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Sammendrag: 
Økonomisk ulikhet er stadig økende i mange vestlige land, men vi har ikke sett en tilsvarende 
økning i ønsket om omfordeling av ressurser. Et sentralt spørsmål er hvorvidt økt ulikhet 
innebærer økt urettferdighet? Det er en økende mengde økonomiske labeksperimenter som 
studerer folks holdninger til ulikhet og at de finner at noen typer ulikhet oppfattes som 
rettferdig og noen oppfattes som urettferdige. Blant annet finner de at kilden til ulikhet er en 
viktig faktor som påvirker hvorvidt en ulikhet oppfattes som rettferdig. For eksempel er folk 
mer villig til å akseptere ulikhet hvis ulikhet er et resultat av forskjeller i valg og innsats enn 
hvis det er et resultat av ren skjær flaks.  
Det overordnede forskningsspørsmålet i denne avhandlingen er: Hvordan påvirker ulike 

kilder eller kombinasjoner av ulike kilder personers holdning til omfordeling?  

De første tre kapitlene i avhandlingen rapporterer fra eksperimenter der arbeidere i et 

nettarbeidsmarked foretar ulike valg for å måle holdninger til ulike kilder til ulikhet. I det 

første kapittelet studerer jeg hvorvidt aksepten for ulikhet er påvirket av i hvor stor grad 

prestasjon, i kontrast til flaks, er bestemmende for graden av ulikhet. I det andre kapittelet 

studerer jeg dette videre ved å se på hvorvidt aksepten for ulikhet er påvirket av hvorvidt 

utfallet av flaks og prestasjon sammenfaller, dvs. om holdningen til ulikhet blir påvirket av 

hvorvidt det er den med best prestasjon som også har flaks. I det tredje kapittelet studerer jeg 

hvordan kilden til pengene som blir brukt i et eksperiment, hvorvidt de er tjent ved hjelp av 

innsats eller ikke, påvirker viljen til å stole på en annen og i hvilken grad tillit blir gjengjeldt.  

Som nevnt ble eksperimentene i avhandlingen utført på nett. I det fjerde kapittelet  

diskuterer jeg kvaliteten på netteksperimenter. Fokuset er på hvordan det at det er lett for en 

deltaker å forlate et netteksperiment før det er ferdig påvirker påliteligheten til resultatene. 

 


