsesland Syrien 0.56 0.02 2.76 0.01 0.52 0.61 Ikke troende

choice mm Oprindelsesland Tyrkiet 0.56 0.02 2.64 0.01 0.52 0.61 Ikke troende

choice mm Oprindelsesland Irak 0.50 0.02 0.05 0.96 0.46 0.55 Ikke troende

choice mm Oprindelsesland Somalia 0.42 0.02 -3.59 0.00 0.37 0.46 Ikke troende

choice mm Oprindelsesland Tyskland 0.65 0.02 6.99 0.00 0.61 0.70 Kristen

choice mm Oprindelsesland Polen 0.60 0.02 4.42 0.00 0.56 0.65 Kristen

choice mm Oprindelsesland Kina 0.58 0.02 3.50 0.00 0.54 0.63 Kristen

choice mm Oprindelsesland Syrien 0.56 0.02 2.60 0.01 0.51 0.60 Kristen

choice mm Oprindelsesland Tyrkiet 0.54 0.02 1.79 0.07 0.50 0.58 Kristen

choice mm Oprindelsesland Irak 0.55 0.02 2.15 0.03 0.50 0.59 Kristen

choice mm Oprindelsesland Somalia 0.40 0.02 -4.60 0.00 0.35 0.44 Kristen

choice mm Oprindelsesland Tyskland 0.48 0.02 -0.71 0.48 0.44 0.53 Muslim

choice mm Oprindelsesland Polen 0.43 0.02 -2.96 0.00 0.39 0.48 Muslim

choice mm Oprindelsesland Kina 0.40 0.02 -4.31 0.00 0.36 0.45 Muslim

choice mm Oprindelsesland Syrien 0.39 0.02 -4.86 0.00 0.35 0.44 Muslim

choice mm Oprindelsesland Tyrkiet 0.38 0.02 -5.69 0.00 0.34 0.42 Muslim

choice mm Oprindelsesland Irak 0.35 0.02 -6.92 0.00 0.31 0.39 Muslim

choice mm Oprindelsesland Somalia 0.30 0.02 -9.50 0.00 0.25 0.34 Muslim
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Tabel F.16: Oprindelsesland og forskellen mellem ikke troende og religiøse indvandr-

erprofiler

statistic outcome feature level estimate std.error z p lower upper Religion

mm_difference choice Oprindelsesland Tyskland -0.18 0.03 -5.81 0.00 -0.12 -0.24 Ikke troende vs. muslim

mm_difference choice Oprindelsesland Polen -0.17 0.03 -5.19 0.00 -0.10 -0.23 Ikke troende vs. muslim

mm_difference choice Oprindelsesland Kina -0.18 0.03 -5.68 0.00 -0.12 -0.24 Ikke troende vs. muslim

mm_difference choice Oprindelsesland Syrien -0.17 0.03 -5.38 0.00 -0.11 -0.23 Ikke troende vs. muslim

mm_difference choice Oprindelsesland Tyrkiet -0.19 0.03 -5.76 0.00 -0.12 -0.25 Ikke troende vs. muslim

mm_difference choice Oprindelsesland Irak -0.15 0.03 -4.77 0.00 -0.09 -0.21 Ikke troende vs. muslim

mm_difference choice Oprindelsesland Somalia -0.12 0.03 -3.94 0.00 -0.06 -0.18 Ikke troende vs. muslim

mm_difference choice Oprindelsesland Tyskland -0.01 0.03 -0.39 0.70 0.05 -0.07 Ikke troende vs. kristen

mm_difference choice Oprindelsesland Polen 0.00 0.03 0.01 0.99 0.06 -0.06 Ikke troende vs. kristen

mm_difference choice Oprindelsesland Kina 0.00 0.03 -0.02 0.98 0.06 -0.06 Ikke troende vs. kristen

mm_difference choice Oprindelsesland Syrien 0.00 0.03 -0.13 0.89 0.06 -0.07 Ikke troende vs. kristen

mm_difference choice Oprindelsesland Tyrkiet -0.02 0.03 -0.72 0.47 0.04 -0.09 Ikke troende vs. kristen

mm_difference choice Oprindelsesland Irak 0.05 0.03 1.45 0.15 0.11 -0.02 Ikke troende vs. kristen

mm_difference choice Oprindelsesland Somalia -0.02 0.03 -0.71 0.48 0.04 -0.09 Ikke troende vs. kristen
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Tabel F.17: Overblik over grupper efter primingeksperiment (kontrolmåling)

statistic level estimate std.error z p resp_eksperiment

mm Mand 0.47 0.01 -4.56 0.00 Kontrolmåling

mm Kvinde 0.53 0.01 4.51 0.00 Kontrolmåling

mm 25 år 0.53 0.01 2.35 0.02 Kontrolmåling

mm 31 år 0.50 0.01 0.11 0.91 Kontrolmåling

mm 37 år 0.52 0.01 1.96 0.05 Kontrolmåling

mm 43 år 0.51 0.01 1.23 0.22 Kontrolmåling

mm 55 år 0.43 0.01 -5.80 0.00 Kontrolmåling

mm Ingen formel uddannelse 0.37 0.01 -8.78 0.00 Kontrolmåling

mm Grundskole 0.44 0.01 -4.68 0.00 Kontrolmåling

mm Gymnasial uddannelse 0.51 0.01 0.74 0.46 Kontrolmåling

mm Erhvervsfaglig uddannelse 0.53 0.01 2.33 0.02 Kontrolmåling

mm Kort videregående uddannelse 0.49 0.01 -0.62 0.54 Kontrolmåling

mm Lang videregående uddannelse 0.59 0.01 8.30 0.00 Kontrolmåling

mm Arbejdsløs 0.33 0.01 -11.93 0.00 Kontrolmåling

mm Tjener 0.47 0.01 -2.04 0.04 Kontrolmåling

mm Kok 0.53 0.01 1.91 0.06 Kontrolmåling

mm Mekaniker 0.51 0.01 0.80 0.42 Kontrolmåling

mm Butiksassistent 0.46 0.02 -2.68 0.01 Kontrolmåling

mm Salgskonsulent 0.46 0.01 -2.55 0.01 Kontrolmåling

mm Regnskabsmedarbejder 0.53 0.02 2.05 0.04 Kontrolmåling

mm It-medarbejder 0.59 0.02 5.92 0.00 Kontrolmåling

mm Analytiker 0.57 0.02 4.30 0.00 Kontrolmåling

mm Ingeniør 0.66 0.03 4.63 0.00 Kontrolmåling

mm Læge 0.76 0.03 7.81 0.00 Kontrolmåling

mm Taler og forstår ikke engelsk 0.36 0.01 -14.18 0.00 Kontrolmåling

mm Forstår, men taler ikke engelsk 0.44 0.01 -5.77 0.00 Kontrolmåling

mm Kan føre en samtale på engelsk 0.57 0.01 6.83 0.00 Kontrolmåling

mm Taler flydende engelsk 0.63 0.01 13.25 0.00 Kontrolmåling

mm Polen 0.54 0.01 3.29 0.00 Kontrolmåling

mm Tyskland 0.60 0.01 7.58 0.00 Kontrolmåling

mm Somalia 0.37 0.01 -9.95 0.00 Kontrolmåling

mm Kina 0.52 0.01 1.71 0.09 Kontrolmåling

mm Syrien 0.50 0.01 0.34 0.73 Kontrolmåling

mm Tyrkiet 0.49 0.01 -0.82 0.41 Kontrolmåling

mm Irak 0.47 0.01 -2.51 0.01 Kontrolmåling

mm Ikke troende 0.56 0.01 6.47 0.00 Kontrolmåling

mm Muslim 0.39 0.01 -12.85 0.00 Kontrolmåling

mm Kristen 0.55 0.01 6.25 0.00 Kontrolmåling
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Stachurska & Claudi (2020) Appendiks F. Analyse i tabelform

Tabel F.18: Overblik over grupper efter primingeksperiment (økonomisk trussel)

statistic level estimate std.error z p resp_eksperiment

mm Mand 0.47 0.01 -3.06 0.00 Økonomisk trussel

mm Kvinde 0.53 0.01 3.07 0.00 Økonomisk trussel

mm 25 år 0.52 0.02 0.95 0.34 Økonomisk trussel

mm 31 år 0.52 0.02 0.96 0.34 Økonomisk trussel

mm 37 år 0.50 0.02 0.28 0.78 Økonomisk trussel

mm 43 år 0.53 0.02 1.96 0.05 Økonomisk trussel

mm 55 år 0.44 0.02 -4.14 0.00 Økonomisk trussel

mm Ingen formel uddannelse 0.36 0.02 -7.10 0.00 Økonomisk trussel

mm Grundskole 0.43 0.02 -4.19 0.00 Økonomisk trussel

mm Gymnasial uddannelse 0.52 0.02 1.37 0.17 Økonomisk trussel

mm Erhvervsfaglig uddannelse 0.52 0.02 1.48 0.14 Økonomisk trussel

mm Kort videregående uddannelse 0.52 0.02 0.89 0.37 Økonomisk trussel

mm Lang videregående uddannelse 0.59 0.02 5.86 0.00 Økonomisk trussel

mm Arbejdsløs 0.35 0.02 -7.71 0.00 Økonomisk trussel

mm Tjener 0.46 0.02 -2.04 0.04 Økonomisk trussel

mm Kok 0.48 0.02 -0.72 0.47 Økonomisk trussel

mm Mekaniker 0.52 0.02 1.03 0.30 Økonomisk trussel

mm Butiksassistent 0.46 0.02 -2.11 0.03 Økonomisk trussel

mm Salgskonsulent 0.50 0.02 0.16 0.87 Økonomisk trussel

mm Regnskabsmedarbejder 0.52 0.02 0.92 0.36 Økonomisk trussel

mm It-medarbejder 0.57 0.02 3.26 0.00 Økonomisk trussel

mm Analytiker 0.59 0.02 4.08 0.00 Økonomisk trussel

mm Ingeniør 0.68 0.05 3.96 0.00 Økonomisk trussel

mm Læge 0.75 0.04 5.76 0.00 Økonomisk trussel

mm Taler og forstår ikke engelsk 0.35 0.01 -10.98 0.00 Økonomisk trussel

mm Forstår, men taler ikke engelsk 0.45 0.01 -3.88 0.00 Økonomisk trussel

mm Kan føre en samtale på engelsk 0.56 0.01 4.48 0.00 Økonomisk trussel

mm Taler flydende engelsk 0.63 0.01 9.81 0.00 Økonomisk trussel

mm Polen 0.57 0.02 3.51 0.00 Økonomisk trussel

mm Tyskland 0.62 0.02 6.76 0.00 Økonomisk trussel

mm Somalia 0.41 0.02 -4.71 0.00 Økonomisk trussel

mm Kina 0.55 0.02 2.61 0.01 Økonomisk trussel

mm Syrien 0.45 0.02 -2.94 0.00 Økonomisk trussel

mm Tyrkiet 0.46 0.02 -1.90 0.06 Økonomisk trussel

mm Irak 0.44 0.02 -3.31 0.00 Økonomisk trussel

mm Ikke troende 0.54 0.01 3.38 0.00 Økonomisk trussel

mm Muslim 0.40 0.01 -8.53 0.00 Økonomisk trussel

mm Kristen 0.56 0.01 5.01 0.00 Økonomisk trussel
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Stachurska & Claudi (2020) Appendiks F. Analyse i tabelform

Tabel F.19: Overblik over grupper efter primingeksperiment (kulturel trussel)

statistic level estimate std.error z p resp_eksperiment

mm Mand 0.48 0.01 -2.18 0.03 Kulturel trussel

mm Kvinde 0.52 0.01 2.16 0.03 Kulturel trussel

mm 25 år 0.51 0.02 0.38 0.70 Kulturel trussel

mm 31 år 0.54 0.02 2.54 0.01 Kulturel trussel

mm 37 år 0.50 0.02 0.28 0.78 Kulturel trussel

mm 43 år 0.51 0.02 0.79 0.43 Kulturel trussel

mm 55 år 0.44 0.02 -4.02 0.00 Kulturel trussel

mm Ingen formel uddannelse 0.39 0.02 -5.35 0.00 Kulturel trussel

mm Grundskole 0.45 0.02 -2.98 0.00 Kulturel trussel

mm Gymnasial uddannelse 0.52 0.02 1.02 0.31 Kulturel trussel

mm Erhvervsfaglig uddannelse 0.52 0.02 1.43 0.15 Kulturel trussel

mm Kort videregående uddannelse 0.48 0.02 -0.89 0.37 Kulturel trussel

mm Lang videregående uddannelse 0.58 0.02 5.23 0.00 Kulturel trussel

mm Arbejdsløs 0.35 0.02 -7.28 0.00 Kulturel trussel

mm Tjener 0.45 0.02 -2.31 0.02 Kulturel trussel

mm Kok 0.52 0.02 0.85 0.40 Kulturel trussel

mm Mekaniker 0.50 0.02 0.22 0.83 Kulturel trussel

mm Butiksassistent 0.48 0.02 -0.81 0.42 Kulturel trussel

mm Salgskonsulent 0.49 0.02 -0.64 0.52 Kulturel trussel

mm Regnskabsmedarbejder 0.56 0.02 2.56 0.01 Kulturel trussel

mm It-medarbejder 0.61 0.02 4.78 0.00 Kulturel trussel

mm Analytiker 0.50 0.02 0.14 0.89 Kulturel trussel

mm Ingeniør 0.60 0.05 1.94 0.05 Kulturel trussel

mm Læge 0.79 0.04 6.75 0.00 Kulturel trussel

mm Taler og forstår ikke engelsk 0.38 0.01 -8.30 0.00 Kulturel trussel

mm Forstår, men taler ikke engelsk 0.44 0.01 -4.27 0.00 Kulturel trussel

mm Kan føre en samtale på engelsk 0.56 0.01 4.22 0.00 Kulturel trussel

mm Taler flydende engelsk 0.62 0.01 8.27 0.00 Kulturel trussel

mm Polen 0.55 0.02 2.76 0.01 Kulturel trussel

mm Tyskland 0.60 0.02 5.05 0.00 Kulturel trussel

mm Somalia 0.41 0.02 -4.96 0.00 Kulturel trussel

mm Kina 0.53 0.02 1.74 0.08 Kulturel trussel

mm Syrien 0.46 0.02 -2.02 0.04 Kulturel trussel

mm Tyrkiet 0.48 0.02 -0.80 0.42 Kulturel trussel

mm Irak 0.47 0.02 -1.54 0.12 Kulturel trussel

mm Ikke troende 0.56 0.01 4.58 0.00 Kulturel trussel

mm Muslim 0.39 0.01 -9.31 0.00 Kulturel trussel

mm Kristen 0.55 0.01 4.36 0.00 Kulturel trussel
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Stachurska & Claudi (2020) Appendiks F. Analyse i tabelform

Tabel F.20: Forskel mellem økonomisk trussel og kulturel trussel

statistic outcome level estimate std.error z p BY

mm_difference choice Mand -0.01 0.01 -0.55 0.58 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Kvinde 0.01 0.01 0.60 0.55 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice 25 år 0.01 0.02 0.40 0.69 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice 31 år -0.03 0.02 -1.12 0.26 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice 37 år 0.00 0.02 -0.01 1.00 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice 43 år 0.02 0.02 0.76 0.45 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice 55 år 0.00 0.02 0.04 0.97 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Ingen formel uddannelse -0.02 0.03 -0.84 0.40 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Grundskole -0.02 0.02 -0.72 0.47 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Gymnasial uddannelse 0.01 0.02 0.23 0.82 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.00 0.02 0.03 0.98 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Kort videregående uddannelse 0.03 0.02 1.26 0.21 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Lang videregående uddannelse 0.01 0.02 0.33 0.74 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Arbejdsløs -0.01 0.03 -0.20 0.84 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Tjener 0.01 0.03 0.23 0.82 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Kok -0.03 0.03 -1.11 0.27 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Mekaniker 0.02 0.03 0.53 0.60 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Butiksassistent -0.03 0.03 -0.91 0.36 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Salgskonsulent 0.02 0.03 0.57 0.57 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Regnskabsmedarbejder -0.04 0.03 -1.18 0.24 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice It-medarbejder -0.03 0.03 -1.03 0.30 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Analytiker 0.09 0.03 2.71 0.01 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Ingeniør 0.08 0.07 1.20 0.23 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Læge -0.04 0.06 -0.66 0.51 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Taler og forstår ikke engelsk -0.03 0.02 -1.74 0.08 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.01 0.02 0.39 0.69 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Kan føre en samtale på engelsk 0.00 0.02 0.10 0.92 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Taler flydende engelsk 0.01 0.02 0.77 0.44 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Polen 0.01 0.03 0.50 0.62 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Tyskland 0.02 0.03 0.90 0.37 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Somalia 0.01 0.03 0.24 0.81 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Kina 0.01 0.03 0.52 0.60 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Syrien -0.02 0.03 -0.65 0.51 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Tyrkiet -0.02 0.03 -0.76 0.45 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Irak -0.03 0.03 -1.19 0.23 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Ikke troende -0.02 0.02 -0.87 0.38 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Muslim 0.01 0.02 0.78 0.44 Økonomisk trussel - Kulturel trussel

mm_difference choice Kristen 0.01 0.02 0.36 0.72 Økonomisk trussel - Kulturel trussel
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Stachurska & Claudi (2020) Appendiks F. Analyse i tabelform

Tabel F.21: Forskel mellem økonomisk trussel og kontrolmåling

statistic outcome level estimate std.error z p BY

mm_difference choice Ingen formel uddannelse -0.01 0.03 -0.32 0.75 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Grundskole -0.02 0.02 -0.79 0.43 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Gymnasial uddannelse 0.00 0.02 0.16 0.87 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.00 0.02 0.12 0.91 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Kort videregående uddannelse 0.04 0.02 1.70 0.09 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Lang videregående uddannelse -0.01 0.02 -0.36 0.72 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Arbejdsløs 0.02 0.03 0.74 0.46 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Tjener -0.02 0.03 -0.56 0.58 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Kok -0.04 0.03 -1.36 0.17 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Mekaniker 0.02 0.03 0.57 0.57 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Butiksassistent 0.00 0.03 0.16 0.87 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Salgskonsulent 0.03 0.03 1.12 0.26 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Regnskabsmedarbejder 0.01 0.03 0.17 0.86 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice It-medarbejder -0.05 0.03 -1.48 0.14 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Analytiker 0.02 0.03 0.47 0.64 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Ingeniør -0.01 0.07 -0.08 0.94 Økonomisk trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Læge -0.01 0.06 -0.15 0.88 Økonomisk trussel - Kontrolmåling
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Stachurska & Claudi (2020) Appendiks F. Analyse i tabelform

Tabel F.22: Forskel mellem økonomisk trussel og kontrolmåling afhængig af enighed

statistic outcome level estimate std.error z p BY resp_eksperiment

mm_difference choice Ingen formel uddannelse 0.05 0.04 1.12 0.26 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Grundskole 0.01 0.04 0.16 0.87 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Gymnasial uddannelse -0.01 0.04 -0.37 0.71 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.03 0.04 0.96 0.34 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Kort videregående uddannelse 0.03 0.04 0.93 0.35 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Lang videregående uddannelse -0.06 0.03 -1.92 0.05 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Arbejdsløs 0.01 0.04 0.19 0.85 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Tjener -0.01 0.04 -0.12 0.91 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Kok -0.03 0.05 -0.59 0.55 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Mekaniker 0.09 0.04 2.02 0.04 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Butiksassistent -0.01 0.05 -0.17 0.87 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Salgskonsulent 0.02 0.04 0.47 0.64 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Regnskabsmedarbejder -0.01 0.05 -0.19 0.85 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice It-medarbejder -0.04 0.05 -0.89 0.37 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Analytiker -0.02 0.05 -0.45 0.66 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Ingeniør -0.04 0.09 -0.38 0.70 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Læge -0.04 0.10 -0.38 0.71 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Ingen formel uddannelse -0.01 0.05 -0.26 0.79 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Grundskole -0.02 0.04 -0.59 0.56 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Gymnasial uddannelse 0.01 0.04 0.18 0.86 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Erhvervsfaglig uddannelse -0.04 0.04 -1.10 0.27 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Kort videregående uddannelse 0.06 0.04 1.48 0.14 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Lang videregående uddannelse 0.00 0.03 0.13 0.90 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Arbejdsløs 0.05 0.04 1.15 0.25 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Tjener -0.01 0.05 -0.24 0.81 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Kok -0.05 0.05 -1.08 0.28 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Mekaniker -0.02 0.05 -0.40 0.69 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Butiksassistent -0.01 0.05 -0.13 0.90 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Salgskonsulent 0.02 0.05 0.43 0.67 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Regnskabsmedarbejder -0.04 0.05 -0.75 0.46 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice It-medarbejder -0.02 0.05 -0.32 0.75 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Analytiker 0.02 0.05 0.30 0.77 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Ingeniør 0.10 0.11 0.93 0.35 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Læge 0.01 0.10 0.08 0.94 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Ingen formel uddannelse -0.14 0.07 -2.14 0.03 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Grundskole -0.07 0.05 -1.28 0.20 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Gymnasial uddannelse 0.04 0.05 0.69 0.49 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.02 0.05 0.39 0.69 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Kort videregående uddannelse 0.02 0.06 0.32 0.75 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Lang videregående uddannelse 0.09 0.05 1.84 0.07 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Arbejdsløs -0.02 0.06 -0.25 0.80 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Tjener -0.05 0.07 -0.72 0.47 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Kok -0.05 0.07 -0.69 0.49 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Mekaniker -0.07 0.07 -1.13 0.26 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Butiksassistent 0.05 0.07 0.76 0.45 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Salgskonsulent 0.10 0.07 1.47 0.14 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Regnskabsmedarbejder 0.13 0.08 1.69 0.09 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice It-medarbejder -0.11 0.07 -1.57 0.12 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Analytiker 0.06 0.07 0.89 0.37 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Ingeniør -0.20 0.17 -1.16 0.25 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Læge 0.02 0.17 0.10 0.92 Økonomisk trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke
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Stachurska & Claudi (2020) Appendiks F. Analyse i tabelform

Tabel F.23: Forskel mellem kulturel trussel og kontrolmåling

statistic outcome level estimate std.error z p BY

mm_difference choice Polen 0.00 0.03 -0.17 0.87 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Tyskland 0.00 0.03 -0.07 0.94 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Somalia 0.06 0.03 2.45 0.01 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Kina -0.01 0.03 -0.50 0.62 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Syrien -0.07 0.03 -2.57 0.01 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Tyrkiet 0.02 0.03 0.76 0.45 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Irak 0.02 0.03 0.68 0.49 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Ikke troende 0.01 0.02 0.49 0.62 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Muslim -0.01 0.02 -0.37 0.71 Kulturel trussel - Kontrolmåling

mm_difference choice Kristen -0.01 0.02 -0.45 0.65 Kulturel trussel - Kontrolmåling
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Tabel F.24: Forskel mellem kulturel trussel og kontrolmåling afhængig af enighed

statistic outcome level estimate std.error z p BY resp_eksperiment

mm_difference choice Polen 0.01 0.04 0.22 0.83 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Tyskland 0.03 0.04 0.67 0.51 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Somalia 0.08 0.04 2.06 0.04 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Kina 0.03 0.04 0.65 0.52 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Syrien -0.07 0.04 -1.65 0.10 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Tyrkiet 0.00 0.04 -0.05 0.96 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Irak -0.07 0.04 -1.69 0.09 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Ikke troende 0.02 0.03 0.84 0.40 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Muslim -0.02 0.03 -0.59 0.56 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Kristen -0.03 0.03 -1.15 0.25 Kulturel trussel - Kontrolmåling I høj grad

mm_difference choice Polen -0.03 0.04 -0.64 0.52 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Tyskland 0.03 0.04 0.65 0.52 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Somalia 0.08 0.04 1.82 0.07 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Kina -0.08 0.04 -1.78 0.08 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Syrien -0.05 0.04 -1.20 0.23 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Tyrkiet 0.02 0.04 0.50 0.62 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Irak 0.04 0.04 1.05 0.29 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Ikke troende 0.01 0.03 0.23 0.82 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Muslim 0.00 0.03 -0.14 0.89 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Kristen 0.00 0.03 -0.04 0.97 Kulturel trussel - Kontrolmåling I nogen grad

mm_difference choice Polen 0.01 0.06 0.14 0.89 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Tyskland -0.11 0.06 -1.97 0.05 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Somalia 0.00 0.06 0.01 0.99 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Kina 0.03 0.06 0.44 0.66 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Syrien -0.10 0.06 -1.67 0.09 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Tyrkiet 0.06 0.06 1.02 0.31 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Irak 0.14 0.06 2.36 0.02 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Ikke troende -0.02 0.04 -0.53 0.60 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Muslim -0.01 0.04 -0.13 0.90 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke

mm_difference choice Kristen 0.02 0.04 0.63 0.53 Kulturel trussel - Kontrolmåling I mindre grad eller slet ikke
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Appendiks G

Robusthedstest

I dette appendiks præsenterer vi resultaterne i tabelform fra de supplerende analyser,

som præsenterede i analysen. Dette drejer sig om de analyser, som havde til formål

at teste robustheden af henholdsvis conjointeksperimentet og primingeksperimentet.

Tabellerne kommer i den samme rækkefølge, som resultaterne gjorde i analysen. Desu-

den svarer tabelnavnet til det figurnavn, vi præsenterede i analysen.
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Tabel G.1: Støtte til indvandrer på skala fra 0-10

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

rating mm Køn Mand 5.26 0.04 -2.79 0.01 5.17 5.34

rating mm Køn Kvinde 5.50 0.04 2.75 0.01 5.42 5.59

rating mm Alder 25 år 5.41 0.07 0.41 0.68 5.28 5.54

rating mm Alder 31 år 5.48 0.07 1.46 0.14 5.35 5.62

rating mm Alder 37 år 5.27 0.07 -1.60 0.11 5.13 5.41

rating mm Alder 43 år 5.49 0.07 1.52 0.13 5.35 5.62

rating mm Alder 55 år 5.26 0.07 -1.83 0.07 5.12 5.39

rating mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 4.91 0.09 -5.15 0.00 4.73 5.09

rating mm Uddannelse Grundskole 5.25 0.08 -1.74 0.08 5.10 5.40

rating mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 5.38 0.07 -0.08 0.94 5.23 5.52

rating mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 5.46 0.07 1.15 0.25 5.32 5.61

rating mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 5.35 0.07 -0.40 0.69 5.21 5.50

rating mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 5.71 0.07 4.70 0.00 5.57 5.84

rating mm Tidligere beskæftigelse Arbejdsløs 4.74 0.09 -6.91 0.00 4.56 4.92

rating mm Tidligere beskæftigelse Tjener 5.20 0.09 -2.11 0.03 5.03 5.37

rating mm Tidligere beskæftigelse Kok 5.38 0.09 0.01 0.99 5.20 5.56

rating mm Tidligere beskæftigelse Mekaniker 5.49 0.09 1.18 0.24 5.31 5.67

rating mm Tidligere beskæftigelse Butiksassistent 5.19 0.09 -2.11 0.03 5.01 5.37

rating mm Tidligere beskæftigelse Salgskonsulent 5.31 0.09 -0.79 0.43 5.13 5.49

rating mm Tidligere beskæftigelse Regnskabsmedarbejder 5.63 0.10 2.45 0.01 5.43 5.83

rating mm Tidligere beskæftigelse It-medarbejder 5.58 0.10 1.97 0.05 5.38 5.79

rating mm Tidligere beskæftigelse Analytiker 5.62 0.10 2.39 0.02 5.42 5.81

rating mm Tidligere beskæftigelse Ingeniør 6.30 0.23 4.04 0.00 5.85 6.74

rating mm Tidligere beskæftigelse Læge 6.79 0.24 5.75 0.00 6.31 7.27

rating mm Engelskkundskaber Taler og forstår ikke engelsk 4.97 0.06 -6.76 0.00 4.85 5.09

rating mm Engelskkundskaber Forstår, men taler ikke engelsk 5.22 0.06 -2.66 0.01 5.10 5.34

rating mm Engelskkundskaber Kan føre en samtale på engelsk 5.59 0.06 3.43 0.00 5.47 5.71

rating mm Engelskkundskaber Taler flydende engelsk 5.75 0.06 5.97 0.00 5.63 5.88

rating mm Oprindelsesland Polen 5.52 0.08 1.69 0.09 5.36 5.67

rating mm Oprindelsesland Tyskland 6.07 0.08 8.66 0.00 5.91 6.22

rating mm Oprindelsesland Somalia 4.79 0.08 -7.16 0.00 4.63 4.95

rating mm Oprindelsesland Kina 5.46 0.08 0.99 0.32 5.30 5.61

rating mm Oprindelsesland Syrien 5.40 0.08 0.27 0.78 5.24 5.57

rating mm Oprindelsesland Tyrkiet 5.17 0.08 -2.54 0.01 5.01 5.33

rating mm Oprindelsesland Irak 5.23 0.08 -1.82 0.07 5.08 5.39

rating mm Religion Ikke troende 5.54 0.05 3.08 0.00 5.44 5.65

rating mm Religion Muslim 5.01 0.05 -6.79 0.00 4.91 5.12

rating mm Religion Kristen 5.59 0.05 4.03 0.00 5.49 5.69
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Tabel G.2: Støtte til indvandrer afhængig af opgavenummer (1 og 2)

statistic outcome level estimate std.error z p BY

mm choice Mand 0.46 0.02 -2.38 0.02 Opgave nr. 1

mm choice Kvinde 0.54 0.02 2.38 0.02 Opgave nr. 1

mm choice 25 år 0.52 0.02 1.03 0.30 Opgave nr. 1

mm choice 31 år 0.51 0.03 0.50 0.62 Opgave nr. 1

mm choice 37 år 0.55 0.02 2.11 0.04 Opgave nr. 1

mm choice 43 år 0.49 0.03 -0.53 0.60 Opgave nr. 1

mm choice 55 år 0.42 0.03 -3.32 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Ingen formel uddannelse 0.32 0.03 -5.69 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Grundskole 0.43 0.03 -2.50 0.01 Opgave nr. 1

mm choice Gymnasial uddannelse 0.54 0.03 1.51 0.13 Opgave nr. 1

mm choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.53 0.03 1.24 0.21 Opgave nr. 1

mm choice Kort videregående uddannelse 0.53 0.03 1.01 0.31 Opgave nr. 1

mm choice Lang videregående uddannelse 0.57 0.03 2.72 0.01 Opgave nr. 1

mm choice Arbejdsløs 0.32 0.03 -5.88 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Tjener 0.47 0.03 -0.78 0.44 Opgave nr. 1

mm choice Kok 0.52 0.03 0.66 0.51 Opgave nr. 1

mm choice Mekaniker 0.50 0.03 0.00 1.00 Opgave nr. 1

mm choice Butiksassistent 0.44 0.03 -1.68 0.09 Opgave nr. 1

mm choice Salgskonsulent 0.44 0.03 -1.77 0.08 Opgave nr. 1

mm choice Regnskabsmedarbejder 0.58 0.04 2.19 0.03 Opgave nr. 1

mm choice It-medarbejder 0.61 0.04 3.14 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Analytiker 0.62 0.04 3.08 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Ingeniør 0.72 0.08 2.75 0.01 Opgave nr. 1

mm choice Læge 0.70 0.08 2.46 0.01 Opgave nr. 1

mm choice Taler og forstår ikke engelsk 0.38 0.02 -5.80 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.45 0.02 -2.19 0.03 Opgave nr. 1

mm choice Kan føre en samtale på engelsk 0.58 0.02 3.81 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Taler flydende engelsk 0.60 0.02 4.44 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Polen 0.56 0.03 1.78 0.07 Opgave nr. 1

mm choice Tyskland 0.57 0.03 2.39 0.02 Opgave nr. 1

mm choice Somalia 0.39 0.03 -3.76 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Kina 0.49 0.03 -0.34 0.73 Opgave nr. 1

mm choice Syrien 0.52 0.03 0.58 0.56 Opgave nr. 1

mm choice Tyrkiet 0.48 0.03 -0.73 0.47 Opgave nr. 1

mm choice Irak 0.50 0.03 0.06 0.95 Opgave nr. 1

mm choice Ikke troende 0.56 0.02 3.47 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Muslim 0.35 0.02 -7.92 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Kristen 0.58 0.02 4.06 0.00 Opgave nr. 1

mm choice Mand 0.46 0.02 -2.31 0.02 Opgave nr. 2

mm choice Kvinde 0.54 0.02 2.26 0.02 Opgave nr. 2

mm choice 25 år 0.50 0.03 0.10 0.92 Opgave nr. 2

mm choice 31 år 0.51 0.02 0.40 0.69 Opgave nr. 2

mm choice 37 år 0.53 0.03 1.06 0.29 Opgave nr. 2

mm choice 43 år 0.52 0.02 0.64 0.52 Opgave nr. 2

mm choice 55 år 0.45 0.02 -2.20 0.03 Opgave nr. 2

mm choice Ingen formel uddannelse 0.39 0.03 -3.12 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Grundskole 0.47 0.03 -0.94 0.35 Opgave nr. 2

mm choice Gymnasial uddannelse 0.51 0.03 0.26 0.79 Opgave nr. 2

mm choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.52 0.03 0.63 0.53 Opgave nr. 2

mm choice Kort videregående uddannelse 0.47 0.03 -1.27 0.20 Opgave nr. 2

mm choice Lang videregående uddannelse 0.58 0.02 3.38 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Arbejdsløs 0.34 0.03 -5.06 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Tjener 0.44 0.03 -2.01 0.04 Opgave nr. 2

mm choice Kok 0.52 0.03 0.66 0.51 Opgave nr. 2

mm choice Mekaniker 0.55 0.03 1.75 0.08 Opgave nr. 2

mm choice Butiksassistent 0.48 0.03 -0.69 0.49 Opgave nr. 2

mm choice Salgskonsulent 0.47 0.03 -0.76 0.45 Opgave nr. 2

mm choice Regnskabsmedarbejder 0.50 0.04 0.07 0.94 Opgave nr. 2

mm choice It-medarbejder 0.60 0.04 2.81 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Analytiker 0.56 0.04 1.61 0.11 Opgave nr. 2

mm choice Ingeniør 0.60 0.07 1.40 0.16 Opgave nr. 2

mm choice Læge 0.80 0.08 3.75 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Taler og forstår ikke engelsk 0.37 0.02 -5.77 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.44 0.02 -2.50 0.01 Opgave nr. 2

mm choice Kan føre en samtale på engelsk 0.54 0.02 1.84 0.07 Opgave nr. 2

mm choice Taler flydende engelsk 0.63 0.02 6.28 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Polen 0.56 0.03 2.08 0.04 Opgave nr. 2

mm choice Tyskland 0.64 0.03 4.87 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Somalia 0.36 0.03 -4.72 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Kina 0.50 0.03 -0.12 0.90 Opgave nr. 2

mm choice Syrien 0.50 0.03 0.00 1.00 Opgave nr. 2

mm choice Tyrkiet 0.47 0.03 -1.02 0.31 Opgave nr. 2

mm choice Irak 0.46 0.03 -1.27 0.21 Opgave nr. 2

mm choice Ikke troende 0.57 0.02 3.52 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Muslim 0.40 0.02 -5.11 0.00 Opgave nr. 2

mm choice Kristen 0.53 0.02 1.65 0.10 Opgave nr. 2
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Tabel G.3: Støtte til indvandrer afhængig af opgavenummer (3 og 4)

statistic outcome level estimate std.error z p BY

mm choice Mand 0.49 0.02 -0.67 0.51 Opgave nr. 3

mm choice Kvinde 0.51 0.02 0.66 0.51 Opgave nr. 3

mm choice 25 år 0.56 0.02 2.50 0.01 Opgave nr. 3

mm choice 31 år 0.47 0.02 -1.14 0.26 Opgave nr. 3

mm choice 37 år 0.51 0.03 0.25 0.80 Opgave nr. 3

mm choice 43 år 0.52 0.03 0.66 0.51 Opgave nr. 3

mm choice 55 år 0.44 0.03 -2.33 0.02 Opgave nr. 3

mm choice Ingen formel uddannelse 0.40 0.03 -3.40 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Grundskole 0.45 0.03 -1.77 0.08 Opgave nr. 3

mm choice Gymnasial uddannelse 0.53 0.03 1.05 0.29 Opgave nr. 3

mm choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.53 0.03 1.14 0.25 Opgave nr. 3

mm choice Kort videregående uddannelse 0.47 0.03 -1.25 0.21 Opgave nr. 3

mm choice Lang videregående uddannelse 0.58 0.02 3.46 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Arbejdsløs 0.34 0.03 -5.14 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Tjener 0.50 0.03 0.13 0.89 Opgave nr. 3

mm choice Kok 0.52 0.03 0.61 0.54 Opgave nr. 3

mm choice Mekaniker 0.50 0.03 -0.07 0.95 Opgave nr. 3

mm choice Butiksassistent 0.48 0.03 -0.46 0.64 Opgave nr. 3

mm choice Salgskonsulent 0.44 0.03 -1.89 0.06 Opgave nr. 3

mm choice Regnskabsmedarbejder 0.50 0.04 -0.07 0.94 Opgave nr. 3

mm choice It-medarbejder 0.59 0.04 2.44 0.01 Opgave nr. 3

mm choice Analytiker 0.58 0.03 2.43 0.02 Opgave nr. 3

mm choice Ingeniør 0.70 0.08 2.46 0.01 Opgave nr. 3

mm choice Læge 0.72 0.07 3.02 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Taler og forstår ikke engelsk 0.35 0.02 -7.00 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.45 0.02 -2.05 0.04 Opgave nr. 3

mm choice Kan føre en samtale på engelsk 0.56 0.02 2.79 0.01 Opgave nr. 3

mm choice Taler flydende engelsk 0.63 0.02 6.25 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Polen 0.55 0.03 1.61 0.11 Opgave nr. 3

mm choice Tyskland 0.57 0.03 2.28 0.02 Opgave nr. 3

mm choice Somalia 0.40 0.03 -3.57 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Kina 0.56 0.03 1.87 0.06 Opgave nr. 3

mm choice Syrien 0.49 0.03 -0.25 0.80 Opgave nr. 3

mm choice Tyrkiet 0.50 0.03 0.17 0.87 Opgave nr. 3

mm choice Irak 0.44 0.03 -2.10 0.04 Opgave nr. 3

mm choice Ikke troende 0.55 0.02 2.31 0.02 Opgave nr. 3

mm choice Muslim 0.39 0.02 -5.76 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Kristen 0.57 0.02 3.61 0.00 Opgave nr. 3

mm choice Mand 0.47 0.02 -2.08 0.04 Opgave nr. 4

mm choice Kvinde 0.53 0.02 2.10 0.04 Opgave nr. 4

mm choice 25 år 0.51 0.03 0.41 0.68 Opgave nr. 4

mm choice 31 år 0.51 0.03 0.40 0.69 Opgave nr. 4

mm choice 37 år 0.54 0.02 1.47 0.14 Opgave nr. 4

mm choice 43 år 0.50 0.02 -0.05 0.96 Opgave nr. 4

mm choice 55 år 0.44 0.02 -2.27 0.02 Opgave nr. 4

mm choice Ingen formel uddannelse 0.35 0.03 -4.72 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Grundskole 0.41 0.03 -3.28 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Gymnasial uddannelse 0.48 0.03 -0.79 0.43 Opgave nr. 4

mm choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.55 0.03 1.75 0.08 Opgave nr. 4

mm choice Kort videregående uddannelse 0.52 0.03 0.86 0.39 Opgave nr. 4

mm choice Lang videregående uddannelse 0.61 0.02 4.59 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Arbejdsløs 0.31 0.03 -6.08 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Tjener 0.48 0.03 -0.65 0.52 Opgave nr. 4

mm choice Kok 0.56 0.03 1.85 0.06 Opgave nr. 4

mm choice Mekaniker 0.47 0.03 -0.82 0.41 Opgave nr. 4

mm choice Butiksassistent 0.49 0.04 -0.28 0.78 Opgave nr. 4

mm choice Salgskonsulent 0.44 0.03 -1.90 0.06 Opgave nr. 4

mm choice Regnskabsmedarbejder 0.56 0.03 1.61 0.11 Opgave nr. 4

mm choice It-medarbejder 0.57 0.04 1.97 0.05 Opgave nr. 4

mm choice Analytiker 0.57 0.04 1.97 0.05 Opgave nr. 4

mm choice Ingeniør 0.65 0.07 2.25 0.02 Opgave nr. 4

mm choice Læge 0.82 0.07 4.95 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Taler og forstår ikke engelsk 0.35 0.02 -6.97 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.44 0.02 -2.84 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Kan føre en samtale på engelsk 0.58 0.02 3.45 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Taler flydende engelsk 0.64 0.02 6.47 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Polen 0.51 0.03 0.36 0.72 Opgave nr. 4

mm choice Tyskland 0.59 0.03 3.05 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Somalia 0.37 0.03 -4.33 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Kina 0.52 0.03 0.58 0.56 Opgave nr. 4

mm choice Syrien 0.52 0.03 0.77 0.44 Opgave nr. 4

mm choice Tyrkiet 0.53 0.03 0.91 0.37 Opgave nr. 4

mm choice Irak 0.45 0.03 -1.63 0.10 Opgave nr. 4

mm choice Ikke troende 0.56 0.02 3.15 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Muslim 0.39 0.02 -5.66 0.00 Opgave nr. 4

mm choice Kristen 0.55 0.02 2.38 0.02 Opgave nr. 4
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Tabel G.4: Støtte til indvandrer afhængig af opgavenummer (5)

statistic outcome level estimate std.error z p BY

mm choice Mand 0.46 0.02 -2.78 0.01 Opgave nr. 5

mm choice Kvinde 0.54 0.02 2.68 0.01 Opgave nr. 5

mm choice 25 år 0.53 0.02 1.14 0.25 Opgave nr. 5

mm choice 31 år 0.50 0.03 0.10 0.92 Opgave nr. 5

mm choice 37 år 0.49 0.02 -0.49 0.62 Opgave nr. 5

mm choice 43 år 0.55 0.02 1.96 0.05 Opgave nr. 5

mm choice 55 år 0.43 0.03 -2.90 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Ingen formel uddannelse 0.40 0.03 -2.80 0.01 Opgave nr. 5

mm choice Grundskole 0.44 0.03 -2.07 0.04 Opgave nr. 5

mm choice Gymnasial uddannelse 0.49 0.03 -0.33 0.74 Opgave nr. 5

mm choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.51 0.03 0.44 0.66 Opgave nr. 5

mm choice Kort videregående uddannelse 0.48 0.03 -0.84 0.40 Opgave nr. 5

mm choice Lang videregående uddannelse 0.60 0.02 4.39 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Arbejdsløs 0.35 0.03 -4.47 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Tjener 0.46 0.03 -1.23 0.22 Opgave nr. 5

mm choice Kok 0.52 0.03 0.52 0.60 Opgave nr. 5

mm choice Mekaniker 0.53 0.03 0.83 0.41 Opgave nr. 5

mm choice Butiksassistent 0.40 0.03 -2.97 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Salgskonsulent 0.52 0.03 0.58 0.56 Opgave nr. 5

mm choice Regnskabsmedarbejder 0.53 0.04 0.80 0.43 Opgave nr. 5

mm choice It-medarbejder 0.60 0.03 2.86 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Analytiker 0.52 0.04 0.64 0.52 Opgave nr. 5

mm choice Ingeniør 0.64 0.08 1.73 0.08 Opgave nr. 5

mm choice Læge 0.76 0.07 3.82 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Taler og forstår ikke engelsk 0.37 0.02 -6.19 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.42 0.02 -3.37 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Kan føre en samtale på engelsk 0.58 0.02 3.42 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Taler flydende engelsk 0.63 0.02 6.21 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Polen 0.55 0.03 1.55 0.12 Opgave nr. 5

mm choice Tyskland 0.63 0.03 4.49 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Somalia 0.33 0.03 -5.99 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Kina 0.56 0.03 1.90 0.06 Opgave nr. 5

mm choice Syrien 0.49 0.03 -0.34 0.73 Opgave nr. 5

mm choice Tyrkiet 0.47 0.03 -1.17 0.24 Opgave nr. 5

mm choice Irak 0.48 0.03 -0.67 0.50 Opgave nr. 5

mm choice Ikke troende 0.54 0.02 2.01 0.04 Opgave nr. 5

mm choice Muslim 0.42 0.02 -4.41 0.00 Opgave nr. 5

mm choice Kristen 0.55 0.02 2.34 0.02 Opgave nr. 5
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Tabel G.5: Støtte til indvandrer afhængig af profilnummer

statistic outcome level estimate std.error z p BY

mm choice Mand 0.47 0.01 -2.81 0.01 Profil nr. 1

mm choice Kvinde 0.53 0.01 3.12 0.00 Profil nr. 1

mm choice 25 år 0.52 0.02 1.52 0.13 Profil nr. 1

mm choice 31 år 0.48 0.02 -1.00 0.32 Profil nr. 1

mm choice 37 år 0.53 0.02 1.59 0.11 Profil nr. 1

mm choice 43 år 0.53 0.02 1.75 0.08 Profil nr. 1

mm choice 55 år 0.45 0.02 -3.32 0.00 Profil nr. 1

mm choice Ingen formel uddannelse 0.38 0.02 -5.69 0.00 Profil nr. 1

mm choice Grundskole 0.45 0.02 -3.11 0.00 Profil nr. 1

mm choice Gymnasial uddannelse 0.50 0.02 -0.23 0.81 Profil nr. 1

mm choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.54 0.02 2.64 0.01 Profil nr. 1

mm choice Kort videregående uddannelse 0.50 0.02 0.27 0.79 Profil nr. 1

mm choice Lang videregående uddannelse 0.58 0.02 4.98 0.00 Profil nr. 1

mm choice Arbejdsløs 0.31 0.02 -9.54 0.00 Profil nr. 1

mm choice Tjener 0.49 0.02 -0.53 0.59 Profil nr. 1

mm choice Kok 0.52 0.02 0.85 0.39 Profil nr. 1

mm choice Mekaniker 0.49 0.02 -0.39 0.69 Profil nr. 1

mm choice Butiksassistent 0.45 0.02 -2.44 0.01 Profil nr. 1

mm choice Salgskonsulent 0.47 0.02 -1.23 0.22 Profil nr. 1

mm choice Regnskabsmedarbejder 0.56 0.02 2.83 0.00 Profil nr. 1

mm choice It-medarbejder 0.62 0.02 5.14 0.00 Profil nr. 1

mm choice Analytiker 0.58 0.02 3.55 0.00 Profil nr. 1

mm choice Ingeniør 0.63 0.05 2.63 0.01 Profil nr. 1

mm choice Læge 0.74 0.05 4.94 0.00 Profil nr. 1

mm choice Taler og forstår ikke engelsk 0.37 0.01 -9.46 0.00 Profil nr. 1

mm choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.44 0.01 -4.49 0.00 Profil nr. 1

mm choice Kan føre en samtale på engelsk 0.57 0.01 5.12 0.00 Profil nr. 1

mm choice Taler flydende engelsk 0.64 0.01 9.91 0.00 Profil nr. 1

mm choice Polen 0.54 0.02 1.99 0.05 Profil nr. 1

mm choice Tyskland 0.63 0.02 7.03 0.00 Profil nr. 1

mm choice Somalia 0.35 0.02 -8.52 0.00 Profil nr. 1

mm choice Kina 0.51 0.02 0.81 0.42 Profil nr. 1

mm choice Syrien 0.51 0.02 0.41 0.68 Profil nr. 1

mm choice Tyrkiet 0.50 0.02 0.15 0.88 Profil nr. 1

mm choice Irak 0.47 0.02 -1.45 0.15 Profil nr. 1

mm choice Ikke troende 0.57 0.01 5.32 0.00 Profil nr. 1

mm choice Muslim 0.38 0.01 -10.17 0.00 Profil nr. 1

mm choice Kristen 0.56 0.01 5.00 0.00 Profil nr. 1

mm choice Mand 0.46 0.01 -3.64 0.00 Profil nr. 2

mm choice Kvinde 0.53 0.01 3.26 0.00 Profil nr. 2

mm choice 25 år 0.53 0.02 1.81 0.07 Profil nr. 2

mm choice 31 år 0.52 0.02 1.19 0.23 Profil nr. 2

mm choice 37 år 0.52 0.02 1.19 0.23 Profil nr. 2

mm choice 43 år 0.50 0.02 0.03 0.98 Profil nr. 2

mm choice 55 år 0.42 0.02 -4.89 0.00 Profil nr. 2

mm choice Ingen formel uddannelse 0.37 0.02 -6.73 0.00 Profil nr. 2

mm choice Grundskole 0.44 0.02 -3.51 0.00 Profil nr. 2

mm choice Gymnasial uddannelse 0.52 0.02 1.31 0.19 Profil nr. 2

mm choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.51 0.02 0.65 0.52 Profil nr. 2

mm choice Kort videregående uddannelse 0.48 0.02 -1.13 0.26 Profil nr. 2

mm choice Lang videregående uddannelse 0.60 0.02 6.77 0.00 Profil nr. 2

mm choice Arbejdsløs 0.35 0.02 -7.37 0.00 Profil nr. 2

mm choice Tjener 0.45 0.02 -2.36 0.02 Profil nr. 2

mm choice Kok 0.54 0.02 1.89 0.06 Profil nr. 2

mm choice Mekaniker 0.53 0.02 1.47 0.14 Profil nr. 2

mm choice Butiksassistent 0.47 0.02 -1.35 0.18 Profil nr. 2

mm choice Salgskonsulent 0.45 0.02 -2.37 0.02 Profil nr. 2

mm choice Regnskabsmedarbejder 0.50 0.02 0.05 0.96 Profil nr. 2

mm choice It-medarbejder 0.57 0.02 3.28 0.00 Profil nr. 2

mm choice Analytiker 0.56 0.02 2.54 0.01 Profil nr. 2

mm choice Ingeniør 0.69 0.05 3.96 0.00 Profil nr. 2

mm choice Læge 0.77 0.04 6.10 0.00 Profil nr. 2

mm choice Taler og forstår ikke engelsk 0.36 0.01 -10.59 0.00 Profil nr. 2

mm choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.45 0.01 -3.66 0.00 Profil nr. 2

mm choice Kan føre en samtale på engelsk 0.56 0.01 4.55 0.00 Profil nr. 2

mm choice Taler flydende engelsk 0.62 0.01 8.87 0.00 Profil nr. 2

mm choice Polen 0.55 0.02 2.70 0.01 Profil nr. 2

mm choice Tyskland 0.57 0.02 3.84 0.00 Profil nr. 2

mm choice Somalia 0.40 0.02 -5.60 0.00 Profil nr. 2

mm choice Kina 0.53 0.02 1.62 0.10 Profil nr. 2

mm choice Syrien 0.50 0.02 0.07 0.94 Profil nr. 2

mm choice Tyrkiet 0.48 0.02 -1.31 0.19 Profil nr. 2

mm choice Irak 0.46 0.02 -2.08 0.04 Profil nr. 2

mm choice Ikke troende 0.55 0.01 3.83 0.00 Profil nr. 2

mm choice Muslim 0.40 0.01 -8.04 0.00 Profil nr. 2

mm choice Kristen 0.55 0.01 3.83 0.00 Profil nr. 2
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Tabel G.6: Conjointeksperiment: balancetest for køn, alder og uddannelse (køn)

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

resp_køn_num mm Køn Mand 0.54 0.01 -0.93 0.35 0.53 0.56

resp_køn_num mm Køn Kvinde 0.56 0.01 0.92 0.36 0.54 0.57

resp_køn_num mm Alder 25 år 0.54 0.01 -1.16 0.25 0.52 0.56

resp_køn_num mm Alder 31 år 0.56 0.01 0.69 0.49 0.54 0.58

resp_køn_num mm Alder 37 år 0.55 0.01 0.20 0.84 0.53 0.57

resp_køn_num mm Alder 43 år 0.54 0.01 -0.63 0.53 0.52 0.56

resp_køn_num mm Alder 55 år 0.56 0.01 0.94 0.35 0.54 0.58

resp_køn_num mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.54 0.01 -0.57 0.57 0.51 0.57

resp_køn_num mm Uddannelse Grundskole 0.54 0.01 -0.93 0.35 0.51 0.56

resp_køn_num mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.55 0.01 0.28 0.78 0.53 0.58

resp_køn_num mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.56 0.01 0.65 0.52 0.53 0.58

resp_køn_num mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.56 0.01 0.44 0.66 0.53 0.58

resp_køn_num mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.55 0.01 -0.02 0.98 0.53 0.57

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Arbejdsløs 0.55 0.02 -0.01 0.99 0.52 0.58

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Tjener 0.54 0.01 -0.43 0.67 0.52 0.57

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Kok 0.55 0.01 0.16 0.88 0.52 0.58

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Mekaniker 0.54 0.01 -0.36 0.72 0.52 0.57

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Butiksassistent 0.54 0.02 -0.78 0.44 0.51 0.57

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Salgskonsulent 0.56 0.01 0.70 0.48 0.53 0.59

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Regnskabsmedarbejder 0.56 0.02 0.58 0.56 0.53 0.59

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse It-medarbejder 0.55 0.02 0.01 0.99 0.52 0.58

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Analytiker 0.55 0.02 0.11 0.91 0.52 0.58

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Ingeniør 0.54 0.04 -0.17 0.87 0.47 0.61

resp_køn_num mm Tidligere beskæftigelse Læge 0.56 0.04 0.32 0.75 0.49 0.64

resp_køn_num mm Engelskkundskaber Taler og forstår ikke engelsk 0.55 0.01 -0.43 0.67 0.53 0.57

resp_køn_num mm Engelskkundskaber Forstår, men taler ikke engelsk 0.55 0.01 -0.01 0.99 0.53 0.57

resp_køn_num mm Engelskkundskaber Kan føre en samtale på engelsk 0.54 0.01 -1.38 0.17 0.52 0.56

resp_køn_num mm Engelskkundskaber Taler flydende engelsk 0.57 0.01 1.83 0.07 0.55 0.59

resp_køn_num mm Oprindelsesland Polen 0.55 0.01 0.37 0.71 0.53 0.58

resp_køn_num mm Oprindelsesland Tyskland 0.54 0.01 -0.94 0.35 0.51 0.56

resp_køn_num mm Oprindelsesland Somalia 0.53 0.01 -1.85 0.06 0.50 0.55

resp_køn_num mm Oprindelsesland Kina 0.54 0.01 -0.83 0.41 0.51 0.56

resp_køn_num mm Oprindelsesland Syrien 0.58 0.01 2.08 0.04 0.55 0.60

resp_køn_num mm Oprindelsesland Tyrkiet 0.56 0.01 0.57 0.57 0.53 0.58

resp_køn_num mm Oprindelsesland Irak 0.56 0.01 0.61 0.54 0.53 0.58

resp_køn_num mm Religion Ikke troende 0.55 0.01 -0.10 0.92 0.53 0.57

resp_køn_num mm Religion Muslim 0.55 0.01 0.40 0.69 0.54 0.57

resp_køn_num mm Religion Kristen 0.55 0.01 -0.30 0.76 0.53 0.56
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Tabel G.7: Conjointeksperiment: balancetest for køn, alder og uddannelse (alder)

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

resp_alder_num mm Køn Mand 47.14 0.25 0.28 0.78 46.66 47.62

resp_alder_num mm Køn Kvinde 47.00 0.24 -0.29 0.78 46.53 47.47

resp_alder_num mm Alder 25 år 47.16 0.38 0.26 0.80 46.42 47.91

resp_alder_num mm Alder 31 år 47.19 0.39 0.31 0.76 46.43 47.95

resp_alder_num mm Alder 37 år 47.04 0.38 -0.07 0.94 46.29 47.79

resp_alder_num mm Alder 43 år 46.84 0.39 -0.58 0.56 46.09 47.60

resp_alder_num mm Alder 55 år 47.10 0.38 0.08 0.93 46.35 47.85

resp_alder_num mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 46.65 0.52 -0.81 0.42 45.63 47.67

resp_alder_num mm Uddannelse Grundskole 47.62 0.43 1.29 0.20 46.78 48.45

resp_alder_num mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 47.31 0.42 0.58 0.57 46.49 48.12

resp_alder_num mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 47.30 0.42 0.56 0.58 46.49 48.11

resp_alder_num mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 47.17 0.41 0.25 0.81 46.37 47.97

resp_alder_num mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 46.39 0.37 -1.81 0.07 45.66 47.12

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Arbejdsløs 46.51 0.53 -1.05 0.29 45.47 47.55

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Tjener 47.02 0.49 -0.10 0.92 46.05 47.99

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Kok 46.84 0.51 -0.45 0.66 45.84 47.84

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Mekaniker 46.51 0.51 -1.11 0.27 45.52 47.50

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Butiksassistent 46.86 0.53 -0.40 0.69 45.82 47.90

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Salgskonsulent 47.47 0.50 0.81 0.42 46.49 48.46

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Regnskabsmedarbejder 47.39 0.55 0.59 0.56 46.31 48.48

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse It-medarbejder 48.39 0.57 2.33 0.02 47.28 49.50

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Analytiker 47.03 0.55 -0.06 0.95 45.95 48.12

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Ingeniør 46.55 1.17 -0.44 0.66 44.25 48.85

resp_alder_num mm Tidligere beskæftigelse Læge 46.45 1.30 -0.48 0.63 43.90 49.00

resp_alder_num mm Engelskkundskaber Taler og forstår ikke engelsk 46.74 0.34 -0.96 0.34 46.07 47.41

resp_alder_num mm Engelskkundskaber Forstår, men taler ikke engelsk 46.98 0.34 -0.27 0.79 46.31 47.64

resp_alder_num mm Engelskkundskaber Kan føre en samtale på engelsk 47.18 0.34 0.32 0.75 46.51 47.85

resp_alder_num mm Engelskkundskaber Taler flydende engelsk 47.39 0.35 0.91 0.36 46.70 48.07

resp_alder_num mm Oprindelsesland Polen 47.20 0.47 0.28 0.78 46.28 48.11

resp_alder_num mm Oprindelsesland Tyskland 47.87 0.45 1.78 0.08 46.99 48.76

resp_alder_num mm Oprindelsesland Somalia 46.15 0.46 -2.00 0.05 45.25 47.05

resp_alder_num mm Oprindelsesland Kina 47.04 0.44 -0.06 0.95 46.17 47.91

resp_alder_num mm Oprindelsesland Syrien 47.34 0.46 0.60 0.55 46.45 48.23

resp_alder_num mm Oprindelsesland Tyrkiet 46.98 0.45 -0.19 0.85 46.09 47.87

resp_alder_num mm Oprindelsesland Irak 46.86 0.45 -0.47 0.64 45.97 47.74

resp_alder_num mm Religion Ikke troende 46.51 0.30 -1.89 0.06 45.92 47.09

resp_alder_num mm Religion Muslim 47.23 0.30 0.54 0.59 46.64 47.81

resp_alder_num mm Religion Kristen 47.46 0.30 1.31 0.19 46.87 48.04
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Tabel G.8: Conjointeksperiment: balancetest for køn, alder og uddannelse (uddannelse)

outcome statistic feature level estimate std.error z p lower upper

resp_uddannelse_num mm Køn Mand 0.52 0.01 1.21 0.23 0.51 0.53

resp_uddannelse_num mm Køn Kvinde 0.50 0.01 -1.20 0.23 0.49 0.52

resp_uddannelse_num mm Alder 25 år 0.52 0.01 0.68 0.49 0.50 0.54

resp_uddannelse_num mm Alder 31 år 0.51 0.01 -0.20 0.84 0.49 0.53

resp_uddannelse_num mm Alder 37 år 0.51 0.01 -0.45 0.65 0.49 0.53

resp_uddannelse_num mm Alder 43 år 0.52 0.01 0.79 0.43 0.50 0.54

resp_uddannelse_num mm Alder 55 år 0.50 0.01 -0.83 0.40 0.48 0.52

resp_uddannelse_num mm Uddannelse Ingen formel uddannelse 0.51 0.01 -0.43 0.67 0.48 0.53

resp_uddannelse_num mm Uddannelse Grundskole 0.53 0.01 1.12 0.26 0.50 0.55

resp_uddannelse_num mm Uddannelse Gymnasial uddannelse 0.52 0.01 0.61 0.54 0.50 0.54

resp_uddannelse_num mm Uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse 0.52 0.01 0.46 0.64 0.49 0.54

resp_uddannelse_num mm Uddannelse Kort videregående uddannelse 0.51 0.01 0.03 0.97 0.49 0.54

resp_uddannelse_num mm Uddannelse Lang videregående uddannelse 0.49 0.01 -1.68 0.09 0.47 0.52

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Arbejdsløs 0.51 0.02 -0.34 0.73 0.48 0.54

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Tjener 0.51 0.01 -0.30 0.76 0.48 0.54

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Kok 0.52 0.01 0.56 0.57 0.49 0.55

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Mekaniker 0.50 0.01 -0.84 0.40 0.47 0.53

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Butiksassistent 0.52 0.02 0.23 0.82 0.49 0.55

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Salgskonsulent 0.51 0.01 0.13 0.89 0.49 0.54

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Regnskabsmedarbejder 0.52 0.02 0.65 0.51 0.49 0.55

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse It-medarbejder 0.52 0.02 0.38 0.71 0.49 0.55

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Analytiker 0.52 0.02 0.24 0.81 0.48 0.55

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Ingeniør 0.48 0.04 -0.84 0.40 0.41 0.55

resp_uddannelse_num mm Tidligere beskæftigelse Læge 0.49 0.04 -0.70 0.49 0.41 0.56

resp_uddannelse_num mm Engelskkundskaber Taler og forstår ikke engelsk 0.50 0.01 -1.05 0.29 0.48 0.52

resp_uddannelse_num mm Engelskkundskaber Forstår, men taler ikke engelsk 0.53 0.01 2.18 0.03 0.51 0.55

resp_uddannelse_num mm Engelskkundskaber Kan føre en samtale på engelsk 0.51 0.01 -0.67 0.50 0.49 0.53

resp_uddannelse_num mm Engelskkundskaber Taler flydende engelsk 0.51 0.01 -0.44 0.66 0.49 0.53

resp_uddannelse_num mm Oprindelsesland Polen 0.51 0.01 -0.19 0.85 0.48 0.54

resp_uddannelse_num mm Oprindelsesland Tyskland 0.54 0.01 2.34 0.02 0.52 0.57

resp_uddannelse_num mm Oprindelsesland Somalia 0.51 0.01 -0.09 0.93 0.48 0.54

resp_uddannelse_num mm Oprindelsesland Kina 0.50 0.01 -0.73 0.47 0.48 0.53

resp_uddannelse_num mm Oprindelsesland Syrien 0.53 0.01 1.06 0.29 0.50 0.55

resp_uddannelse_num mm Oprindelsesland Tyrkiet 0.49 0.01 -1.73 0.08 0.46 0.52

resp_uddannelse_num mm Oprindelsesland Irak 0.50 0.01 -0.67 0.50 0.48 0.53

resp_uddannelse_num mm Religion Ikke troende 0.51 0.01 -0.78 0.44 0.49 0.52

resp_uddannelse_num mm Religion Muslim 0.52 0.01 0.99 0.32 0.50 0.54

resp_uddannelse_num mm Religion Kristen 0.51 0.01 -0.22 0.83 0.49 0.53
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Tabel G.9: Forskel mellem korrekte og forkerte svar på manipulationstjek

statistic outcome level estimate std.error z p BY resp_eksperiment

mm_difference choice Mand -0.03 0.02 -1.27 0.20 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Kvinde 0.03 0.02 1.37 0.17 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice 25 år 0.04 0.03 1.13 0.26 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice 31 år -0.04 0.03 -1.38 0.17 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice 37 år -0.03 0.03 -1.10 0.27 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice 43 år 0.02 0.03 0.53 0.59 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice 55 år 0.02 0.03 0.66 0.51 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Ingen formel uddannelse -0.01 0.04 -0.21 0.84 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Grundskole 0.03 0.03 0.93 0.35 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Gymnasial uddannelse -0.06 0.03 -1.80 0.07 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.02 0.03 0.63 0.53 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Kort videregående uddannelse -0.02 0.03 -0.62 0.54 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Lang videregående uddannelse 0.03 0.03 0.80 0.42 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Arbejdsløs 0.08 0.04 2.15 0.03 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Tjener -0.11 0.04 -2.68 0.01 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Kok -0.01 0.04 -0.20 0.84 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Mekaniker -0.03 0.04 -0.63 0.53 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Butiksassistent -0.04 0.04 -1.05 0.29 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Salgskonsulent 0.04 0.04 1.05 0.29 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Regnskabsmedarbejder 0.05 0.05 1.05 0.29 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice It-medarbejder 0.02 0.05 0.44 0.66 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Analytiker -0.03 0.05 -0.58 0.56 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Ingeniør 0.07 0.10 0.71 0.47 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Læge -0.01 0.09 -0.08 0.94 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Taler og forstår ikke engelsk -0.01 0.03 -0.51 0.61 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.03 0.03 1.12 0.26 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Kan føre en samtale på engelsk 0.04 0.03 1.27 0.21 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Taler flydende engelsk -0.05 0.03 -1.86 0.06 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Polen -0.02 0.04 -0.61 0.54 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Tyskland 0.01 0.04 0.28 0.78 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Somalia 0.01 0.04 0.35 0.72 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Kina 0.00 0.04 0.03 0.98 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Syrien 0.04 0.04 1.09 0.27 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Tyrkiet 0.02 0.04 0.40 0.69 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Irak -0.04 0.04 -1.17 0.24 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Ikke troende -0.01 0.02 -0.25 0.80 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Muslim -0.02 0.02 -0.66 0.51 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Kristen 0.03 0.02 1.07 0.29 Korrekt - Ikke korrekt Økonomisk trussel

mm_difference choice Mand -0.02 0.02 -0.84 0.40 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Kvinde 0.02 0.02 0.86 0.39 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice 25 år 0.00 0.03 -0.04 0.97 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice 31 år 0.01 0.03 0.19 0.85 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice 37 år -0.01 0.03 -0.25 0.80 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice 43 år -0.01 0.03 -0.30 0.76 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice 55 år 0.01 0.03 0.27 0.79 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Ingen formel uddannelse -0.02 0.04 -0.48 0.63 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Grundskole 0.05 0.03 1.31 0.19 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Gymnasial uddannelse -0.04 0.04 -1.20 0.23 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Erhvervsfaglig uddannelse 0.01 0.03 0.26 0.80 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Kort videregående uddannelse -0.01 0.03 -0.40 0.69 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Lang videregående uddannelse 0.02 0.03 0.73 0.46 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Arbejdsløs 0.04 0.04 1.03 0.30 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Tjener -0.01 0.04 -0.15 0.88 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Kok 0.01 0.04 0.31 0.76 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Mekaniker -0.05 0.04 -1.21 0.23 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Butiksassistent 0.01 0.04 0.16 0.87 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Salgskonsulent 0.03 0.04 0.71 0.48 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Regnskabsmedarbejder 0.01 0.05 0.11 0.92 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice It-medarbejder -0.06 0.04 -1.30 0.19 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Analytiker -0.04 0.05 -0.75 0.46 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Ingeniør 0.02 0.10 0.17 0.86 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Læge 0.12 0.09 1.33 0.18 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Taler og forstår ikke engelsk -0.06 0.03 -2.17 0.03 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Forstår, men taler ikke engelsk 0.01 0.03 0.47 0.64 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Kan føre en samtale på engelsk 0.04 0.03 1.34 0.18 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Taler flydende engelsk 0.01 0.03 0.40 0.69 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Polen 0.05 0.04 1.33 0.18 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Tyskland 0.05 0.04 1.29 0.20 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Somalia 0.00 0.04 -0.10 0.92 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Kina 0.03 0.04 0.80 0.43 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Syrien -0.02 0.04 -0.55 0.58 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Tyrkiet -0.04 0.04 -1.04 0.30 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Irak -0.05 0.04 -1.38 0.17 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Ikke troende 0.02 0.02 0.88 0.38 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Muslim -0.03 0.02 -1.05 0.29 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel

mm_difference choice Kristen 0.00 0.02 0.09 0.93 Korrekt - Ikke korrekt Kulturel trussel
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Stachurska & Claudi (2020) Appendiks G. Robusthedstest

Tabel G.10: Primingeksperiment: balancetest for køn, alder og uddannelse

resp_eksperiment fit lwr upr outcome

Kulturel trussel 0.53 0.49 0.58 resp_køn_num

Økonomisk trussel 0.56 0.52 0.61 resp_køn_num

Kulturel trussel 47.31 45.78 48.84 resp_alder_num

Økonomisk trussel 46.84 45.35 48.33 resp_alder_num

Kulturel trussel 0.51 0.47 0.55 resp_uddannelse_num

Økonomisk trussel 0.51 0.47 0.56 resp_uddannelse_num

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
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