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Abstract  
 
Denna uppsats beräknar ett skuggpris för rädslan att gå ensam i mörkret i individens 

hemmakvarter samt undersöker skillnader mellan män och kvinnors skuggpriser för att vara 

mindre rädd. Tidigare studier som har använts sig av skuggpris för att beräkna rädsla har 

studerats och analyserats för att på bästa sätt kunna genomföra denna uppsats. Datamaterialet 

som använts i uppsatsen kommer från European Social Survey och består av 1791 

observationer. Respondenterna fick i undersökningen svara på en skala mellan 1 till 4, där 1 var 

’’mycket säker’’ och 4 var ’’mycket osäker’’ angående individens rädsla vid mörker. 

Skuggpriset motsvarar den summa av hushållets nettoinkomst som individen är villig att offra 

för att känna sig en enhet mindre rädd. Skuggpriset för att gå ensam i mörkret jämförs med män 

och kvinnors separata skuggpriser. 

  

Skuggpriset för att gå ensam i mörkret beräknades till 15 744 kronor. I uppsatsen skattades 

männens skuggpris till 12 881 kronor medan kvinnornas skuggpris blev 27 956 kronor. Därmed 

kan kvinnorna i Sverige tänka sig offra mer av sin månadsinkomst för att vara mindre rädd än 

männen i Sverige.  

  

Skillnaderna mellan män och kvinnors skuggpriser kan bero på att könen har separata 

psykologiska kostnader samt olika sociala roller i samhället. En kvinna tenderar att känna mer 

rädsla i vardagen än vad en man gör. Skillnaden mellan män och kvinnors skuggpriser skulle 

eventuellt kunna förklaras med att samhället kanske inte anser att en man ska känna rädsla och 

detta skulle kunna leda till att männen är villiga att betala mindre för att minska sin rädsla. 
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1. Inledning och syfte 
 
Ekonomer, samhällsvetare och psykologer har sedan början av 1990 talet tillsammans utvecklat 

ett nytt forskningsområde; lyckoforskning. Varje enskild individ definierar lycka på olika sätt 

men Moore, Shepherd (2006) och Frey, Luechinger samt Stutzer (2009) definierar lycka som 

en känsla av tillfredställelse och välbefinnande. Forskningsområdet fokuserar på att undersöka 

vad som frambringar lycka, tillfredställelse och välbefinnande. Frey, Luechinger och Stutzer 

(2009) menar att exempelvis staten kan gynnas av att tillämpa resultatet av Frey, Luechinger 

och Stutzers forskning och på det sättet kunna få vetskap om hur staten kan skapa premisser för 

att öka medborgarnas tillfredställelse. Även enskilda individer kan använda sig av Frey, 

Luechinger och Stutzers (2009) resultatet för att på det sättet bli medvetna om hur de själva kan 

öka sin tillfredställelse. En normativ forskningsansats nyttjas inom nationalekonomin vilket 

resulterar i att antaganden görs om hur något bör vara. Det är viktigt att ta hänsyn till att Frey, 

Luechinger och Stutzser (2009) forskning inte ska hjälpa individer att uppnå tillfredställelse 

utan de talar om hur tillfredställelse hos individer bör vara.  

 

Moore och Shepherd (2006) kom fram till att olika handlingar kan öka eller minska en individs 

rädsla för brott och därmed förbättra samhällets tillfredställelse men att de handlingar som ger 

störst nytta bör vara självvalda av individerna. Denna studie bygger på ett vanligt 

nationalekonomiskt grundantagande om att alla människor vill maximera sin nytta, vilket i detta 

fall innebär att alla människor strävar efter en känsla av lycka och välbefinnande (Axelsson et 

al. 1988, s. 19). Nyttomaximering definieras genom att individen antas välja bland de alternativ 

som finns tillgängliga på ett sådant sätt att nyttan maximeras. (Axelsson et al. 1988, s. 19) 

 

Cohen (2011) menade att brott värderas högt på allmänhetens oro och att en större del även är 

rädda för att bli utsatta för brott. Norstedts Svenska Studentordlista (Nygren 2011) definierar 

rädsla som en negativ känsla som uppstår av att något eller någon upplevs hotande. Psykologen 

Jonas Mosskin skriver i Dagens Nyheter (Mosskin 2015) att rädsla är en av människans största 

drivkrafter och att rädslan är en livsviktig känsla för människans överlevnad. I det moderna 

samhället finns det faror som gör att individen känner rädsla såsom mörker och risk att bli utsatt 

för brott. I Sverige anmäldes cirka 1,5 miljoner brott under 2015 (BRÅ 2016a). Svenska staten 

arbetar kontinuerligt med att förebygga rädsla och försöker få individer att känna sig mer 
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trygga. De minskar riskerna för brott genom gatubelysning, kameraövervakning eller mer 

patrullerande poliser (BRÅ 2016b), men trots detta känner individer fortfarande rädsla.  

 

Det som bör beaktas är att det alltid finns en alternativkostnad. Nationalencyklopedin definierar 

alternativkostnaden (Nationalencyklopedin n.d.) som ett värde en individ förlorar genom att 

avstå från bästa möjliga användning av tillgångarna. Alternativkostnaden till att exempelvis 

studera på universitet är de pengar som du skulle ha tjänat om du istället arbetade. Enligt 

Michael Hanslmaier (2013) bör individer undvika att utsätta sig för rädsla för att uppnå 

tillfredställelse.. Argumentet skulle endast stämma om rädsla var den enda faktor till minskad 

tillfredställelse samt om pengar inte kan användas till något för att öka ens tillfredställelse. Om 

påstående stämmer skulle det exempelvis gå att minimera sin rädsla givet budgetrestriktion 

(Axelsson et al. 1988) genom att köpa livvakter, larm och liknade produkter. Men det är långt 

ifrån all rädsla som en individ kan köpa sig fri ifrån. 

 

Syftet med denna uppsats är att beräkna ett skuggpris för rädsla, samt se om det finns skillnader 

mellan män och kvinnor i detta avseende. Nationalencyklopedin definierar skuggpris 

(Nationalencyklopedin n.d.) som ”pris utan att förekomma på marknaden kan tillskrivas som 

en nyttighet”. Denna uppsats kommer tolka skuggpris som en individs psykologiska kostnad av 

rädslan för vistelse i sitt område vid mörker. För att ta fram ett skuggpris kommer marginella 

substitutionskvoten, MRS, användas, det är ett mått på hur villig en individ är att substituera en 

vara mot en annan, men samtidigt befinna sig kvar på den ursprungliga nyttonivån (Axelsson 

et al. 1988, s. 19). Det vill säga hur mycket av inkomsten en individ är villig att offra i 

förhållande till att vara mindre rädd och samtidigt bibehålla samma nyttonivå som tidigare 

(Axelsson et al. 1988, s. 19).  

 

1.2 Frågeställning 
 
Den valda frågeställningen som studien ska besvara lyder: 

 Hur stort är skuggpris för rädslan att gå ensam i mörkret i individens hemmakvarter? 

 Finns det några skillnader mellan män och kvinnors skuggpris?  

 

För att kunna besvara ovanstående frågeställningar har avgränsningar gjorts. Denna uppsats 

kommer endast undersöka Sverige och kommer att använda sig av 2014 års datamaterial från 

European Social Survey (ESS n.d.).  
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1.3 Bidrag  
 
Lyckoforskning är ett relativt färskt forskningsområde men trots detta finns det en del tidigare 

studier och rapporter inom området (The Happiness Research Institute 2013). På senare år har 

forskare som Moore (2006), Frey (2002) fokuserat på att beräkna skuggpriser för rädsla och hur 

individer kan kompenseras i inkomst för dessa rädslor. Dessa studier har begränsat sig att 

studera individer i helhet och beräkna deras skuggpris (Frey et al. 2009; Moore & Shepherd 

2006; Cohen 2011). Denna uppsats kommer att beräkna skuggpris för rädsla, mer specifikt den 

rädsla som individer känner för att gå ensam i mörkret i sitt hemmakvarter. Uppsatsen kommer 

också att jämföra män och kvinnors eventuella skillnader i skuggpriser. Resultatet av denna 

uppsats kommer tillföra en annan vinkel till redan befintlig forskning av rädsla och skuggpriser. 

Det är få tidigare studier som har valt att dela upp män och kvinnors rädsla och analysera 

skillnader mellan könen. 

 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleder med avsnitt 2 som beskriver olika studier som baseras på lyckoforskning och 

fokuserar på rädsla för brott och terroristattacker. Tre studier beräknar ett skuggpris för 

kompensation och resterande studier skriver om psykologiska kostnader samt sociala roller. I 

avsnitt 3 och 4 beskrivs teori och metod. Under avsnitt 5 presenteras datamaterialet, förklaringar 

av variabler, empirisk modell, beskrivning av vilka tester som genomförts samt en statistik 

tolkning. Resultatet presenteras i avsnitt 6 följt av en diskussion i avsnitt 7. I avsnitt 8 

presenteras en slutsats som efterföljs av avsnitt 9 och 10 som innehåller referenser respektive 

appendix. 
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2. Bakgrund och tidigare studier 
 
I detta avsnitt kommer relevanta tidigare studier och artiklar att presenteras.  Några av de 

studier som det redogörs för har rädsla för brott som gemensam nämnare, medan resterande 

handlar om psykologiska kostnader samt könsroller. De studier och artiklar som handlar om 

rädsla för brott värderar individens rädsla i form av kompensation i inkomst. Studien som 

handlar om psykologiska kostnader jämför män och kvinnors sociala roller samt hur de 

psykologiska kostnaderna skiljer sig åt mellan könen. Den sista artikeln avhandlar män och 

kvinnors skillnader i känslor och reaktioner i sociala situationer. 

 

För att kunna bedöma lycka delar Moore, Shepherd (2006), Cohen (2011) med flera in området 

i två olika grupper, kort- och långsiktig lycka (The Happiness Research Institute, 2013). Den 

kortsiktiga tillfredställelsen och välbefinnandet är något som individer känner i särskilda 

situationer där de påverkas av kraftiga känslor såsom då en individ är nykär eller tar en examen. 

Denna typ av lycka kallas toppupplevelser. Långsiktig tillfredställelse och välbefinnande 

kännetecknas däremot av en djup tillfredställelse, en bestående känsla som förekommer 

oberoende tillfälliga stämningar. (The Happiness Research Institute 2013) Forskare såsom 

Moore, Shepherd (2006), Frey Luechinger och Stutzer (2009) samt Cohen (2011) studerar den 

långsiktiga tillfredställelsen och välbefinnandet (OECD 2013). 

 

Moore och Shepherd (2006) genomförde en brottsstudie i Storbritannien för att uppskatta ett 

skuggpris av rädsla för brott. Datamaterialet kom från en årlig tvärsnittsundersökning som gick 

ut till 40 000 individer i de tio största regionerna. Respondenterna tillfrågades om egendom 

samt brott som de själva har upplevt och varit offer för. Moore och Shepherd (2006) la stor vikt 

vid att studera förhållanden mellan hushållens inkomst, rädsla för brott, utsatthet i grannskapet 

samt grannskapets brottslighet. Moore och Shepherd (2006) ville undersöka om användning av 

skuggprissättning kan bedöma immateriella kostnader för kriminell utsatthet. De menade att 

olika handlingar kan öka eller minska rädsla för brott och därmed förbättra samhällets 

välbefinnande men de handlingar som ger störst nytta bör vara självvalda. I studien nämner 

Moore och Shepherd (2006) att det pris som kan appliceras på ett offer som blivit utsatt för 

brott bedöms på ett sådant sätt att utsatthet av brott ökar rädsla för ytterligare brott, men att 

högre inkomst minskar rädsla för ytterligare brott. De gör denna bedömning för att kunna 

besvara frågeställningen ”hur mycket högre inkomst måste ett hushåll ha för att kunna 

kompensera ökningen av rädsla?”. Moore och Shepherd (2006) gör även antagandet att det 
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finns ett samband mellan rädsla för brott och inkomst. Moore och Shepard (2006) låter inte 

respondenterna själva värdera sin rädsla, istället beräknar de hur mycket högre inkomst 

respondenterna behöver för att kompensera sin rädsla. De mäter respondenternas rädsla genom 

två olika frågeställningar. Den första frågan som undersöks är ”hur säker individen känner sig 

att gå ensam i sitt område när det är mörkt?”. Den andra frågan som undersöks är ”hur säker 

känner individen sig när den är ensam i sitt eget hem under natten?”. Svarsalternativen delas 

in i intervall från väldigt säker till väldigt osäker. I och med att båda variablerna är i ordinalskala 

använder sig Moore och Shepard (2006) av ordered probits för att skatta modellen. Resultatet 

av regressionerna visar att oberoende av vilken av de två ovanstående frågorna som undersökts 

är att ett hushåll med större inkomster har signifikant lägre nivåer av rädsla. Genom att använda 

sig av skuggprismetoden beräknade Moore och Shepard (2006) att hushållens totala inkomster 

måste öka med 496 % för att individen ska känna sig säker att gå ensam i sitt område när det är 

mörkt och för att individen ska känna sig säker i sitt eget hem under natten behövs en 

inkomstökning med 115 %.  

 

Cohen (2011) har gjort en vidare studie om individers rädsla för brott. Hans studie utgår från 

Moore och Shepherds (2006) forskning men ger en annan synvinkel på hur man ska bedöma 

individers tillfredsställelse. Cohen (2011) skriver i “The effect of crime on life satisfaction” att 

brott ofta rankas högst upp på allmänhetens oro och en större del oroar sig också för att bli 

utsatta för brott. Han menar att man idag inte vet mycket om hur brott påverkar den dagliga 

livskvalitén hos individer. I sin studie använder Cohen (2011) sig av brottsriskdata för att göra 

bedömningar om individernas tillfredställelse i livet. Han använder sig av ett antal 

brottsincidenser, säkerhetsbedömningar i grannskapet samt undersöker han även effekterna av 

faktiskt utsatthet för brott för tillfredställelsen i livet. Cohen (2011) menar på att det är svårt att 

kunna jämföra två olika individers separata tillfredställelse, istället ska man undersöka hur 

enskilda individers tillfredställelse förändras på marginalen när händelser i livet sker. Cohens 

(2011) studie bygger på data från U.S General Social Survey, GSS, som skickas ut till cirka 2 

800 personer årligen i 111 länder. Han menar att den mest relevanta frågan i enkäten är ”Hur 

skulle du säga att saker är dessa dagar, skulle du säga att du är mycket glad, ganska glad eller 

inte glad?” Precis som Moore och Shepherd (2006) beräknar Cohen (2011) hur stor 

kompensation respondenterna behöver för att vara mindre rädd och därmed öka sin 

tillfredställelse. Cohen (2011) har tre olika sätt att mäta rädsla. Den första är en brottsränta som 

tas fram genom våldsamma brott som är kända hos polisen. Det andra måttet är att 

respondenterna fick frågan ”finns det något område inom en mil från där du bor där du är rädd 
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att gå ensam under natten?”. Det tredje måttet är om respondenterna varit utsatta för rån eller 

inbrott under föregående år. Cohen (2011) menade att om respondenterna svarade ja på alla 

ovanstående frågor skulle individerna ha en lägre tillfredställelse i livet. Cohen (2011) gjorde 

antaganden att det skulle vara mindre antal brott i områden där individerna själva ägde sina 

bostäder samt fler brott i områden som är väldigt tätbefolkade.  

 

I och med att Cohens (2011) huvudfråga i sin undersökning är ordnad i ordinalskala använde 

han samma tillvägagångsätt som Moore och Shepard (2006), Ordered probit, för att skatta 

modellen. I sin slutgiltiga modell får Cohen (2011) fram att den upplevda säkerheten i 

grannskapet har en stor effekt på tillfredställelse samt att en upplevd brottshändelse har ännu 

större påverkan på livstillfredställelsen. Cohen (2011) fann också att individer som bor i ett 

område med hög brottslighet har lägre tillfredställelse i livet än de individer som bor i ett 

område med låg brottslighet. För att få förståelse för hur stor påverkan ett inbrott har på en 

individ studerade Cohen (2011) hur stor kompensation i ökad inkomst en individ behöver för 

ett inbrott i sitt eget hem. Cohen (2011) uppskattade en kompensation på nästan 85 000 dollar 

för ett inbrott. 

 

Rädsla för brott innefattas av mycket. Frey, Luechinger och Stutzer (2009) ville undersöka hur 

terrorism påverkar livstillfredsställelsen och hur stor kostnaden för terrorism är. De valde att 

avgränsa sin studie till att studera terrorism i Frankrike och Storbritannien. För att kunna 

undersöka terrorism i olika länder över tid använde de sig av två olika mått, antal rapporterade 

attacker samt antal döda. För att genomföra sin undersökning använde Frey, Luechinger och 

Stutzser (2009) sig av en metod som kallas värdering på icke marknader, en metod som används 

för att bedöma kostnader för terrorism i nytta och monetära termer. Datamaterialet som ligger 

till grund för studien kommer från Euro-Barometer survey series 1970-2002 och enkäterna är 

uppbyggda på ett slumpmässigt tvärsnittsurval och intervjuar européer varje år. Individers 

tillfredställelse i livet togs fram genom frågan ”Är du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt 

nöjd eller inte alls nöjd med livet du lever?”. Enkät undersökningen innehåller också uppgifter 

om inkomst, antal barn samt sysselsättning. De viktigaste variablerna i datamaterialet var 

individers tillfredställelse i livet, inkomst samt terrorismindikatorer. De flesta svarsalternativen 

delades in i intervall. Frey, Luechinger och Stutzer (2009) menade att terrorism har stora sociala 

kostnader, rädsla, sorg samt ekonomiska konsekvenser som minskar individers välfärd och 

välbefinnande. De hävdade att säkerhet och avsaknad av terrorism är en kollektiv nyttighet och 

att myndigheter vill veta individernas värdering av denna nyttighet i förhållande till privata 
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varor och andra tjänster. Frey, Luechinger och Stutzer (2009) menar att individer som bor i en 

region som är utsatt för terrorism uppvisar förlust i nytta. När dessa kostnader för terrorism är 

kända kan regeringar fatta bättre beslut när det gäller skydd från terrorism. Terrorism har även 

psykiska kostnader och för att kunna värdera dessa kostnader använde Frey, Luechinger och 

Stutzer (2009) sig av metoden LSA, ”life satisfaction approach”. LSA kan användas för att 

värdera ett stort urval av olika kollektiva nyttigheter och onyttigheter.  Frey, Luechinger och 

Stutzer (2009) utvärderade dem i form av direkt tillfredställelse respektive förhållandet till 

effekten av inkomst på livstillfredställelse. LSA utvärderar individernas allmänna 

livstillfredställelse. Genom att mäta marginalnyttan av en kollektiv nyttighet, respektive 

offentlig onyttighet, likaså marginalnyttan av inkomst kan man beräkna ett förhållande mellan 

inkomster och allmännytta menade Frey, Luechinger och Stutzer (2009). Men de upptäckte 

också en del problem som kan uppstå när man använder sig av LSA såsom utelämnade variabler 

och opartisk känsla för rädsla. 

 

Frey, Luechinger och Stutzer (2009) mätte tillfredställelse i ordinalskala och använde därmed 

ordered probit för att skatta sin modell. I sin analys menar dem att det finns en korrelation 

mellan terrorism och tillfredställelse. Vidare fann de att tillfredställelsen minskar för individer 

som bor i större städer kontra landsbygden, detta för att individer upplever större rädsla för 

terrorattacker i större städer men även de individer som lever i regioner som drabbats av 

terrorattacker upplever en lägre tillfredställelse. I sin slutsats hävdar Frey, Luechinger och 

Stutzer (2009) att man skulle kunna diskutera om den negativa korrelationen mellan terrorism 

och tillfredställelse skulle kunna vara falsk. De menade att en högre grad av terrorism skulle 

kunna leda till en nedåtgående trend i ekonomin. Individer upplever då en lägre tillfredsställelse 

på grund av rädsla för nedskärningar och inte till följd av rädslan för terroristattacker. Den 

negativa relationen mellan ekonomi och terroristattacker menar Frey, Luechinger och Stutzer 

(2009) är sannolik och att det kan bero på två olika orsaker. Den ena orsaken är att om ett land 

har dålig ekonomi och hög arbetslöshet, detta kan underlätta rekryteringen av aktivister. Den 

andra orsaken är att terrorism kan försvaga ett lands ekonomi. Frey, Luechinger och Stutzer 

(2009) diskuterar att effekterna av terrorism är robusta och skiljer sig åt mellan olika typer av 

grupper. De uppskattade att kostnaden för terrorism är fyra procent av individers årsinkomst i 

Frankrike och cirka 26 procent av de brittiska individernas årsinkomst (Frey et al. 2009). 

 

Frey, Luechinger och Stutzser (2009) skriver som ovan nämnt i sin artikel att terrorism har 

psykologiska kostnader. I artikeln ”The effects of gender, family satisfaction, and economic 
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strain on psychological well-being” skriver Mills, Grasmick, Morgan och Wenk (2016) att män 

och kvinnor har skilda psykologiska kostnader samt olika sociala roller. Rapporten baseras på 

den årliga Oklahoma City Survey som samlas in av Oklahoma University. En survey som 330 

personer har svarat på. Mills, Grasmick, Morgan och Wenk (2016) kommer fram till att 

respondenterna tycker att kvinnor gärna ska visa emotionella känslor för ett ökat välbefinnande 

och ska med sin sociala roll ta hand om hem samt barn. Männen drivs av status för att öka sitt 

välbefinnande och ska i sin sociala roll har huvudansvaret för det finansiella samt vara den stora 

och starka i en familj. Mills, Grasmick, Morgan och Wenk (2016) menar att kvinnorna kommer 

vinna mer i termer av välbefinnande men att männen riskerar större psykologiska kostnader i 

och med att mannen antas ha status och inte ska visa känslor. Mills, Grasmick, Morgan och 

Wenk (2016) skriver att allt eftersom dagens könsroller blir allt mer diffusa fortsätter kvinnor 

trots allt i rollen som ansvarig för hushållets samt barnuppfostran. Samtidigt som det antas ett 

större ansvar för hushållets ekonomiska standard.  

 

Rachel Croson och Uri Gneezy (2009) ville undersöka de faktorer som är avgörande för ett 

beslut och på det sättet kunna studera skillnader mellan män och kvinnor. Detta gör de i sin 

artikel ”Gender differences in preference” (Croson & Gneezy 2009) som använder data från 

olika ekonomiska studier. De granskar beslut som individer gör i vardagen och på det sättet kan 

de isolera faktorer av ett beslut från varandra. Croson och Gneezy (2009) skriver att kvinnor 

uppvisar en mer intensiv nervositet och rädsla i det vardagliga livet än en man. De menar på att 

kvinnor oftare tenderar att känna rädsla och männen tenderar till att känna aggressivitet (Croson 

& Gneezy, 2009).  

 

Sammanfattningsvis finns ett tydligt mönster i de studier som baseras på rädsla för brott. Alla 

tre studier kommer fram till att skuggprismetoden (Frey et al. 2009; Moore & Shepherd  2006; 

Cohen 2011) är en användbar metod för beräkning av rädsla. Slutligen har Mills, Grasmick, 

Morgan och Wenk (2016) kommit fram till att det finns skillnader mellan män och kvinnors 

psykologiska kostnader.  

 

 

 

 

http://www.jstor.org/stable/pdf/585588.pdf
http://www.jstor.org/stable/pdf/27739928.pdf?_=1463655770881


 
 

9 

3. Teori 
 
I detta avsnitt kommer teori, förklaringar och definitioner för MRS, skuggpris samt 

nyttofunktion anges. Dessa mått kommer användas genomgående i denna uppsats. 

 

Marginella substitutionskvoten, MRS, är ett mått som beskriver hur villig en individ är att 

substituera en vara mot en annan, men samtidigt befinna sig kvar på den ursprungliga 

nyttonivån (Axelsson et al. 1988, s. 25-30). MRS antags vara avtagande, det vill säga ju mer en 

individ har av en vara desto mer kan den tänkas offra för en enhet av den andra varan, samtidigt 

som den ligger kvar på samma nyttonivå (Axelsson et al. 1988, s. 25-30). Detta leder till att 

MRS i detta fall kommer vara positiv samt avtagande, det vill säga ha en positiv lutning samt 

gå mot noll.  MRS beräknas med hjälp av formeln 2. För att kunna beräkna MRS måste först 

marginaleffekten av två valda variablerna beräknas. Marginaleffekten innebär att derivatan av 

nyttofunktionen med avseende på en variabel beräknas fram, vice versa. (Axelsson et al. 1988, 

s. 27-28) Marginalnytta och marginaleffekt beräknas på samma sätt, med hjälp av formeln 1 

nedanför.  

 

Formel 1. Marginalnyttan 

𝐹(𝑈) = 𝑈(𝑥, 𝑦) 

𝑀𝑈𝑥 =
𝜕𝑈

𝜕𝑥
                                                        (1) 

𝑀𝑈𝑦 =
𝜕𝑈

𝜕𝑦
 

 

𝑈(𝑥, 𝑦) = Nyttofunktion 

𝑈 = Individens nytta  

𝑥 = Individens totala hushållsnettoinkomst  

𝑦 = Individens rädsla vid mörker  

𝑀𝑈𝑥 = Marginaleffekten av hushållets totala nettoinkomst 

𝑀𝑈𝑦 = Marginaleffekten av rädsla vid mörker  
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För beräkning av MRS i absoluta tal divideras marginalnyttan av de två variablerna, se formel 

2.  

Formel 2. MRS 

𝑀𝑅𝑆𝑦,𝑥 = 
𝑀𝑈𝑥
𝑀𝑈𝑦

=

𝜕𝑈
𝜕𝑥
𝜕𝑈
𝜕𝑦

=
𝜕𝑈

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝜕𝑈
=
𝜕𝑦

𝜕𝑥
                               (2) 

 

Marginella substitutionskvoten, MRS, kan även beskrivas och tolkas som ett skuggpris. Som 

tidigare nämnts i inledningen definierar Nationalencyklopedin skuggpris som ”pris utan att 

förekomma på marknaden kan tillskrivas som en nyttighet” (Nationalencyklopedin n.d.). 

Moore, Shepherd (1998) och Cohen (2001) beskriver skuggpris som den kompensation i 

inkomst en individ behöver för att substituera bort sin rädsla samt ge en förståelse för samhällets 

kostnader. Frey och Luechinger och Stutzer (2009) menade att ett skuggpris kan tolkas som den 

psykologiska kostnaden för skräck och rädslan av en terroristattack. Det alla studier har 

gemensamt är tillvägagångsättet för beräkning av skuggpris (Moore & Shepherd 2006; Frey et 

al. 2009; Cohen 2011) vilket är lika med MRS. Denna uppsats kommer beräkna skuggpris som 

ovan nämnt och kommer tolkas som den psykologiska kostnaden en individ har för rädsla.  

 

Som tidigare nämnts i inledningen, definieras nyttomaximering genom att individen antas välja 

bland de alternativ som finns tillgängliga på ett sätt då nyttan maximeras, exempelvis att 

konsumtionen är stor som möjligt men behöver inte vara varor eller tjänster (Axelsson et al. 

1988, s. 19). Nyttomaximering är ett vanligt nationalekonomiskt grundantagande. 

Nyttofunktionen kan avbildas som en indifferenskurva, en viss indifferenskurva anger 

kombinationer av tillgängliga alternativ som ger individen samma nytta. Ju längre ifrån origo 

som indifferenskurvan är desto bättre för individen. (Axelsson et al. 1988, s. 62) Nyttan tolkas 

som tillfredställelse och individen antas sträva efter den högsta tillfredställelse som är möjlig.  
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4. Metod  
 
I detta kapitel kommer metoder som denna uppsats använder sig av att redogöras. Metoderna 

kommer grundligt beskrivas följt av både för- och nackdelar samt även en presentation av 

formlerna kommer göras.  

 

Som tidigare nämnts kommer denna uppsats beräkna skuggpris som Moore och Shepherd 

(2006). Moore och Shepherd (2006) beskriver att skuggprismetoden kan användas på 

datamaterial där respondenten själv inte värderat sin rädsla. Det gör att större diversifierade 

enkätundersökningar kan användas, som nödvändigtvis inte har rädsla som huvudfokus (Moore 

& Shepherd 2006).  

 

Om de datamaterial som studeras har frågor som ställs i intervall, exempelvis missnöjd, nöjd, 

mycket nöjd, är frågeställningen i ordinalskala. Ordinalskala är en underliggandekategori till 

kategoriskskala. Det innebär att variabelns olika värden kan rangordnas. Användning av 

ordinalskala leder till att observationerna av svaren antar vissa värden exempelvis 1, 2, 3, …, 

n. (Stevens 1946) 

 

Den valda responsvariabeln som ligger till grunden för den empiriska analysen är i ordinalskala 

och därmed kan metoden Ordinary least square, OLS, bli svår att använda. (Jackman 2000). En 

ordered probit regression används istället som maximerar sannolikheten för det antagna värdet 

(Sundell 2011).  Ordered probit använder sig av ”Maximum likelihood estimation”, MLE, för 

skattning av koefficienterna (Stock & Watson 2015, s. 446-447). MLE för de okända 

koefficienterna består av värden på koefficienter som maximerar sannolikheten. Metoden är 

normalfördelad i stora urval och konsistent. (Stock & Watson 2015, s. 446-447) Formel 3 visar 

hur MLE funktionen är uppbyggd. 

Formel 3. Maximum likelihood estimation 

𝑓(𝑝; 𝑌𝑛, 𝑌𝑛+1) = 𝑝
(𝑌𝑛,𝑌𝑛+2)(𝑝 − 1)2−(𝑌𝑛,𝑌𝑛+2)                                           (3) 

Värdet av 𝑝 maximerar MLE funktionen (3) (Stock & Watson 2015, s. 446-447). Olika värden 

av 𝑝 kan sättas in i funktionen (3), tills tillfredställelse finns om att funktionen är maximerad.  

Då den valda responsvariablen är i ordninalskala använder sig denna uppsats av en ordered 

probit regression som ser ut på följande sätt.  
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Formel 4. Ordered probit modell 

  

Pr(𝑌𝑖 = 𝑗|𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) = 𝜙(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑛)             (4) 

 

Pr(𝑌𝑖 = 𝑗|𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) = Sannolikheten att 𝑌𝑖 lika med 𝑗 givet de värdena på 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛.  

 𝜙 = Kumulativa fördelningsfunktionen av standardnormalfördelningen  

𝑗 = 1, 2, … , 𝑛  

Formel (4) (Stock & Watson 2015, s. 437-469). Sannolikheten att 𝑌 = 𝑗 givet värdena på 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 kan beräknas med termen (𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽𝑛𝑋𝑛) som är lika med Z-värdet 

i den kumulativa fördelningsfunktionen. Koefficienten 𝛽1 är förändringen i Z-värdet associerat 

med en enhetsförändring av 𝑋1 , ceteris paribus. Om 𝛽1 är positivt ökar Z-värdet och 

följaktligen sannolikheten för 𝑌𝑖 = 𝑗. (Stock & Watson 2015, s. 37-39) Den linjära effekten av 

X på Z-värdet, är inte effekten på sannolikheten linjär. Ordered probit regressionen har en 

beroende kategorisk variabel med en sannolikhet för att 𝑌𝑖 = 𝑗. Det är då rimligt att nyttja en 

icke linjär modell som tvingar det förväntade värdet att vara 𝑗. Det är för att sannolikheten av 

den kumulativa fördelningsfunktionen ska bli mellan 0 och 1. (Mills et al. 2016, s. 37-39)  

En ordered probit modell antas ha en latent variabel, 𝑦𝑖∗, i sin funktion det vill säga en variabel 

som inte direkt kan observeras (Greene 2012, s. 726). Relationen kan beskrivas av funktion, se 

formel 5. (Williams 2015; Jackman 2000) 

 

Formel 5. Latent variabel 

𝑦𝑖
∗ = ∑𝛽𝑛𝑥𝑛𝑖 + 𝜀𝑖 = 𝑍𝑖 + 𝜀𝑖 

𝑁

𝑛=1

                                               (5) 

𝜀𝑖~ 𝑁(0,1), ∀ 𝑖 = 1,… , 𝑛  

 

I funktion (5) är 𝛽𝑖 en vektor av den koefficient som önskas att kunna skattas och 𝑥𝑖 är en vektor 

av de oberoende variablerna. Eftersom 𝑦𝑖∗ inte kan observeras kan endast de kategoriska svaren 

observeras, se formel 6, där 𝜇𝑖 är tröskelpunkter samt okänd (Greene 2012, s. 827-831).  
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Formel 6. Kategoriska svar 

𝑦𝑖
∗ =

{
 
 

 
 
0 𝑜𝑚 𝑦𝑖

∗  ≤  0,          

1  𝑜𝑚 0 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇1,

 

2 𝑜𝑚 𝜇1 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇2,

⋮                                    

𝐽 𝑜𝑚 𝜇𝑗−1 < 𝑦𝑖
∗       

                                                            (6) 

 

Sannolikheten beräknas på följande sätt, se formel 7. Först beräknas outliers samt övriga, det 

vill säga det lägsta, högsta samt mitten värden av den kategoriska skalan exempelvis 1, J och 3 

(Greene 2012, s. 827-829). För fullständig beräkning, se appendix, Bilaga 1. 

Formel 7. Beräkning av sannolikheten 

Pr(𝑌𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 1 −  𝜙(𝑥𝑖  𝛽 − 𝑢1) 

Pr(𝑌𝑖 = 3|𝑥𝑖) = 𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢2) −  𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢3)                 (7) 

Pr (𝑌𝑖 = 𝐽|𝑥𝑖) =  𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢𝑗−1) 

 

4.1 Förklaringsgrad 
 
Vid ordered probit regression minimeras inte residualerna och därav kan inte förklaringsgraden 

tolkas på samma sätt som vid en OLS. Genom åren har det räknats ut ett flertal olika pseudo R-

kvadrat, dessa mått liknar R-kvadrat i en OLS regression, i den meningen att de förhåller sig 

mellan 0 och 1. (Institute for digital research and education 2011) Med ett högre pseudo R-

kvadrat värde indikeras att modellen passar bättre men kan inte tolkas på liknande sätt som en 

OLS R-kvadrat. En jämförelse mellan dem kan bli problematisk då olika pseudo R-kvadrat kan 

anta olika värden trots samma modell. (Institute for digital research and education 2011) För en 

sannolikhet som faller mellan 0 och 1, är logaritmen av sannolikheten mindre eller lika med 

noll. Stata använder sig av McFadden's pseudo R-kvadrat, vilket beräknas med hjälp av 

funktionen, se formel 8 (Greene 2012, s. 573).  
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Formel 8. McFadden's pseudo R-kvadrat 

𝑅2 = 1 −
ln �̂�(𝑀𝐹𝑢𝑙𝑙)

ln �̂�(𝑀𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡)
                                                           (8) 

𝑀𝐹𝑢𝑙𝑙 = Modell med oberoende variabel  

𝑀𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 = Modell utan oberoende variabel  

4.2 Ordinary least square 
 
En ordinary least square metod, OLS, kommer användas som ett komplement för att stärka 

ordered probit regressionerna. Scott Everett Robinson (2013) menar att om variablerna är 

indelade i fler än fyra kategorier ger OLS mer eller mindre samma utfall som vid en ordered 

probit. Men om variablerna är indelade i färre kategorier ger ordered probit en bättre modell än 

vid användande av OLS. Vidare menar Robinson (2013) att det därför är viktigt med jämförelse 

mellan ordered probit och OLS samt att OLS kan användas som en jämförelse modell gentemot 

ordered probit.  

 

OLS används inom statistiken och för att kunna förklara variationen hos den beroendevariabeln. 

OLS skattar regressionslinjen med minsta möjliga residualer. En residual bildas genom att 

observationen höjs upp i kvadrat. Metoden kan tillämpas på en eller flera förklaringsvariabler 

samt även på kategoriska förklaringsvariabler som är kodade på ett lämpligt sätt. När OLS 

används läggs det stor vikt på förklaringsgraden. Förklaringsgraden visar hur stor del av den 

totala variationen i den beroendevariabeln som kan förklaras av variationen i de oberoende 

variablerna. (Craven & Islam 2011) Modellen som ligger till grund för skattning beräknas med 

hjälp av funktion, se formel 9  

 

Formel 9. Ordinary least square 

𝛾𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖                                     (9) 

 

I formel (9) är i = 1,2,…,n, där 𝜀1, 𝜀2, … , 𝜀𝑛 är oberoende och N(0,σ)- fördelande variabler där 

Y är beroende variabel, 𝛽0 är intercept, X är oberoende variabler samt att 𝜀𝑖 är slumptermen. 

(Stock & Watson 2015) 
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Vid användning av OLS-metoden antas regressionerna uppfylla fyra antaganden. (Stock & 

Watson 2015, s. 245-251) Dessa fyra antaganden är:  

 𝐸[𝑈𝑖|𝑋1𝑖, 𝑋2𝑖, … . , 𝑋𝑘𝑖] = 0 

 (𝑋1𝑖, 𝑋2𝑖, … . 𝑋𝑘𝑖, 𝑌𝑖) är oberoende och identiskt fördelade 

 Stora outliers är osannolika. 

 Ingen perfekt multikollinearitet.  
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5. Datamaterial 
 
I detta avsnitt kommer datamaterialet som ligger till grund för uppsatsen att redogöras 

närmare. Därefter kommer samtliga variabler som används i modellen att presenteras följt av 

en beskrivning av den deskriptiva statiken. I slutet av avsnittet kopplas skuggpriser och 

statistiska tester till datamaterialet samt att den empiriska modellen kommer presenteras. 

 
Denna uppsats är baserad på 2014 års data från European Social Survey, ESS, som är en 

tvärnationell enkätundersökning som genomförs vartannat år i Europa (ESS n.d.). ESS mäter 

beteende, attityder och uppfattningar i mer än 30 Europeiska länder och är finansierat av 

European Science Foundation, EFS (ESS n.d.). I Sverige genomförs enkätundersökningen på 

svenska och med hjälp av metoden Computer-assisted personal interviewing, CAPI, (Gilbert, 

1993) som innebär att respondenterna använder sig av en dator för att svara på ESS frågor. 

Frågorna som ingår i ESS tvärnationella enkätundersökning är i stort sett samma i hela Europa 

men med vissa förändringar såsom exempelvis parti-tillhörighet samt utbildningsnivåer som är 

speciella för varje land (ESS, 2014). ESS använder sig av ett obundet slumpmässigt urval när 

de utser sina respondenter och har som mål att ha 1 500 respondenter från Sverige i det 

slutgiltiga datamaterialet (ESS n.d.). Datamaterial från 2014 innehåller 1 791 respondenter.  

Enligt ESS är urvalet representativt för alla personer över 15 år som tillhör ett privat hushåll, 

detta oavsett nationalitet, medborgarskap och språk (ESS n.d.). 

 

5.1 Variabler och deskriptiv statistik  
 
Tabellen 5.1 nedanför ger en kort beskrivning av de variabler som finns i den slutgiltiga 

modellen. Efter detta kommer endast variabelförkortningen att användas. För mer information 

om hur variablerna har kodats se appendix bilaga 11. 

 

Tabell 5.1- Variabelnamn 

 
Variabelnamn  Kort förklaring 

Stflife Generell nöjdhet med livet.  

Hinctnta Hushållet totala nettoinkomst 

Aesfdrk Rädsla vid mörker 

Health Allmän hälsa  

Medtrun  Möjlighet till sjukvård  
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Uemp3m Arbetslös i mer än 3 månader 

Agea Ålder 

Agea2 Ålder i kvadrat 

Edlvdse Utbildningsnivå 

Domicil Område 

Dscrgrp Diskriminerad grupp  

Icpart1 Bor med partner. 

 

o Generell nöjdhet med livet, Stflife. 

Detta är modellens beroendevariabel, frågan var ställd ”Med allting i åtanke, hur nöjd är du 

med ditt liv som helhet idag?” (Survey 2014), där respondenten fick svara på en skala mellan 0 

till 10, där 0 betyder ”extremt missnöjd” och 10 ”extremt nöjd” (ESS 2014). Något som kan 

påverka respondentens svar, kan vara olika ”kickar” som uppstår av specifika händelser som 

kortsiktigt höjer individens nöjdhet (The Happiness Research Institute 2013). Frågan är trots 

allt ställd på ett sådant sätt för att försöka undvika att dessa kickar tas i åtanke när individen 

svarar.  

 

o Hushållets totala nettoinkomst, Hinctnta. 

”Vilken bokstav beskriver ditt hushålls totala inkomst, efter skatt och obligatoriska avdrag?” 

(Survey 2014). Respondenten fick se ett svarskort (ESS 2014) med bokstäver följt av en summa 

i svenska kronor, för en månad. Svarskortet (ESS 2014) finns representerat i nedanstående 

tabell 5.2.  

 

Tabell 5.2 – Svarskort 

 
Bokstav Svarsalternativ  Omskrivet  Slutgiltigt  

J Upp till 10 999   7 999 0,7999 

R 11 000 – 14 999 12 999 1,2999 

C 15 000 – 18 999  16 999 1,6999 

M 19 000 – 21 999 20 499 2,0499 

F 22 000 – 24 999 23 499 2,3499 

S 25 000 – 28 999 26 999 2,6999 

K 29 000 – 32 999 30 999 3,0999 

P 33 000 – 39 999 36 499 3,6499 
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D 40 000 – 48 999 44 499 4,4499 

H 49 000 eller mer 57 000 5,7 

 

För att kunna användas i uppsatsen har de skrivits om där medelvärdet för varje bokstav tagits, 

exempelvis R blev 12 499. Vid bokstäverna J och H finns inget medelvärde utan där 

subtraherades J med 3 000 då det är den minsta förändringen av medelvärdena samt H adderades 

med 8 000 då det var skillnaden mellan medelvärdet av P och D. Vidare skrevs värdena om för 

att underlätta nästkommande test, exempelvis blev R 1,2499. Variabeln förväntas vara positivt 

korrelerad med den beroendevariabeln. Medelinkomsten i datamaterialet är 3,2218 med en 

standard avvikelse på 1,5292. Problem kan uppstå då variabeln beskriver hushållets inkomst 

och inte tar hänsyn till den enskilda individens inkomst.  

 

o Rädsla vid mörker, Aesfdrk.  

”Hur säker är – skulle – du känna dig att gå ensam i ditt område vid mörker?”(Survey 2014). 

Här har respondenten fått svara mellan 1 till 4, där 1 är ”mycket säker” och 4 är ”mycket osäker” 

(ESS 2014). Variabeln förväntas ha en positiv korrelation med den beroendevariabeln. 

Medelvärdet för variabeln är 1,7104 samt en standard avvikelse på 0,7588.  

 

o Allmän hälsa, Health. 

Frågan som ställts är ”Hur är din hälsa i allmänhet?” (Survey 2014), vilket inkludera fysisk och 

psykisk hälsa. Svaren är mellan 1 och 5 där 1 är ”mycket bra” och 5 är ”mycket dåligt” (ESS 

2014).   

 

o Möjlighet till sjukvård, Medtrun. 

”Har du de senaste 12 månaderna inte haft möjlighet att uppsöka sjukvård på grund av någon 

av de anledningar som listas nedanför?” (Survey 2014). Anledningarna som listades nedanför 

var, ”kunde inte betala för den”, ”kunde inte vara borta från arbetet”, ”var upptagen av 

andra åtaganden”, “behandlingen du behövde fanns inte tillgänglig där du bor eller i 

närheten”, ”väntelistan var för lång”, ”det fanns inga lediga tider eller annan”, för mer 

information se appendix bilaga 11 (ESS 2014). 
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o Arbetslös i mer än 3 månader, Uemp3m.  

”Har du någonsin varit arbetslös och aktivt sökt efter arbete i mer än en period av 3 

månader?” (Survey 2014), 1 är ”ja”, 2 är ”nej” (ESS 2014).  

 

o Ålder, Agea. 

”Hur gammal är du? Svara med siffror” (Survey 2014).  Frågan besvarar respondentens ålder 

(ESS 2014).  

 

o Ålder i kvadrat, Agea2. 

”Hur gammal är du? Svara med siffror” (Survey 2014).  Frågan besvarar respondentens ålder 

(ESS 2014). Svarsalternativen har sedan genererats till ålder i kvadrat, då det blir en större 

effekt av skillnader i ålder.   

  

o Utbildningsnivå, Edlvdse.  

”Vilken är den högsta utbildningsnivå du avslutat?” (Survey 2014). Frågan besvarade via ett 

svarskort följt av olika utbildningsnivåer samt en siffra som representerade varje nivå (ESS 

2014). Se appendix, bilaga 2. 

 

o Område, Domicil. 

”Vilket uttryck beskriver bäst området där du bor?” (Survey 2014). Svarsalternativen är 1 ”en 

stor stad”, 2 ”en förort eller utkanten av en storstad”, 3 ”liten eller mellanstor stad”, 4 ”en 

by” och 5 ”en gård eller ett hus på landet” (ESS 2014).  

 

o Diskriminerad grupp, Dscrgrp.  

”Skulle du beskriva dig själv som medlem av en grupp som diskrimineras i Sverige?” (Survey 

2014). Här har respondenten fått svara mellan 1 ”ja” eller 2 ”nej” (ESS 2014).  

 

o Bor med sin partner, Icpart1.  

”Bor du med din Man/Fru/Partner” (Survey 2014). Svarsalternativen är 1 ”ja” och 2 ”nej” 

(ESS 2014).  
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I följande tabell 5.3 finns en sammanställning av de ovannämnda variablerna. 

Tabell 5.3 – Variabler 

 
Variabler Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Stflife 1788 7,903 1,68 0 10 

Hinctnta 1643 3,222 1,529 0,799 5,7 

Aesfdrk 1785 1,710 ,759 1 4 

Health 1786 1,966 ,846 1 5 

Medtrun 1761 1,902 ,298 1 2 

Uemp3m 1778 1,744 ,436 1 2 

Agea 1790 49,702 19,90 15 114 

Agea2 1790 2866,028 2056,101 225 12996 

Edlvdse 1777 8,362 4,892 1 20 

Domicil 1970 2,877 1,141 1 5 

Dscrgrp 1768 1,916 ,278 1 2 

Icpart1 1788 1,384 ,486 1 2 

 

Bortfall i datamaterialet är de individer som utlämnat svar på en eller flera frågor samt de som 

svarat ”vet ej” på frågorna. Anledningen är då svarsalternativet ”vet ej” antagit en betydligt 

högre siffra än de andra svaren och det blir då fel vid en skattning. Exempelvis frågan ”Rädsla 

i mörker” (Survey 2014) där en individ som svarar ”vet ej” har fått siffran 8 (ESS 2014), vilket 

skulle kunna (miss)tolkas att den individ är mer rädd än en person som svarat 4, ”mycket osäker” 

(ESS 2014). Detta leder till standardavvikelserna bli avsevärt mindre samt medelvärdet är mer 

representativt för observationerna. Antalet observationer i den slutgiltiga modellen är 1581 

stycken.  

 

För byggnad av en modell som beskriver en individs generell tillfredställelse men även förklarar 

hushållets inkomster samt rädsla vid mörker, bör resterande variablerna förklara lite av allt. 

Därför har variabler som exempelvis ”invandrare som tar jobb från svenskar” inte tagits med 

trots hög korrelation.  

 

5.2 Skuggpris 
 
Som tidigare nämnts definieras MRS som skuggpris, se 3. teori. För att beräkna ut ett skuggpris 

används två variabler. Se figur 1, på q1-axeln återfinns hushållets nettoinkomst, på q2-axeln 
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rädsla vid mörker samt den linje som syns är en indifferenskurva och motsvarar individens 

nytta. Varför indifferenskurvan har denna form är på grund av q2, rädsla vid mörker, är ställd 

på ett sådant sätt att det bästa en individ kan åstadkomma är 1och sämsta en 4.  

 

Figur 1. Graf över MRS 

 

5.3 Statistiska tester 
 
Vid en ordered probit regression finns det inget test för om heteroskedasticitet existerar i 

modellen. För att robusta standardfel ska kunna användas ska starka teoretiska argument nyttjas, 

vilket saknas i denna uppsats (Buis 2010). Ett försök att beräkna pseudo LM-test, Lagrange 

multiplier score test, det vill säga ett Whites test, har genomförts (Davidson & MacKinnon 

1984), men utan något övertygande resultat. Det enkla svaret på om robust standardfel ska 

användas är att det bör finnas stark teoretisk bakgrund till att heteroskedasticitet finns (Buis 

2010), vilket denna uppsats saknar.  

 

För att undersöka om multikollinearitet existerar bland de oberoende variablerna finns det inte 

något konkret test (Cox 2003). När det kommer till test av multikollinearitet finns det delade 

åsikter om hur detta undersöks på bästa sätt; en del tycker att olika statistiska tester fungerar 

bäst, samtidigt som andra tycker det är bäst att göra det manuellt. Ett sådant sätt är i form av 

spridningsdiagram, där tydliga diagonala mönster kan påträffas. (Cox 2003) Ett annat sätt är att 

använda korrelationstabell mellan de förklarande variablerna, för att undersöka om det finns 

stark korrelation. Ett problem som kan uppstå här är definitionen av stark korrelation. Alternativ 

till korrelationstabell är ett Principal components/correlation kommando i Stata, men det kan 

vara mer komplicerat än en korrelationstabell (Cox 2003). För den intresserade läsaren kan ett 

citat från Dr Nicholas J. Cox, Durham University (Cox 2003) läsas i appendix, bilaga 2, om 
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varför Principal components inte bör användas. Denna uppsats har valt en korrelationstabell 

samt spridningsdiagram, som hjälp att undersöka multikollinearitet.  

 

I appendix bilaga 4, finns en tabell över korrelationen mellan de oberoende variablerna. Den 

störst observerade korrelation är mellan variablerna Agea och Agea2, vilket var väntat. 

Anledningen att den behålls är för att fånga upp de linjära och icke linjära effekterna samtidigt 

som det fås en större effekt på åldern. Två andra variabler som korrelerade var Hinctnta och 

Edlvdse, utbildningsnivå, med en korrelation på -0.2622. För att säkra att multikollinearitet inte 

existerar, skapas ett tvåsidigt spridningsdiagram, se appendix, bilaga 5. Vad som kan utläsas 

från diagrammet är ett samband. Med korrelationstabellen samt spridningsdiagrammet i åtanke 

kan det slås fast att multikollinearitet inte existerar i modellen och där med behålls variablerna.  

 

5.4 Empirisk modell 
 
I början av modelleringen gjordes en korrelationstabell med de flesta variablerna i 

datamaterialet. Efter detta togs variabler med högst korrelation ut samt de variabler där 

misstanke förelåg om påverkan av den beroendevariabeln. Även de variabler som hade direkta 

kausaliskt samband, så kallade variabler som korrelerar högt men där ingen direkt förklaring 

föreligger, plockades bort. Efter detta gjordes en regressionsanalys där variabler med ett högt 

P-värde (>0,2) uteslöts. Även de variabler som inte har någon direkt anledning till att behållas 

i modellen uteslöts. En del variabler behölls på grund av att regressionerna gav variablerna 

Hinctnta samt Aesfdrk höga P-värden, anledningen till att de behölls var då dessa bör vara 

signifikanta för senare kunna undersöka marginaleffekten.  

 

Den slutgiltiga modellen för uppsatsen ser ut på följande sätt, formel 10: 

Formel 10. Empirisk modell 

Pr(𝑌 = 1|𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) = 𝜙(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑖𝑛)                        (10) 

 

 

 𝑌= Stflife    

𝑋𝑖1= Hinctnta  𝑋𝑖6= Agea 

𝑋𝑖2= Aesfdrk   𝑋𝑖7= Agea2 

𝑋𝑖3= Health   𝑋𝑖8= Edlvdse 

𝑋𝑖4= Medtrun  𝑋𝑖9= Domicil 
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𝑋𝑖5= Uemp3m  𝑋𝑖10= Dscrgrp 

   𝑋𝑖11= Icpart1 

    

5.4.1 Jämförelse mellan män och kvinnor  

 
När en jämförelse mellan män och kvinnor skulle göras plockades först alla kvinnor bort. 

Därefter genomfördes en regression med de variabler som användes i föregående modell, se 

formel 10, följt av en beräkning av marginaleffekten på Hinctnta samt Aesfdrk. Därefter 

beräknades ett skuggpris fram. Identisk tillvägagång sätt skedde med kvinnor men skillnaden 

var att männen plockades bort istället för kvinnorna. De antal män som är med i slutgiltiga 

modellen är 795 stycken samt 786 stycken kvinnor.  

 

Efter det skattades båda modellerna, män och kvinnor, med OLS. Skattningen genomfördes 

som ett komplement för att kunna säkerställa ordered probit regressionerna. Skuggpriserna för 

respektive modell, OLS och ordered probit, har sedan jämförts. 
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6. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras. De regressionerna som har genomförts 

kommer studeras närmare och samtliga fem modeller kommer redogöras genomgående. 

Därefter följer resultatet av marginaleffekten samt skuggpriser för samtliga modeller. I slutet 

av avsnittet återkopplas resultatet mot uppsatsen valda frågeställning. 

  

I föregående avsnitt presenterades den slutgiltiga modellen och det är den modell som ligger 

till grund för regressionerna. För fullständiga regressioner se appendix, bilaga 6 till 10 samt för 

fullständig sammanställning av modellerna, se appendix, bilaga 13 till 18. Först kommer 

regressionen för hela datamaterialet att presenteras därefter två uppdelade regressioner med 

män respektive kvinnor. Slutligen kommer de båda OLS regressionerna presenteras som ett 

komplement till de övrig modellerna. De regressioner som genomförts för vardera grupp 

presenteras i tabell 6.1.  

 

Tabell 6.1 – Regressioner 

 

 Modell 1 

Alla 

Modell 2 

Män 

Modell 3  

Kvinnor 

Modell 4 

Män OLS 

Modell 5  

Kvinnor OLS 

Hinctnta 0,0871001*** 0,116187*** 0,0531437 0,1701913*** 0,0925689 * 

 (0,0221256) (0,0300378) (0,0334777) (0,041193) (0,048829) 

Aesfdrk -0,1371389*** -0,1496625** -0,1485907** -0,2302775** -0,2326655** 

 (0,0365672) (0,0579075) (0,051838) (0,0803577) (0,075595) 

Health -0,444768*** -0,425434*** -0,474499*** -0,564767*** -0,7613376 *** 

 (0,0352953) (0,0508487) (0,0498086) (0,0687045) (0,0704413) 

Medtrun 0,1469293* 0,1037915 0,1178193 0,2039159     0,3464168** 

 (0,0888) (0,1366721) (0,1178193) (0,190121) (0,1734849) 

Uemp3m 0,1225307** 0,1327164  0,0805411 -0,195225 0,1026151 

 (0,0621399) (0,0890718) (0,0878131) (0,1233187) (0,1290168) 

Agea -0,0159692* -0,0300241** -0,0040186 -0,0358612** -0,0179968 

 (0,0081618) (0,0114327) (0,0119707) (0,0153438) (0,0175183) 

Agea2 0,0002358 ** 0,0003652** 0,0001198 0,0004378** 0,0002863 ** 

 (0,0000803) (0,0001115) (0,0001185) (0,0001484) (0,0001732) 

Edlvdse -0,0131758** -0,0159339 * -0,0149082 -0,014679 -0,007411 



 
 

25 

 (0,0060464) (0,008399) (0,0091179) (0,0115868) (0,013312) 

Domicil 0,0391714 0,0655185* 0,0042723 0,0805314* 0,0212469 

 (0,0241842) (0,0338968) (0,0354306) (0,0466435) (0,0517605) 

Dscrgrp 0,2443526** 0,2658011 0,2854047** -0,4889794** 0,5095106 ** 

 (0,0971781) (0,1726823) (0,1203746) (0,239415) (0,1773311) 

Icpart1 -0,2452907*** 0,321843** -0,2091464 ** -0,7212145** -0,2890418 ** 

 (0,0653307) (0,09258) (0,0957819) (0,1279043) (0,1398479) 

Konstant    8,089132*** 8,214343 *** 

    (0,7914711) (0,7858236) 

Antal obs 1581 795 786 795 786 

Prob > chi2 0,000 0,000 0,000   

Pseudo R2 0,0612 0,0597 0,0651   

Prob > F    0,0000 0,0000 

R2    0,1867 0,2504 

Root MSE    1,4391 1,5172 

*** är P-värde = 0,000. ** är 0,050>P-värde >0,000. * 

är 0,100>P-värde>0,050 

  

 

6.1.1 Modell 1 – Alla 

 
Resultaten för modell 1 presenteras i tabellen 6.1 ovanför. För fullständig regression se 

appendix, bilaga 6. Antalet observationer i regressionen är 1581 stycken och pseudo R-kvadrat 

är 0,0612. De variabler som inte är signifikanta är Medtrun, Agea samt Domicil deras p-värde 

låg på 0,098, 0,050 respektive 0,105. Hinctnta är positivt vilket förväntades samt är en 

förutsättning för uppsatsen. En annan förutsättning var att Aesfdrk skulle vara negativ, vilket 

också blev utfallet. Modellens Prob>chi2 är signifikant det vill säga att modellen är statistiskt 

signifikant.  

 

6.1.2 Modell 2 och 3 – Män och kvinnor 

 
I modell 2 studeras endast manliga respondenter och modell 3 endast kvinnliga respondenter. 

För fullständiga regressioner se appendix, bilaga 7 och 8. I jämförelsen syns skillnader på 

koefficienten av Hinctnta där modell 2 är högre än modell 3 vilket tyder på att pengar påverkar 

männens generella tillfredställelse mer än kvinnornas. I modell 3 har variabeln Icpart1, bor med 
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sin partner, en lägre koefficient än i modell 2, vilket kan tolkas att kvinnor påverkas mer av om 

de bor med sin partner än vad män gör. Dscrgrp är signifikant för modell 3 med ett P-värde på 

0,018 men är inte signifikant för modell 2 med ett P-värde på 0,124. Medelinkomsten för män 

och kvinnor är 33 036 kronor respektive 31 395 kronor. 

 

6.1.3 Modell 4 och 5 - Män och kvinnor med OLS regression. 

 
Från tabell 6.1 presenteras de modeller som skattats med hjälp av OLS. Dessa regressioner har 

endast genomförts som ett komplement till de övriga modeller. Vid en jämförelse mellan modell 

2 och modell 4 observeras likheter mellan signifikansnivåerna hos de olika variablerna men det 

är dock en variabel som skiljer modellerna åt. Variabeln Domicil, anses tillhöra en 

diskriminerad grupp, skiljer sig mellan modell 2 och modell 4. I modell 4 är variabeln Domicil 

signifikant men är inte det i modell 2. 

 

När en jämförelse mellan modell 3 och modell 5 utförs kan det också observeras vissa likheter 

mellan de valda variablernas signifikansnivåer med det finns två variabler som skiljer 

modellerna åt. Variablerna Medtrun, möjlighet till sjukvård, och Agea2, ålder i kvadrat, skiljer 

sig åt mellan modellerna. Vid jämförelse mellan de olika modellerna är det viktigt att tänka på 

att inte jämföra koefficienterna mellan olika regressionsmetoder. Detta är viktigt då metoderna 

tolkar koefficienterna på olika sätt. 

 

6.2 Marginaleffekt och skuggpris 
 
I denna del kommer marginaleffekterna av de olika regressionerna för varje modell att 

presenteras, se tabell 6.2. Skuggpriset för respektive modell presenteras i tabell 6.3.  
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Tabell 6.2 - Marginaleffekt 

 

 

 

 

Tabell 6.3 - Skuggpris 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Modell 1 – Alla 

 
Marginaleffekten för Hinctnta och Aesfdrk gällande modell 1 presenteras i Tabell 6.2. 

Skuggpriset, se tabell 6.3, för modell 1 är 15 744 kronor. Detta är vad en individ är villig att 

offra i månaden från hushållets nettoinkomst för att minska ett steg i rädsla vid mörker. 

Marginaleffekterna för Hinctnta och Aesfdrk är inte signifikant skilt från noll. 

 

6.2.2 Marginaleffekt - Män och kvinnor 

 
Från tabell 6.2 kan marginaleffekterna för män och kvinnor utläsas där det finns en tydlig 

skillnad mellan modell 2, män, och modell 3, kvinnor,. Marginaleffekterna för modell 3 är 

Marginaleffekter dy/dx Std. Avik. Z-värde P-värde 

Hinctnta Alla -0,0002521 0,0001716 -1,47 0,142 

Hinctnta Män -0,0021697 0,0009355 -2,32 0,020 

Hinctnta Kvinnor -0,0002779 0,000243 -1,14 0,253 

Hinctnta Män OLS 0,1701913 0,041193 -4,13 0,000 

Hinctnta Kvinnor OLS 0, 0925689 0,048829 1,90 0,058 

Aesfdrk Alla 0,0003969 0,0002687 1,48 0,140 

Aesfdrk Män 0,0027948 0,0014365 1,95 0,052 

Aesfdrk Kvinnor 0,0007769 0,0005401 1,44 0,150 

Aesfdrk Män OLS -0,2302775 0,0803577 -2,87 0,004 

Aesfdrk Kvinnor OLS -0,2326655 0,075595 -3,08 0,002 

 Skuggpris 

Modell 1  -15743,75 

Modell 2  -12881,04 

Modell 3 -27956,10 

Modell 4 -13538,46 

Modell 5 -25134,31 
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högre än modell 2 vilket leder till en skillnad i respektive skuggpris. Skuggpriset, se tabell 6.3, 

för modell 2 är 12 881 kronor och för modell 3 är skuggpriset 27 956 kronor. Hinctnta i modell 

2 är signifikant men Aesfdrk är inte signifikant med ett P-värde på 0,052 men är i jämförelse 

betydligt bättre än i modell 1, se tabell 6.2. 

 

6.2.3 Marginaleffekt – Män och kvinnor med OLS regression 

 
I tabell 6.2 återfinns även marginaleffekterna för modell 4 och modell 5. Marginaleffekterna 

skiljer sig åt mellan de båda modellerna vilket resulterar till skillnader i skuggpriset för 

modellerna. Skuggpriset, se tabell 6.3, för modell 4, män, och modell 5, kvinnor, är 13 538 

kronor respektive 25 134 kronor. 

 

6.2.4 Jämförelse mellan modellerna 

 
Vid en jämförelse mellan marginaleffekterna kan det utläsas att variabeln Hinctnta är positiv i 

modell 4 och 5 men är negativ i modell 2 och modell 3. Variabeln Aesfdrk är negativ i modell 

4 och modell 5 men är positiv i modell 2 och 3, se tabell 6.2. En likhet hos alla modeller oavsett 

regressionsmetod är att skuggpriserna är negativa, vilket också är syftet med jämförelsen mellan 

metoderna. Skillnaderna i skuggpriserna, se tabell 6,3, mellan modell 2 och modell 4 är 657 

kronor respektive 2 822 kronor mellan modell 3 och modell 5. 

 

Sammanfattningsvis kan det utläsas i tabell 6.3 att skuggpriset för att gå ensam i mörkret i 

individens hemmakvarter är 15 744 kronor. I samma tabell kan det också utläsas att det finns 

skillnader mellan män och kvinnors skuggpriser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

7. Diskussion  
 
I detta avsnitt kommer en diskussion presenteras av det erhållna resultatet samt återkoppling 

till de tidigare studier som redogörs i bakgrunden. Först kommer en förklaring av hur denna 

uppsats kan tolka resultatet. Därefter följer en diskussionen som återkopplar respektive modell 

till resultatet och slutligen kopplar skillnaderna i koefficienterna till tidigare teori.  

 

Det finns olika sätt att tolka resultatet av skuggpriserna och i denna diskussion kommer två 

tolkningar att göras. Den första tolkningen är att individen är villig att offra summan av 

skuggpriset för att känna sig ett steg mindre rädd vid mörker. Den andra tolkningen är att 

summan av skuggpriset är den summa pengar som individens hushållsinkomst måste öka med 

för att minska individens rädsla vid mörker med ett steg, utan någon ytterligare förändring. 

Individer är villiga att offra en viss del av hushållets inkomst för att undvika den otrygghet som 

rädsla i mörker orsakar, där rädslan är en psykologisk faktor (Frey et al. 2009). En minskning 

av generell tillfredställelse kan hämma individers frihet, exempelvis genom att individen 

upplever rädsla i sitt hemmakvarter och därmed begränsar individen sitt rörelsemönster. 

Alternativkostnaden en viktig aspekt att ta hänsyn till i resonemanget kring hur skuggpriserna 

ska tolkas. Det kommer alltid finnas en alternativkostnad och den ska beaktas. 

 

Ett problem med variabeln Hinctnta, hushållets totala nettoinkomst, är som tidigare nämnt att 

ingen hänsyn tas till den enskilda individens inkomst. Variabeln kan inte förklara om 

exempelvis en individ är arbetslös på det sättet som en variabel som tar hänsyn till individens 

enskilda inkomst gör. På grund av detta utesluts ett flertal sociala faktorer som hade varit viktiga 

att kunna ta hänsyn till såsom klasstillhörighet. I resultatet av denna uppsats skiljer sig 

hushållsinkomsten åt mellan män och kvinnor. Ett antagande om att en man och kvinna som 

delar hushåll tillsammans ska ha samma hushållsinkomst blir då svår att göra. En förklaring till 

att hushållsinkomsten skiljer sig åt mellan män och kvinnor kan vara ensamstående individer. 

En potentiell lösning skulle kunna vara att dividera hushållsinkomsten med antalet 

hushållsmedlemmar men det blir inte heller rätt. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att ett 

hushåll med barn har mindre disponibel inkomst än ett hushåll utan barn. Ett hushåll med fler 

vuxna har större köpkraft. (SCB 2016) Denna uppsats har valt variabeln Hinctnta, hushållets 

nettoinkomst, då den förväntas ge en så rättvisande bild av inkomst som möjligt.  
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7.1.1 Modell 1 – Alla 

 
Resultatet för skuggpriset var 15 744 kronor, vilket betyder att en individ är villig att offra 15 

744 kronor av hushållets månatliga nettoinkomst för att minska ett steg i variabeln Aesfdrk. Det 

gäller även de individer som har angett att de känner sig ”säker”, svarsalternativ 2, för att kunna 

ta sig till nivå 1, ”mycket säker”. Medelvärdet för variabeln Aesfdrk är 1,7 det vill säga 

genomsnittet känner sig lite mer tryggare än svarsalternativ 2, ”säker”. Synsättet med en 

kompensation betyder att en individs nettoinkomst för hushållet ska öka med 48,87 % då 

medelinkomsten i datamaterialet är 32 218 kronor.  

 

Syftet med modell 1 var att beräkna ett allmänt skuggpris av rädsla för mörker gällande hela 

populationen. Med en signifikansnivå på 0,05 var tre variabler icke signifikanta, Medtrun Agea 

samt Domicil. Anledningen varför variabeln Medtrun, möjlighet till sjukvård, var med i 

modellen var för att fånga upp de sociala faktorer som kan ge en förklaring till inkomst. Lika 

var det för Domicil, vilket område respondenten bor i där sociala faktorer fångades upp och 

kunde ge förklaring till variablerna Hinctnta samt Aesfdrk. Anledning varför Agea, ålder och 

Agea2, ålder i kvadrat, togs med var för att fånga upp de linjära samt icke-linjära effekterna av 

ålder. Då Medtrun, Agea och Domicil förklarar viktiga faktorer behölls de och deras p-värden 

utgjorde inga problem för fortsatta tester.   

 

7.1.2 Modell 2 och 3 – Män och kvinnor 

 
I båda modellerna syns variabler som inte är signifikant skilda från noll. Variabeln Dscrgrp, 

anses tillhöra en grupp som diskrimineras, beskriver att kvinnor känner större påverkan på deras 

generella tillfredställelse än männen om de anser sig tillhör en grupp som diskrimineras. 

Koefficienten för män här ett P-värde på 0,124 och är därmed inte signifikant vilket styrker 

känslan av att tillhöra en diskriminerad grupp inte påverkar männens generella tillfredställelse. 

Antalet kvinnor som anser att de tillhör en diskriminerad grupp är 11,50 % vilket kan jämförs 

med männen där endast 5,33 % svarat att de anser sig tillhöra en grupp som diskrimineras. Se, 

appendix, bilaga 11 

 

Medelinkomsten per månad för ett manligt hushåll är 33 036 kronor respektive 31 395 kronor 

för ett kvinnligt hushåll. Dessa medelinkomster bör vara lika med ett antagande om att en man 

och kvinna lever tillsammans men det är svårt att kunna analysera vad dessa skillnader faktiskt 

beror på. Bland respondenterna svarar 62,56 % av männen att de bor tillsammans med sin 
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partner och antalet kvinnor som svarat att de bor med sin partner är 60,71 %. Variabel Icpart1, 

bor med sin partner, tar inte hänsyn till könet på respondentens partner. Skillnaden i 

medelinkomst skulle kunna bero på att alla individer inte lever i ett heterosexuellt förhållande. 

Ett annat problem med variabeln Icpart1, bor med sin partner, är att den enbart tar hänsyn till 

om individen bor tillsammans med sin partner eller inte. Variabeln tar inte hänsyn till relationer 

och kan därmed inte förklara om individen har ett förhållande eller ej.  En variabel som förklarar 

relationsstatus skulle vara önskvärt i datamaterial men dessvärre återfinns ingen sådan variabel 

i ESS-databas (Survey 2014). Med en sådan variabel skulle en djupare analys kunna göras om 

det finns skillnader i rädsla hos individer som lever i en parrelation kontra ensamstående 

individer. Männens hushållsinkomst per månad skulle behöva ökas med 12 881 kronor eller 

38,99 % för att de ska kunna bli kompenserade för rädslan respektive kvinnornas 

hushållsinkomst per månad skulle behövas ökas med 27 956 kronor eller 89,04 %. En teori om 

varför kvinnor är villig att betala 15 075 kronor mer än männen för att vara mindre rädd kan 

vara att kvinnor enligt Croson och Gneezy känner mer rädsla i det vardagliga livet än män. 

(Croson & Gneezy 2009) 

 

7.1.3 Modell 4 och 5 - Män och kvinnor med OLS regression 

 
Modell 4 och 5 används i uppsatsen som jämförelse modeller för att stärka ordered probit 

regressionerna. Båda modellerna har skattats med hjälp av OLS.  Som tidigare nämnts menar 

Scott Everett Robinsson (2013) att om valda variablerna är indelade i mera än fyra kategorier 

så ger OLS ungefär samma utfall som vid en ordered probit regression. Många variabler i denna 

uppsats är indelade i mer än fyra kategorier och därför bör OLS och ordered probit 

regressionerna ge ungefär samma resultat. Skuggpriserna för modell 4 och 5 kan utläsas i tabell 

6.3. Männens hushållsinkomst mer månad skulle behöva ökas med 13 538 kronor för att de ska 

kunna bli kompenserade för rädslan respektive kvinnornas hushållsinkomst per månad skulle 

behövas ökas med 25 134 kronor. Dessa inkomstökningar kan jämföras med skuggpriserna för 

modell 2 och 3. Inkomstskillnaden mellan modell 2 och 4, män, är 657 kronor respektive 2 822 

kronor mellan modell 3 och 5, kvinnor.  Det finns en viktig skillnad mellan respektive modell 

samt metod. Mellan modell 2, ordered probit, och modell 4, OLS, kan man utläsa i tabell 6.3 

att inkomstökningen som männen efterfrågar ökar med 657 kronor från ordered probit 

regressionen till OLS regressionen. Mellan modell 3, ordered probit, och modell 5, OLS, går 

skillnaden åt motsatt håll. Kvinnorna efterfrågar en mindre inkomstökning vid OLS 

regressionen än vid orderd probit regressionen. Sammanfattningsvis ger OLS och ordered 
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probit regressionerna ungefär samma resultat. Skillnaderna mellan modellernas respektive 

skuggpriser är relativt små. Dessa små skillnader stärker Scott Everett Robinsons diskussion 

om att modeller som skattas med hjälp av OLS kan användas som jämförelse modeller gentemot 

ordered probit (Robinson 2013). Tack vare skillnaderna mellan respektive modells skuggpriser 

är relativt små gör att denna uppsats kan använda OLS regressionerna som jämförelsemodeller 

gentemot uppsatsens ordered probit regressioner. Att skillnaderna är små mellan de olika 

metoderna stärker att uppsatsen kan använder sig av resultat från ordered probit modellerna. En 

jämförelse mellan metoderna, OLS och orderd probit, är att det inte finns någon markant 

skillnad i inkomstökningar mellan modellerna för att män och kvinnor ska vara mindre rädd.  
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8. Slutsats 
 
I detta avslutande avsnitt kommer författarna till uppsatsen försöka mynna ut i en slutsats av 

ovanstående resultat samt diskussion. Tidigare studier och teorier kommer att diskuteras och 

kopplas till resultatet. Författarna kommer även att föra en diskussion om varför resultatet ser 

ut som det gör.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att beräkna ett skuggpris för rädslan att gå ensam i mörkret 

i individens hemkvarter samt även undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnors 

skuggpriser för att vara mindre rädd. Uppsatsen har studerat tidigare studier där 

skuggprismetoden använts för att beräkna livstillfredställelsen hos individer.  Denna uppsats 

har kommit fram till att det finns skillnader mellan män och kvinnors skuggpriser, dessa 

skuggpriser har jämförts med varandra för att analysera vad skillnader kan bero på. Kvinnorna 

i Sverige kan tänka sig att offra mer av sin inkomst för att vara mindre rädd än männen i Sverige.  

 

Våra fördomar innan uppsatsen var att kvinnor upplever större rädsla än män. De skuggpriser 

vi har fått fram i denna uppsats ligger i linje med våra fördomar samt kan knytas till Croson och 

Gneezy’s (2009) diskussion om att kvinnor upplever mer rädsla än män i det vardagliga livet. 

Svenska kvinnor är mer rädda än svenska män. Som vi tidigare nämnt i inledningen så anmäldes 

det 1,5 miljoner brott (BRÅ 2016a) varav 85 100 misshandelsbrott (BRÅ 2016c) i Sverige 

under 2015. Under de senaste 10 åren har antal anmälda brott ökat med 23 % men vilka brott 

som anmäls skiljer sig åt. Det är fortfarande många våldsbrott som aldrig anmälts speciellt 

våldtäkter eller hedersbrott. (BRÅ 2016a) Vi anser att i någon form har våldet mot kvinnor 

normaliserats, de är därmed konstant rädda för att bli utsatta för våld och det resulterar i att en 

kvinna är beredd att betala mer för att vara mindre rädd. Vi tror att om en kvinna går runt och 

tänker dagligen att hon kan bli utsatt för våld så resulterar det i större rädsla. Det betyder att 

kvinnan reflekterar över riskerna och rädslan vilket gör att den psykologiska kostnaden blir 

högre. Läsaren bör dock observera att vi saknar vetenskaplig grund för dessa påståenden. De 

flesta individer vill ha ett högt välmående men när det finns någon form av norm av att kvinnor 

kommer utsättas för brott blir tankesättet att de undrar när det kommer ske istället för om det 

kommer hända. På grund av individens rädsla blir den generella tillfredställelsen lägre och det 

resulterar i att inkomsten också bör vara lägre.  
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En anledning till att de individer som har lägre inkomst är mer rädda kan vara att de bor i ett 

område som är mindre tryggt. Detta blir ett moment 22 då de individer som är mer rädda har 

lägre inkomst och därmed bor i ett mindre tryggt område. För att de ska kunna känna sig mindre 

rädda behöver dessa individer flytta till ett mer säkert område men för att kunna genomföra 

denna flytt måste individen ha högre inkomst.   

 

I vår diskussion och slutsats har vi diskuterat om två olika tolkningar på skuggpris för att vara 

mindre rädd i mörker och därmed kunna öka sin tillfredställelse. Den ena tolkningen innebär 

att rädda individer får en kompensation med skuggpriset storlek för att vara mindre rädd. Den 

andra tolkningen innebär att rädda individer offrar en del av sin hushållsinkomst för att vara 

mindre rädd. Hur mycket individen skall offra av sin inkomst avgörs av skuggpriset. Varför vi 

valt att diskutera båda tolkningar är för att ge läsaren en bred bild om hur en användning av 

skuggpris kan se ut.  

 

Antagandet som nationalekonomer gör om att individer vill maximera sin nytta bör då stämma.  

 

”When I was 5 years old, my mother always told me that 

 happiness was the key to life. When I went to school, they 

 asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote 

 down ‘happy’. They told me I didn’t understand 

 the assignment, and I told them they didn’t understand life.” 

-John Lennon 
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10. Appendix 
Bilaga 1. uträkning av sannolikheten för Orderd probit modell.  

Pr(𝑌𝑖 = 1|𝑥𝑖) 

= Pr (𝑦𝑖
∗ ≤ 𝑢1) 

= Pr (𝑥𝑖 𝛽 + 𝜀𝑖 ≤ 𝑢1) 

= Pr (𝜀𝑖 ≤ 𝑢1 − 𝑥𝑖  𝛽) 

= 𝜙(𝑢1 − 𝑥𝑖  𝛽) = 1 −  𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢1) 

Pr (𝑌𝑖 = 𝑁|𝑥𝑖) 

= Pr (𝑦𝑖
∗ > 𝑢𝑛−1) 

= Pr (𝑥𝑖 𝛽 + 𝜀𝑖 > 𝑢𝑛−1) 

= Pr (𝜀𝑖 > 𝑢𝑛−1 − 𝑥𝑖 𝛽) 

= Pr 1 − 𝜙(𝑢𝑛−1 − 𝑥𝑖 𝛽) =  𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢𝑛−1) 

Pr(𝑌𝑖 = 3|𝑥𝑖) = Pr(𝑢2 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝑢3) 

= Pr(𝑦𝑖
∗ ≤ 𝑢3) − Pr(𝑦𝑖

∗ ≤ 𝑢2) 

= Pr(𝑥𝑖 𝛽 + 𝜀𝑖 ≤ 𝑢3) − Pr(𝑥𝑖 𝛽 + 𝜀𝑖 ≤ 𝑢3) 

= Pr(𝜀𝑖 ≤ 𝑢3 − 𝑥𝑖 𝛽) − Pr(𝜀𝑖 ≤ 𝑢2 − 𝑥𝑖  𝛽) 

= 𝜙(𝑢3 − 𝑥𝑖  𝛽) − 𝜙(𝑢2 − 𝑥𝑖  𝛽) 

= 1 −  𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢3) − 1 + 𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢2) 

= 𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢2) −  𝜙(𝑥𝑖 𝛽 − 𝑢3) 
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Bilaga 2. Tabell över svarsalternativ för variabeln Edlvdse,  

Siffra  Utbildningsnivå 

1 Ej avslutad Folkskola / Grundskola (1 - 6 skolår) 

2 Avslutad Folkskola / Grundskola (7 - 8 skolår) 

3 Avslutad Grundskola (9 skolår) / Realskola 

4 Fackskola (1963-1970) / 2-årig gymnasielinje / 2-årig yrkesskola 

5 Studieförberedande gymnasieprogram (3 år) 

6 Gamla gymnasieutbildningar (2 år) / Flickskola 

7 Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år) 

8 4-årig gymnasielinje (före 1995) / Tekniskt basår 

9 Universitet / Högskola (1 år) med examen 

10 Eftergymnasial utbildning (1 år), t,ex, KY-utb, militärutb (Ej Universitet / 

Högskola) 

11 Universitet / Högskola (2 år) med examen (högskoleexamen) 

12 Eftergymnasial utbildning (3 år) / KY-utbildning (2-3 år) (Ej Universitet / 

Högskola) 

13 Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola (3 år) 

14 Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, 

Handelshögskolan (3 år) 

15 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola (4 år) 

16 Mastersexamen från Högskola 

17 Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, 

Handelshögskolan (4 år) 

18 Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan 

19 Forskarutbildning: Licentiatexamen 

20 Forskarutbildning: Doktorsexamen 
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Bilaga 3. Citat från rån Dr Nicholas J, Cox, Durham University om varför principal components 

inte bör användas,  

”Sometimes you look at the principal components and see some structure that you then realise 

could be presented and explained in some other way, say directly in terms of the correlation 

matrix. It's like climbing up the North Face with pitons and ropes and goodness knows what, 

but when you get to the top you see that there was an easier way to climb up there all the time. 

(I've never done this, but I saw Clint Eastwood do it once, 

Principal components, that is.)” (Cox 2003) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 4. Korrelationstabell över de oberoende variablerna i den slutgiltiga modellen,  

 Stflife Hinctnta Aesfdrk Health Medtrun Uemp3m  Agea2 

Stflife 1,0000       

Hinctnta 0,2180    1,0000      

Aesfdrk -0,1854   -0,1925 1,0000     

Health -0,3685 -0,2493 0,1851 1,0000    

Medtrun 0,1510 0,0345 -0,0392 -0,0392 1,0000   

Uemp3m 0,1131 0,0807 0,0037 -0,0309 0,0512 1,0000  

Agea2 0,0558   -0,2622 0,0806 0,2239    0,0595 0,2018 1,0000 

Agea 0,0614 -0,2044 0,0551 0,2106   0,0602 0,1799 0,9820 

Edlvdse 0,0421 0,3570 -0,0914 -0,1916   -0,0339   -0,0752   -0,2529 

Domicil 0,0728 -0,0432 -0,1840    0,0451 0,0012 0,0446 0,1149 

Dscrgrp 0,1731 0,0983   -0,0608   -0,1188 0,1770 0,0813    0,0800 

Icpart1  -0,1921 -0,4405 0,0699 0,0883 -0,0536 -0,0460 -0,1023 

 Agea Edlvdse Domicil Dscrgrp    

Agea 1,0000       

Edlvdse -0,2030 1,0000      

Domicil 0,1294 -0,1829 1,0000     

Dscrgrp 0,0839 -0,0151 0,0815 1,0000    

Icpart1 -0,1641 -0,1260 -0,1228 -0,1289 1,0000   
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Bilaga 5. Tvåsidigt spridningsdiagram över variablerna Hinctnta samt Edlvdse. 
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Bilaga 6 

 

Regressionsanalys för modell 1      

Orderd probit regression    Number of obs = 1581 

     LR chi2(10) = 334,87 

     Prob>chi2 = 0,0000 

Log Likelihood = - 2645,8665   Pseudo R2 = 0,0612 

Stflife Coef. Std. Err Z P>|z|       [95% Conf. Interval] 

hinctnta ,0871001 ,0221256 3,94 0,000 ,0437347 ,1304655 

aesfdrk -,1371389 ,0365672 -3,75 0,000 -,2088093 -,0654685 

health -,444768 , 0352953 -12,60 0,000 -,5139456 -,3755905 

medtrun , 1469293 , 0888 1,65    0,098 -,0271154 ,3209741 

uemp3m , 1225307     , 0621399 1,97 0,049 ,0007387 ,2443227 

agea -, 0159692 ,0081618 -1,96 0,050 -,0319661 ,0000276 

agea2 , 0002358 , 0000803 2,94 0,003 , 0000785 , 0003931 

edlvdse -,0131758     , 0060464 -2,18 0,029 -,0250266 -,0013251 

domicil ,0391714 , 0241842 1,62 0,105 -,0082287 , 0865715 

dscrgrp ,2443526 , 0971781 2,51 0,012 ,0538869 ,4348182 

icpart1 -,2452907 ,0653307 -3,75 0,000 -,3733365 -,1172449 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marginaleffekterna för modell 1 

Average marginal effects   Number of obs 1581 

Model VCE     : OIM      

Expression : Pr(stflife==0), predict()    

dy/dx w,r,t, : hinctnta aesfdrk     

  Delta-method     

 dy/dx Std. Err. Z P>|z|      [95% Conf, Interval] 

    hinctnta -,0002521 ,0001716      -1,47 0,142     -,0005884 ,0000842 

     aesfdrk ,0003969 ,0002687 1,48 0,140 -,0001298 ,0009236 



 
 

43 

Bilaga 7 
 

Regressionsanalys för modell 2      

Orderd probit regression    Number of obs = 795 

     LR chi2(10) = 165,94 

     Prob>chi2 = 0,0000 

Log Likelihood = -1306,2145   Pseudo R2 = 0,0597 

Stflife Coef. Std. Err Z P>|z|       [95% Conf. Interval] 

hinctnta ,116187 ,0300378 3,87 0,000 ,057314 ,17506 

aesfdrk -,1496625 ,0579075 -2,58 0,010 -,2631591 -,0361659 

health -,4254344 ,0508487 -8,37 0,000 -,5250961 -,3257727 

medtrun , 1037915 ,1366721 0,76    0,448 -,1640809 ,3716639 

uemp3m , 1327164     , 0890718 1,47 0,136 -,041861 ,3072939 

agea -,0300241 , 0114327 -2,63 0,009 -,0524319 -,0076163 

agea2 , 0003652 , 0001115 3,27 0,001 , 0001466 , 0005838 

edlvdse -,0159339 , 008399 -1,90 0,058 -,0323956 , 0005278 

domicil , 0655185 , 0338968 1,93 0,053 -,000918 , 131955 

dscrgrp , 2658011 , 1726823 1,54 0,124 -,0726499 , 6042521 

icpart1 -,321843 , 09258 -3,48 0,001 -,5032965 -,1403896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marginaleffekterna för modell 2 

Average marginal effects   Number of obs 1581 

Model VCE     : OIM      

Expression : Pr(stflife==2), predict()    

dy/dx w,r,t, : hinctnta aesfdrk     

  Delta-method     

 dy/dx Std. Err. Z P>|z|      [95% Conf, Interval] 

    hinctnta -,0021697 ,0009355      -2,32 0,020     -,0040033 ,0003361 

     aesfdrk ,0027948 ,0014365 1,95 0,052 -,0000208 ,0056104 
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Bilaga 8  
 

Regressionsanalys för modell 3      

Orderd probit regression    Number of obs = 786 

     LR chi2(10) = 185,56 

     Prob>chi2 = 0,0000 

Log Likelihood = - 1331,6355   Pseudo R2 = 0,0651 

Stflife Coef. Std. Err Z P>|z|       [95% Conf. Interval] 

hinctnta , 0531437 ,0334777 1,59 0,112 , 0124714 , 1187588 

aesfdrk -,1485907 ,051838 -2,87 0,004 -, 2501912 -, 0469902 

health -,4744998 ,0498086 -9,53 0,000 -,5721228 -,3768768 

medtrun ,1889247 ,1178193 1,60   0,109 -, 0419968 , 4198462 

uemp3m ,0805411     , 0878131 0,92 0,359 -,0915693 ,2526516 

agea -,0040186 , 0119707 -0,34 0,737 -, 0274807 -,0194436 

agea2 , 0001198 , 0001185 1,01 0,312 -, 0001123 , 000352 

edlvdse -, 0149082 , 0091179 -1,64 0,102 -,032779 , 0029626 

domicil , 0042723 , 0354306 0,12 0,904 -,0651704 , 073715 

dscrgrp , 2854047 , 1203746 2,37 0,018 -, 0494749 , 5213346 

icpart1 -,2091464 , 0957819 -2,18 0,029 -, 3968755 -, 0214173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marginaleffekterna för modell 2 

Average marginal effects   Number of obs 786 

Model VCE     : OIM      

Expression : Pr(stflife==0), predict()    

dy/dx w,r,t, : hinctnta aesfdrk     

  Delta-method     

 dy/dx Std. Err. Z P>|z|      [95% Conf, Interval] 

    hinctnta -,0002779 ,000243      -1,14 0,253     -,0007541 ,0001984 

     aesfdrk ,0007769 ,0005401 1,44 0,150 -,0002816 ,0018354 
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Bilaga 9 
 

Regressionsanalys för modell 4   Number of obs  795 

OLS regression    Prob> F = 0,0000 

Source SS df MS  R-squared = 0,1867 

Model 372,334838 11 33,8486  Adj R-squared = 0,1753 

Residual 1621,53938 783 2.07093  Root MSE = 1,4391 

Total 1993,87421 794 2,51117     

Stflife Coef. Std. Err T P>|t|       [95% Conf. Interval] 

hinctnta ,1701913 ,041193 4,13    0,000 ,0893295     ,2510531 

aesfdrk -,2302775    ,0803577 -2.87 0,004 -,3880196     -,0725354 

health -,5647665    ,0687045 -8,22 0,000 -,6996333 ,4298997 

medtrun ,2039159    ,190121 1,07 0,284 -,1692914 ,5771231 

uemp3m ,195225 ,1233187 1,58 0,114 -,0468494 ,4372994 

agea -,0358612 ,0153438 -2,34 0,020 -,0659811 -,0057413 

agea2 ,0004378    ,0001484 2,95   0,003 -,0001465 ,0007291 

edlvdse -,014679 ,0115868 -1,27    0,206 -,0374239 ,0080659 

domicil ,0805314     ,0466435 1,73    0,085 -,0110297 ,1720924 

dscrgrp ,4889794    ,239415 2,04    0,041 ,0190081     ,9589507 

icpart1 -,3682539 0,1279043 -2,88 0,004 -,6193299 -,1171779 

_cons 8,089132 0,7914711 10,22 0,000 6,535475 9,642788 
 

 

Marginaleffekterna för modell 4 

Average marginal effects   Number of obs 795 

Model VCE     : OLS      

Expression : Linear prediction, predict()    

dy/dx w,r,t, : hinctnta aesfdrk     

  Delta-method     

 dy/dx Std. Err. T P>|t|      [95% Conf, Interval] 

    hinctnta ,1701913 ,041193 4,13    0,000    ,0893295 ,2510531 

     aesfdrk -,2302775     ,0803577 -2,87    0,004 -, 3880196     -,0725354 
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Bilaga 10 

Regressionsanalys för modell 5   Number of obs  786 

OLS regression    Prob > F = 0,0000 

Source SS df MS  R-squared = 0,2504 

Model 595,332045 11 54,1210  Adj R-squared = 0,2398 

Residual 1781,73157 774 2,30197  Root MSE = 1,5172 

Total 2377,06361 785 3,02810     

Stflife Coef. Std. Err T P>|t|       [95% Conf. Interval] 

hinctnta ,0925689 ,048829 1,90    0,058 -,003284 ,1884217 

aesfdrk -,2326655    ,075595 -3,08 0,002 -,381061     -,08427 

health -,7613376     ,0704413 -10,81 0,000 -,8996162 -,6230589 

medtrun ,3464168    ,1734849 2,00 0,046 ,0058601 ,6869735 

uemp3m ,1026151 ,1290168 0,80 0,427 -,1506492 ,3558795 

agea -,0179968 ,0175183 -1,03 0,305 -,0523858 -,0163923 

agea2 ,0002863    ,0001732 1,65   0,099 -,0000537 ,0006263 

edlvdse -,007411 ,013312 -0,56    0,578 -,033543 ,018721 

domicil ,0212469      ,0517605 0,41    0,682 -,0803607 ,1228545 

dscrgrp ,5095106    ,1773311 2,87    0,004 ,1614036     ,8576176 

icpart1 -,2890418 0,1398479 -2,07 0,039 -,5635679 -,0145158 

_cons 8,214343 0,7858236 10,45 0,000 6,671744 9,756941 
 

 

Marginaleffekterna för modell 5 

Average marginal effects   Number of obs 795 

Model VCE     : OLS      

Expression : Linear prediction, predict()    

dy/dx w,r,t, : hinctnta aesfdrk     

  Delta-method     

 dy/dx Std. Err. T P>|t|      [95% Conf, Interval] 

    hinctnta ,0925689 ,048829 1,90    0,058   -,003284 ,1884217 

     aesfdrk -,2326655     ,075595 -3,08   0,002 -,381061 -,08427 
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Bilaga 11, Anses tillhöra en grupp som diskrimineras. 

 
Modell 2    

Tab dscrgrp    

Member of a group 

discriminated against 

in this country 

 

 

Freq Percent Cum 

Yes 47 5,33 5,33 

No 834 95,67 100,00 

Total 881 100,00  

 

 

 

Modell 3    

Tab dscrgrp    

Member of a group 

discriminated against 

in this country 

 

 

Freq Percent Cum 

Yes 102 11,50 11,50 

No 785 88,50 100,00 

Total 887 100,00  
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Bilaga 12 
 

Korrelationstabell 

Modell 1  

Corr stflife uemp3m (obs=1775) 

 stflife uemp3m 

stflife 1,0000  

Uemp3m 0,1102 1,0000 

 

Korrelationstabell 

Modell 2 

Corr stflife uemp3m (obs=887) 

 stflife uemp3m 

stflife 1,0000  

Uemp3m 0,1435 1,0000 

 

 

Korrelationstabell 

Modell 3 

Corr stflife uemp3m (obs=888) 

 stflife uemp3m 

stflife 1,0000  

Uemp3m 0,0822 1,0000 
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Bilaga 13 

Modell 1 

sum stflife hinctnta aesfdrk health medtrun uemp3m agea2 inchhm edlvdse domicil dscrgrp 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Stflife 1788 7, 903244 1,68443 0 10 

Hinctnta 1643 3,221828 1,529156 0,799 5,7 

Aesfdrk 1785 1,710364 ,7588263 1 4 

Health 1786 1,966405 ,8461428 1 5 

Medtrun 1761 1,90176 ,2977229 1 2 

Uemp3m 1778 1,744094 ,4364917 1 2 

Agea2 1790 2866,028 2056,101 225 12996 

Inchhm 1642 1,46965 0,7478676 0,1142714 5,7 

Edlvdse 1777 8,361846 4,891522 1 20 

Domicil 1970 2,877095 1,140974 1 5 

Dscrgrp 1768 1,915724 ,2778799 1 2 

 

Bilaga 14 

Modell 2 

sum stflife hinctnta aesfdrk health medtrun uemp3m agea2 inchhm edlvdse domicil 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Stflife 891 7,983165 1,58247 2 10 

Hinctnta 824 3,30362 1,525141 0,799 5,7 

Aesfdrk 891 1,497194 ,6693473 1 4 

Health 891 1,914703 ,812485 1 5 

Medtrun 879 1,919226 ,2726423 1 2 

Uemp3m 889 1,744094 ,4400201 1 2 

Agea2 893 2829,184     2041,372         225 12996 

Inchhm 824 1,506649 0,7883248 0, 1142714 5,7 

Edlvdse 886 7,834086     4,839411 1 20 

Domicil 893 2,838746     1,145658 1 5 

Dscrgrp 881 1,946652     ,2248551           1 2 
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Bilaga 15 

Modell 3  

sum stflife hinctnta aesfdrk health medtrun uemp3m agea2 inchhm edlvdse domicil  

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Stflife 897 7,823857 1,777265 0 10 

Hinctnta 819 3,139537 1,529704 0,799 5,7 

Aesfdrk 894 1,922819 ,783133 1 4 

Health 895 2,017877     ,8757956 1 5 

Medtrun 882 1,884354 ,3199817 1 2 

Uemp3m 889 1,750281 ,4330939 1 2 

Agea2 897 2902,708     2071,147         225 9216 

Inchhm 818 1,43238 0,7032872 0,1142714 5,7 

Edlvdse 891 8,886644     4,889286 1 20 

Domicil 897 2,915273    1,135644 1 5 

Dscrgrp 887 1,885006    ,3191951           1 2 

 

Bilaga 16 

Alla rädda.  

sum stflife hinctnta aesfdrk health medtrun uemp3m agea2 inchhm edlvds 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Stflife 257 7,151751     2,226511           0 10 

Hinctnta 237 2,601174     1,396464 0,799 5,7 

Aesfdrk 252 3,154762     ,3623973 3 4 

Health 256 2,339844      ,8799144 1 5 

Medtrun 250 1,852 ,3558123 1 2 

Uemp3m 254 1,708661 ,4552762 1 2 

Agea2 258 3145,853     2408,507         225 9025 

Inchhm 237 1,248408     0,6035902 0,1142714 3,6499 

Edlvdse 254 7,224409  4,64052 1 20 

Domicil 258 2, 53876 1,036517 1 5 

Dscrgrp 247 1,866397 ,3409163 1 2 
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Bilaga 17 

Modell 4 

sum stflife hinctnta aesfdrk health medtrun uemp3m agea2 inchhm edlvds 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Stflife 68 7,352941 2,020527         0 10 

Hinctnta 62 2,554747 1,410015 0,799 5,7 

Aesfdrk 66 3,166667 ,3755338 3 4 

Health 67 2,223881 ,8672649 1 5 

Medtrun 65 1,907692 ,2917125 1 2 

Uemp3m 67 1,626866 ,4872875 1 2 

Agea2 68 3024,353      2 204,65         225 8649 

Inchhm 62 1,236053 0,6694245 0,1142714 3,6499 

Edlvdse 67 6,940299     4,295454 1 18 

Domicil 68 2,264706 1,016544 1 5 

Dscrgrp 64 1,890625 ,3145764 1 2 

 

Bilaga 18 

Modell 5 

sum stflife hinctnta aesfdrk health medtrun uemp3m agea2 inchhm edlvds 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Stflife 189 7,079365     2,296864         0 10 

Hinctnta 175 2,617622     1,39533 0,799 5,7 

Aesfdrk 186 3,150538     ,3585628 3 4 

Health 189 2,380952      ,8829696 1 5 

Medtrun 185 1,832432 ,3744954 1 2 

Uemp3m 187 1,737968 ,4409205 1 2 

Agea2 190 3189,337     2481,485         225 9025 

Inchhm 175 1,252785     0,5804829 0,1142714 3,0999 

Edlvdse 187 7,326203  4,76496 1 18 

Domicil 190 2,636842 1,02854 1 5 

Dscrgrp 183 1,857923 ,3500864 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


