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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Rationalitetsteorin har två separata preciseringar för individer som agerar rationellt, 
baserat på om handlingen är av enkel eller komplicerad karaktär. Är handlingen enkel kan 
individen, som då kallas Homo Oeconomicus, utan svårigheter identifiera när nyttan är större än 
kostnaden och utifrån individens egenintresse fattas beslut som gagnar henne/honom själv. Det 
finns dock faktorer såsom exempelvis osäkerhet som begränsar handlingsmöjligheterna och 
försvårar beslutstagandet, vilket gör handlingen komplicerad. Det som inom den förstnämnda 
definitionen anses vara ett irrationellt beteende kan ses som rationellt inom den andra. Båda 
begreppen används vid analyser av ekonomiskt beteende, vilket vi har gjort i denna undersökning 
där vi valt att studera ett visst beteende, att skicka julkort. Det kan anses vara irrationellt att skicka 
poststämplade julkort när det finns billigare och snabbare sätt att önska någon god jul. Trots detta 
är det många som skickar. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån en teoretisk referensram redogöra för olika betydelser av 
begreppet rationalitet och sedan applicera dem på ett vardagligt mänskligt beteende, att skicka 
julkort. Utgångspunkten för uppsatsen är målinriktad rationalitet. Utifrån denna rationalitetssyn 
vill vi studera om begreppet är tillräckligt för att förklara det valda konkreta mänskliga beteendet 
eller om komplement till begreppet behövs. 
 
Metod: För att uppfylla syftet har målinriktad- och värdeinriktad rationalitetsteori använts. En 
enkätundersökning beträffande julkortsskickande har genomförts vid Linköpings universitet. All 
information har sedan använts för en analys av rationlitets-begreppet. 
 
Resultat: Genom vår undersökning ser vi att målinriktad rationalitet är nödvändig för att förklara 
mänskligt beteende eftersom det finns ett fåtal individer som agerar enligt den. Det finns dock 
individer som är målinriktat rationella men som tvingas agera annorlunda på grund av sin 
omgivning. För att visa att även dessa individer är rationella krävs också värdeinriktad rationalitet 
som förklaringsgrund. Genom att skicka julkort bekräftar individer exempelvis vänskap som på 



  

lång sikt blir rationell. Genom att skicka julkort och använda det som en tumregel, kan de även 
undvika skuldkänslor och sökkostnader av olika slag, vilket kan vara rationellt. Viljan att inte 
avvika bekräftas genom resultatet då många uppger att de kommer att fortsätta att skicka julkort. 
 
Homo Oeconomicus Maturus tar hänsyn till avvikande mänskligt beteende utan att beteendet 
anses irrationellt, samtidigt som den kan förklara målinriktat rationellt beteende. Vi anser att 
HOM-modellen kan vara ett sätt att föra målinriktad- och värdeinriktad rationalitet närmare, 
vilket vi grundar på undersökningsresultatet. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: The theory of rationality has two separate definitions for individuals who act 
rationally. It is based on whether the action is simple or complicated. If the action is simple the 
individual can without any problems identify when the utility is larger than the cost, and based on 
self-interest make a decision which is beneficial for her/him. When there are factors such as 
uncertainty, they restrain the possibilities of action and make it difficult for decision-making. This 
makes the action complicated. What according to the first definition is seen as irrational behaviour 
can be seen as rational within the second definition. Both these definitions are used in analyses of 
economical behaviour, something which we have done in this survey, where we have chosen to 
examine one specific behaviour, sending Christmas cards. To send Christmas cards can be seen as 
irrational because there are cheaper and faster ways to wish someone Merry Christmas. Despite of 
this fact, many people choose to send Christmas cards. 
 
Purpose: The purpose of this study is based on a theoretical presentation where we describe 
different meanings of rationality. Afterwards these are applied on a common human behaviour, 
sending Christmas cards. The starting-point of this thesis is instrumental rationality. Based on this 
perspective we would like to examine if the concept is enough to explain this chosen human 
behaviour or if some complements are needed. 
 
Method: To fulfil the above-mentioned purpose theories of instrumental and 
procedural/expressive rationality have been used. An inquiry concerning writing Christmas cards 
has been carried out at Linköping University. The gathered information was then used for the 
analyses. 
 
Results: In the examination we have seen that instrumental rationality is needed to explain human 
behaviour since there are few individuals who act accordingly. However, there are individuals 



  

who are instrumentally rational but are forced by society to act differently. To prove that these 
individuals also are rational, procedural/expressive rationality is needed as an explanation. By 
sending Christmas cards the individuals confirm for example friendship that can be rational on the 
long view. By sending Christmas cards and using it as a rule of thumb they can avoid feelings of 
guilt and different costs of seeking alternatives, which can also be seen as being rational. The wish 
not to differ from others is confirmed in the result because many individuals say that they will 
continue to send Christmas cards. 
 
Homo Oeconomicus Maturus considers differing human behaviour without the behaviour being 
irrational. At the same time it can explain behaviour of instrumental rationality. We are of the 
opinion that the HOM-model can be one way to bring instrumental and procedural/expressive 
rationality closer. This opinion is based on our results. 
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Rationalitet – En explorativ studie av mänskligt beteende  
applicerat på julkortsskickande  

 
 
SAMMANFATTNING 

 
 
Bakgrund: Rationalitetsteorin har två separata preciseringar för individer som agerar 
rationellt, baserat på om handlingen är av enkel eller komplicerad karaktär. Är handlingen 
enkel kan individen, som då kallas Homo Oeconomicus, utan svårigheter identifiera när 
nyttan är större än kostnaden och utifrån individens egenintresse fattas beslut som gagnar 
henne/honom själv. Det finns dock faktorer såsom exempelvis osäkerhet som begränsar 
handlingsmöjligheterna och försvårar beslutstagandet, vilket gör handlingen komplicerad. Det 
som inom den förstnämnda definitionen anses vara ett irrationellt beteende kan ses som 
rationellt inom den andra. Båda begreppen används vid analyser av ekonomiskt beteende, 
vilket vi har gjort i denna undersökning där vi valt att studera ett visst beteende, att skicka 
julkort. Det kan anses vara irrationellt att skicka poststämplade julkort när det finns billigare 
och snabbare sätt att önska någon god jul. Trots detta är det många som skickar. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån en teoretisk referensram redogöra för olika betydelser av 
begreppet rationalitet och sedan applicera dem på ett vardagligt mänskligt beteende, att skicka 
julkort. Utgångspunkten för uppsatsen är målinriktad rationalitet. Utifrån denna 
rationalitetssyn vill vi studera om begreppet är tillräckligt för att förklara det valda konkreta 
mänskliga beteendet eller om komplement till begreppet behövs.  
 
Metod: För att uppfylla syftet har målinriktad- och värdeinriktad rationalitetsteori använts. En 
enkätundersökning beträffande julkortsskickande har genomförts vid Linköpings universitet. 
All information har sedan använts för en analys av rationlitets-begreppet.  
 
Resultat: Genom vår undersökning ser vi att målinriktad rationalitet är nödvändig för att 
förklara mänskligt beteende eftersom det finns ett fåtal individer som agerar enligt den. Det 
finns dock individer som är målinriktat rationella men som tvingas agera annorlunda på grund 
av sin omgivning. För att visa att även dessa individer är rationella krävs också värdeinriktad 
rationalitet som förklaringsgrund. Genom att skicka julkort bekräftar individer exempelvis 
vänskap som på lång sikt blir rationell. Genom att skicka julkort och använda det som en 
tumregel, kan de även undvika skuldkänslor och sökkostnader av olika slag, vilket kan vara 
rationellt. Viljan att inte avvika bekräftas genom resultatet då många uppger att de kommer att 
fortsätta att skicka julkort.  
 
Homo Oeconomicus Maturus tar hänsyn till avvikande mänskligt beteende utan att beteendet 
anses irrationellt, samtidigt som den kan förklara målinriktat rationellt beteende. Vi anser att 
HOM-modellen kan vara ett sätt att föra målinriktad- och värdeinriktad rationalitet närmare, 
vilket vi grundar på undersökningsresultatet.  
 



  

Rationality – An explorative study of human behaviour  
                       applied on sending Christmas cards  

 
ABSTRACT 
 

 
Background: The theory of rationality has two separate definitions for individuals who act 
rationally. It is based on whether the action is simple or complicated. If the action is simple 
the individual can without any problems identify when the utility is larger than the cost, and 
based on self- interest make a decision which is beneficial for her/him. When there are factors 
such as uncertainty, they restrain the possibilities of action and make it difficult for decision-
making. This makes the action complicated. What according to the first definition is seen as 
irrational behaviour can be seen as rational within the second definition. Both these 
definitions are used in analyses of economical behaviour, something which we have done in 
this survey, where we have chosen to examine one specific behaviour, sending Christmas 
cards. To send Christmas cards can be seen as irrational because there are cheaper and faster 
ways to wish someone Merry Christmas. Despite of this fact, many people choose to send 
Christmas cards. 
 
Purpose: The purpose of this study is based on a theoretical presentation where we describe 
different meanings of rationality. Afterwards these are applied on a common human 
behaviour, sending Christmas cards. The starting-point of this thesis is instrumental 
rationality. Based on this perspective we would like to examine if the concept is enough to 
explain this chosen human behaviour or if some complements are needed.  
 
Method: To fulfil the above-mentioned purpose theories of instrumental and 
procedural/expressive rationality have been used. An inquiry concerning writing Christmas 
cards has been carried out at Linköping University. The gathered information was then used 
for the analyses.  
 
Results: In the examination we have seen that instrumental rationality is needed to explain 
human behaviour since there are few ind ividuals who act accordingly. However, there are 
individuals who are instrumentally rational but are forced by society to act differently. To 
prove that these individuals also are rational, procedural/expressive rationality is needed as an 
explanation. By sending Christmas cards the individuals confirm for example friendship that 
can be rational on the long view. By sending Christmas cards and using it as a rule of thumb 
they can avoid feelings of guilt and different costs of seeking alternatives, which can also be 
seen as being rational. The wish not to differ from others is confirmed in the result because 
many individuals say that they will continue to send Christmas cards.  
 
Homo Oeconomicus Maturus considers differing human behaviour without the behaviour 
being irrational. At the same time it can explain behaviour of instrumental rationality.  We are 
of the opinion that the HOM-model can be one way to bring instrumental and 
procedural/expressive rationality closer. This opinion is based on our results. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Att studera mänskligt beteende är av stort intresse för att kunna förklara hur olika marknader 

fungerar. Inom ekonomisk teori förutsätts aktörer, det vill säga individer och företag, att agera 

rationellt. Denna förutsättning innebär att varje individ eller företag gör en kalkyl över varje 

transaktion, aktivitet och resursinsats de utför. Aktörer antas med andra ord kunna skilja 

kostnader och intäkter från varandra och utifrån dessa välja det alternativ som ger dem största 

möjliga nytta. 

Grunden för rationalitetsbegreppet lades under slutet av 1800-talet med den marginalistiska 

neoklassiska ekonomiska teorin. Neoklassikerna inspirerades av naturvetenskapen och 

önskade förklara individers och företags ekonomiska beteenden. Utgångspunkten för teorin 

var att beskriva och analysera prisbildningsprocessen, vilken på kort sikt skulle skapa en 

optimal och effektiv resursallokering på marknaden. Representanter för denna teori förde 

fram ett marginalistiskt tankesätt som baserades på individers och företags marginella nytto- 

och kostnadskalkyler.1 Detta teoretiska resonemang går ut på att studera ekonomiska fenomen 

på marginalen och därmed försöka förklarar hur aktörers betalningsvilja ändras efterhand som 

deras nyttobehov förändras. I ett scenario där en handling som är behovsrelaterad gentemot 

aktören upprepas ett antal gånger, ändras dennes betalningsvilja efterhand som dennes 

nyttobehov förändras. Sambandet mellan marginell betalningsvilja och marginell nytta är 

således proportionellt avtagande.2  

Det var med den neoklassiska ekonomiska teorin som mikroperspektivet introducerades. För 

att förklara och finna jämviktslösningar till dessa beteenden applicerades matematiska och 

statistiska resonemang och modeller. Begrepp som kom att få stor betydelse inom den 

neoklassiska teorin var rationalitet, maximering och nytta.3  

Anledningen till varför rationalitetsteorin har blivit så tilltalande att studera är att denna teori 

av många ofta anses vara den mest fullständiga och konsekventa beskrivningen av det 

mänskliga beslutstagandet. Inom rationalitetsteorin förekommer det två separata preciseringar 

för individer som agerar rationellt, baserat på om handlingen är av enkel eller komplicerad 

karaktär. Den första preciseringen utgår ifrån individers egenintresse och innebär att individen 

endast lägger vikt vid de kostnader och nyttor som gagnar henne/honom själv. Det som inte är 

till nytta för den rationelle individen bryr hon/han sig inte om. Individen kan utan svårigheter 

                                                 
1 Pålsson Syll Lars De ekonomiska teoriernas historia (Lund: Studentlitteratur, 1998), 186f 
2 Frank Robert H. Microeconomics and behavior (Boston: The Mc Graw-Hill Companies, Inc, 2000), 21 
3 Pålsson Syll (1998), 186f 
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avgöra när nyttan är större än kostnaden och när fördelarna är större än nackdelarna för de val 

de gör. Preciseringen av rationalitetsteorin som handlar om enkla handlingar talar om hur 

individen bör agera för att uppnå sina mål på ett så tillfredsställande sätt som möjligt, men den 

talar inte om vilka målen är.4  

Det är dock få individer som agerar enligt denna teori. Varje dag påverkas individer av 

faktorer som försvårar deras handlingsmöjligheter. Individer har till exempel inte möjlighet 

att vid alla tillfällen undersöka den kvalitet som en viss vara har. Detta medför att individer 

inte kan genomföra den kalkyl som behövs för att uppnå största möjliga nytta. Det kan även 

förekomma oklara kostnader och/eller intäkter vilka begränsar individers handlings-

möjligheter. Inom den neoklassiska rationalitetsteorin finns det inget utrymme för faktorer av 

detta slag, vilket gör det svårt för individen att fatta rationella beslut i enlighet med det 

neoklassiska synsättet. Denna handling blir således av komplicerad karaktär och går ut på att 

individer agerar effektivt i sin strävan att nå uppsatta mål.  

Skillnaden mellan de båda är att den rationalitet som baseras på enkla handlingar blir mer 

konkret i sin utformning, medan den rationalitet som baseras på komplicerade handlingar blir 

svårare att precisera och behöver således en bredare förklaringsgrund. Det som inom den 

förstnämnda definitionen anses vara ett irrationellt beteende kan accepteras som ett rationellt 

beteende inom den andra. Trots skillnaden på begreppen används båda definitionerna vid 

analyser av ekonomiskt beteende. Dock är ingen av dem fulländad. Oavsett vilken 

begreppsförklaring som väljs vid en ekonomisk analys innebär den en sammanjämkning 

mellan vad teorin säger och hur verkligheten ser ut.5  

En del ekonomer som till viss del har inspirerats av vetenskaper såsom sociologi, psykologi 

och filosofi, anser att den enkla definitionen av rationalitetsteorin har brister då det gäller 

antagandet om mänskligt beteende. Nationalekonomen Amartya Sen är en av de ekonomer 

som har ifrågasatt att aktörer alltid handlar med avsikt att maximera sin egennytta. Han ställer 

sig frågan varför det är unikt rationellt att eftersträva egenintresse på bekostnad av allt annat. 

Sen menar att det är möjligt att förklara att maximering av egenintresse är ett rationellt 

agerande. Dock är enligt Sen dilemmat med detta rationalitetssynsätt, att det verkar orimligt 

att påstå att alla handlingar som inte utgår från att individer maximerar sin egennytta måste 

vara irrationella.6 

                                                 
4 Elster Jon The limits of rationality – When rationality fails (Chicago; University of Chicago press, 1990), 20 
5 Frank (2000), 18 
6 Sen Amartya K. Etik och ekonomi  (SNS Förlag: Stockholm, 1995), 33 
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Genom att karakterisera aktörers rationella beteende på detta sätt anser Sen att 

nationalekonomin bortser från synen på individers motivationsförmåga. En del av en individs 

rationalitet kan vara att göra sitt bästa för att uppnå önskade mål och en annan del kan vara att 

genomföra mål som inte präglas av egenintresset. Om man betraktar alla avvikelser från 

maximering av egenintresset som irrationella, menar Sen att det är samma sak som att man 

bortser från den roll som moralen har vid individers beslutfattande.7  

Kritiker anser att människan som individ inte alltid har förmågan att kunna kalkylera varje 

val. Detta beror på att det förekommer faktorer såsom osäkerhet och subjektivitet i individers 

omgivning. Dessa faktorer försvårar deras val och gör deras handlingar mer komplicerade, 

vilket medför att de inte kan inrymmas under den enkla definitionen av rationalitetsbegreppet. 

Det är därför intressant att studera hur enkla kontra komplicerade handlingar används av 

individer i praktiken.  

Ett exempel på en beteendesituation som skulle kunna ifrågasätta den enkla rationalitets-

teorins utformning och definition skulle kunna vara julkortsskickande. Att skicka julkort kan 

teoretiskt ses som en komplicerad handling, en handling som enligt den enkla 

rationalitetsteorin kan klassificeras som irrationell i den meningen att det kostar pengar och är 

tidskrävande jämfört med om man inte skickar. Trots det skickar åtskilliga människor julkort 

varje år.  

I Vår Svenska Jul kan man läsa att julkortsskrivandet i Sverige tog fart i samband med att 

järnvägsnätet byggdes ut under 1800-talet och att traditionen fortfarande lever kvar som en 

del av uppesittarkvällarnas sysslor 8. Många anser att det hör julen till att umgås med familjen 

och pyssla tillsammans och det är inte ovanligt att man tillverkar sina julkort själv, något som 

uppskattas av både givare och mottagare 9. Jenny Nyström brukar kallas de svenska julkortens 

urmoder och hennes tomte lånar drag av både folktrons gårdstomte och Santa Nikolaus, 

barnens skyddshelgon10. Hennes motiv finns kvar än idag på julkort som skickas, vilket visar 

en efterfrågan på att bevara en tradition.  

                                                 
7 Sen (1995), 34 
8 Fjelkestam Kitta et al Vår Svenska Jul (Forum, 1998), 28 
9 Ibid., 30 
10 Ibid., 28 
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1.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en teoretisk presentation redogöra för olika betydelser av 

begreppet rationalitet och sedan applicera dem på ett vardagligt mänskligt beteende, att skicka 

julkort. Utgångspunkten för uppsatsen är målinriktad rationalitet. Utifrån denna 

rationalitetssyn vill vi studera om begreppet är tillräckligt för att förklara det valda konkreta 

mänskliga beteendet eller om komplement till begreppet behövs. Uppsatsen är av explorativ 

karaktär och ska identifiera intressanta aspekter kring begreppet ekonomisk rationalitet. 

1.3 DISPOSITION 

Uppsatsens disposition är upplagd enligt följande. Kapitel två redogör för den metod som dels 

ligger till grund för det resonemang som vi baserat vår undersökning på och dels för 

undersökningen i sig. I kapitel tre presenteras vald teoretisk referensram. Undersökningen 

återges i kapitel fyra och i det avslutande kapitlet dras slutsatser från vald teori och 

undersökningsmaterial.  
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2 METOD 

Med hjälp av en kvantitativ undersökning vill vi utreda varför individer fortsätter med en 

handling som förefaller irrationell. När vi funderade på vilken slags handling som kunde 

illustrera ett irrationellt beteende av detta slag, var det höst och det började närma sig jul. Vi 

funderade på om det var möjligt att använda julkortsskickande som ett exempel på en till 

synes irrationell handling men som många individer ändå fortsätter med år efter år. Ju mer vi 

tänkte på det desto mer självklart blev det för oss att använda denna handling. 

Julkortsskickande är ett utmärkt exempel på en handling som vi skulle kunna applicera på 

rationalitetsbegreppet. Att skicka julkort kan kosta både mer pengar och vara mer 

tidskrävande jämfört med andra alternativa sätt att önska någon god jul på. Ändå väljer många 

individer att skicka poststämplade julkort. Att undersöka denna handling i samband med att 

det snart var jul tyckte vi var synnerligen passande. Vi insåg även att det skulle underlätta för 

respondenterna att svara på frågor som relaterade till något som låg nära i tiden.  

En förutsättning för att kunna genomföra en undersökning av detta slag är att 

julkortsskickandet inte har sjunkit drastiskt de senaste åren. Att det inte har sjunkit kan 

konstateras med hjälp av bilaga I, som är en av Posten sammanställd tabell över det svenska 

julkortsskickandet. Bilaga II visar denna tabellsammanställning grafiskt. Ytterligare en 

förutsättning vid utformandet av undersökningen är att få ett brett material att arbeta med. Vi 

har därför valt två yrkeskategorier med skilda ekonomiska villkor för att på så vis försöka 

urskilja om det föreligger några signifikanta skillnader beträffande deras ekonomiska 

beteende. Vi valde att genomföra undersökningen vid Linköpings universitet, där anställda 

och studenter utgör respondenterna för vår undersökning. Vår avsikt var att få in 100 enkäter 

vardera från anställda respektive studenter. 

Vi sammanställde ett enkätformulär som kunde besvaras av båda yrkeskategorierna. Enkäter 

till de anställda lade vi slumpmässigt ut i deras postfack. Detta gjordes vid två olika 

institutioner, Ekonomiska Institutionen (EKI) och Institutionen för Beteendevetenskap (IBV), 

för att se om det förelåg några skillnader institutionerna emellan. Formuläret trycktes på rött 

papper, dels för att väcka uppmärksamhet bland övrig post och dels för att ge lite julstämning. 

Enkäterna placerades i postfacken den 12/12 2001, vilket gav de anställda fem arbetsdagar på 

sig att besvara den. I samband med att de anställda fick sina enkäter i sina postfack frågade vi 

slumpvis studenter tillhörande EKI och IBV om de på plats kunde besvara enkäten. 

Responsen från studenterna bedömer vi som bra, det var endast ett fåtal som inte ville besvara 

enkäten. Orsaken de uppgav var att de inte hade tid. Responsen bland de anställda var 



 

 14 
 

däremot sämre, vilket medföljde att vi efter julhelgen, den 10/1 2002, tvingades dela ut 

ytterligare enkäter tillsammans med en påminnelselapp. Det slutliga underlaget för uppsatsen 

utgjordes av 100 enkäter från studenter och 69 enkäter från anställda. Vi bedömde att 

underlaget skulle räcka för vår studie. 

Genom att nå ut med enkäterna på två olika sätt kom vi att använda oss av både postenkäter 

och gruppenkäter, vilka är de vanligast förekommande enkätformerna. Postenkäter 

karakteriseras av att de trycks upp i pappersform och delas ut genom postgång. Gruppenkäter 

riktar sig främst till grupper och delas ut direkt.11 

Fördelarna med postenkäter är att de är billiga och man har möjlighet att nå många individer. 

Dessutom kan många frågor ställas i enkäten, respondenten har gott om tid på sig att svara 

samt att de som besvarar enkäterna förblir anonyma.12 Nackdelarna med denna enkätform är 

att det finns risk för stort bortfall, vilket vi fick erfara. Dessutom kan det ta lång tid att få in 

enkätsvaren. Ytterligare en nackdel med denna enkätform är att om någon fråga är oklar för 

respondenten, ges ingen möjlighet till konsultation. 13 I vårt fall löste respondenterna detta 

problem genom att skriva på enkäten hur de exempelvis uppfattat en viss fråga, om de ställt 

sig tveksamma inför en fråga eller haft synpunkter om formuläret.  

Det som är fördelaktigt med gruppenkäter är att många individer kan undersökas. Det är både 

billigt och snabbt samt att det endast förekommer ett litet bortfall på grund av vägran. 

Dessutom har respondenterna möjlighet att direkt fråga om eventuella oklarheter gällande 

enkätfrågorna.14 Som tidigare nämnts var det endast ett fåtal som inte tog sig tid att besvara 

vår enkät. En del av studenterna ställde frågor direkt till oss vid oklarheter, andra valde att 

skriva sina funderingar på enkäten. Dock finns det även nackdelar med denna form av 

enkätundersökning eftersom anonymiteten inte alltid kan skyddas. Som en följd därav kan 

mindre sanningsenliga svar uppkomma bland enkätsvaren. Ytterligare en nackdel är att det 

inte ges någon möjlighet till förnyad kontakt med respondenterna då oklara svar 

uppkommer.15 

Enkätundersökningar av dessa slag kan ge upphov till olika felkällor. I sämsta fall kan det 

utfalla sig så att respondenten inte svarar sanningsenligt. Detta behöver emellertid inte bero på 

att denne avsiktligt ljuger, utan kan vara en följd av att respondenten inte har förstått frågan 

                                                 
11 Dahmström Karin Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning (Lund: 
Studentlitteratur, 1996), 52ff 
12 Ibid., 55 
13 Ibid., 55 
14 Ibid., 56 
15 Ibid., 56 
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eller minns fel. Ibland kan det vara så att respondenten använder sig av så kallade 

anpassningssvar. Det innebär att respondenter svarar på ett sådant sätt som hon/han tror är 

önskvärt. Då det gäller frågor beträffande köpplaner, har undersökningar visat att 

respondenter i allmänhet uppvisar bristande överensstämmelse med vad de svarar och vad de i 

efterhand faktiskt gör.16  

Vi är medvetna om de brister som en undersökning av detta slag kan medföra. Dock anser vi 

att fördelarna överväger nackdelarna och har därför valt denna metod för uppsatsens 

empiridel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund:    
Studentlitteratur, 1992), 148 
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3 EKONOMISKT BETEENDE 

Detta kapitel är indelat i två delar. Den första delen beskriver målinriktad rationalitet, det vill 

säga den rationalitet som utgår från att individers handlingar är av enkel karaktär och att de 

agerar för att maximera sin egennytta. Kapitlets andra och avslutande del redogör för 

värdeinriktad rationalitet. Denna rationalitetsutformning är en vidareutveckling av målinriktad 

rationalitet och grundas på att individers handlingar är av mer komplicerad natur. Enligt 

denna utformning behöver individer inte alltid agera i syfte att maximera sin egennytta, utan 

det kan förekomma andra bakomliggande faktorer till deras sätt att agera.  

3.1 MÅLINRIKTAD RATIONALITET 

Nationalekonomisk teori utgår ifrån en analys av enskilda individers beteende. Dessa 

individer antas i sin tur alltid vara rationella. Denna rationalitet brukar i litteraturen benämnas 

målinriktad rationalitet.17 Det förekommer inte någon direkt vedertagen förklaring till detta 

begrepp, däremot finns det två viktiga betydelser för vilka begreppet används. Den första är 

av mer informell betydelse och innebär att ett val är rationellt då det är avsiktligt och 

konsekvent. Individen har tänkt igenom vad hon/han ska göra och kan motivera sitt val. Detta 

innebär att det inte förekommer några stora förändringar av individens sätt att välja, utan 

valen är förnuftiga och väl anpassade till de mål som individen vill uppnå. Den andra 

betydelsen för inom vilken rationalitet används är mer formell. Individen har transitiva 

preferenser18 och försöker maximera sin nytta som hon/han erhåller från dessa preferenser, 

givet olika restriktioner.19 I en given situation med bestämda målsättningar väljer individen de 

mest effektiva eller de mest lämpliga tillvägagångssätten, givet sina preferenser för att uppnå 

önskade målsättningar. Dessa två begrepp utgör en modell som beskriver den rationella 

beslutsfattande individen vilken i litteraturen brukar benämnas Homo Oeconomicus. Homo 

Oeconomicus styrs av sin egennytta, vilken i grund och botten gör honom egoistisk. Inom 

neoklassisk ekonomisk teori ses han som den typiske nyttomaximeraren. 20  

                                                 
17 Begreppet målinriktad rationalitet kan även benämnas instrumentell rationalitet. I denna uppsats kommer dock 
det förstnämnda begreppet att användas genomgående. 
18 Med transitiva preferenser menas att varje individ förutsätts vara logisk och konsekvent i sitt val. 
19 Ulen Thomas S Rational choice theory in law and economics (www.encyclo.findlaw.com)  
 [2001-10-24] kl. 16.15 
20 Pålsson Syll Lars Ekonomisk teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2001), 146 
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3.1.1 Nytta, preferenser och förväntad nytta 

Enligt Shaun Hargreaves Heap kan målinriktad rationalitet förklaras genom de val av 

handlingar som på bästa möjliga sätt ska kunna tillgodose en individs mål. Hon menar vidare 

att det är individens behov att uppnå dessa mål som styr dennes handlingsförmåga.21 Enligt 

den målinriktade rationalitetsteorin förmodas det att behoven som styr en individs 

handlingsförmåga kan ordnas in under en och samma skala. Genom att jämföra den förnöjelse 

som behoven medför, kan individen rangordna sina handlingar. Det mått som individen får ut 

vid jämförelsen kallas för nytta. Eftersom individen kan jämföra den nytta som varje handling 

medför, innebär det att individen ges möjlighet att handla på ett sådant sätt att hennes/hans 

nytta kan maximeras.22 Tanken bakom nyttokonceptet är att nationalekonomin genom detta 

begrepp ska kunna fastställa individers handlingar baserade på en balans mellan varje individs 

lust och olust. Det är denna balans som utgör en individs nytta.23 Det bör dock tilläggas att 

nytta är ett komplicerat begrepp vars klargörande i många fall kan uppfattas som diffust. 

Föreställningen om målinriktad rationalitet kan även formuleras genom en individs 

preferensordning. Denna formulering innebär att individer förmodas ha preferenser. 

Preferenserna förenas till en helhet, vilken visas genom en preferensordning. Det är 

preferensordningen som bestämmer hur individen kommer att välja och därmed även handla. 

För att individers handlingar ska kunna anses som målinriktat rationella ställs specifika krav 

på deras preferensordning. Kraven innebär att individen måste kunna resonera sig fram till 

huruvida ett behov är att föredra framför ett annat, eller om individen är indifferent mellan 

behoven. 24  

I teorin brukar kraven som definierar en preferensordning kallas reflexivitet, fullständighet 

och transitivitet. Innebörden av reflexivitet är att en valmöjlighet alltid är minst lika bra som 

sig själv, det vill säga x = x. Med fullständighet menas att för varje val mellan två 

valmöjligheter, x och y, gäller antingen att x är att föredra framför eller är indifferent i 

förhållande till y, eller att y är att föredra framför eller är indifferent i förhållande till x. Det 

innebär att varje valmöjlighet mellan x och y alltid kan jämföras.  

 

 

                                                 
21 Hargreaves Heap Shaun et al. The Theory of Choice – A critical quide (Oxford: Blackwell, 1992), 4 
22 Ibid., 5 
23 Pålsson Syll (2001), 192 
24 Hargreaves Heap et al. (1992), 5 
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Det krav som benämns transitivitet innebär, som tidigare nämnts, att varje individ förutsätts 

vara logisk och konsekvent i sitt val. Om denne föredrar ett alternativ, x, före ett andra 

alternativ, y, och y före ett tredje, z, så föredrar individen även x framför z. Läggs ytterligare 

ett krav till, kontinuitet, kan dessa fyra restriktioner tillsammans åskådliggöras genom en 

nyttofunktion. Kontinuitet innebär att det alltid för varje sammansättning av varorna x och y 

finns möjlighet att minska mängden av den ena varan, x, för att öka mängden av den andra 

varan, y. På så vis kan man definiera en annan sammansättning av varor som är indifferent i 

förhållande till den första. För att detta villkor ska uppfyllas krävs det att inget x eller y är 

absolut nödvändigt samt att varan inte är oersättlig.25 

De fyra ovan nämnda restriktionerna tar dock inte hänsyn till eventuell osäkerhet som 

individer kan stöta på under processen från att fatta ett beslut till att utföra den handling som 

ska uppnå deras målsättningar. Denna osäkerhet kan bottna i att individer inte har tillräcklig 

information, vilket leder till så kallad bounded rationa lity, om en vara beträffande exempelvis 

pris och kvalitet. Beräkningen av nyttan kan därför bli felaktig och det kan bli svårt för 

individen att fatta ett rationellt beslut. För att undgå denna eventuella osäkerhet bör en 

målinriktad rationell individ dra allmänna slutsatser beträffande resultatet, i detta fall om pris 

och kvalitet. Genom slutsatserna antas individen beräkna sin förväntade nytta, för att på så vis 

kunna maximera denna.26 

Enligt ekonomen Oskar Morgenstern och matematikern John von Neumann räcker det inte 

med att endast anta att individer maximerar sin förväntade nytta, utan för att betraktas som 

rationella, måste de maximera sin förväntade nytta. Enligt Morgensterns och von Neumanns 

vidareutveckling av teorin om förväntad nytta är individer således endast rationella om de 

uppfyller tidigare nämnda villkor samt villkoren om reduktion, monotonicitet och starkt 

oberoende. Enligt reduktionsvillkoret är aktörers handlingar endast beroende av de 

slutkonsekvenser som handlingarna medför och inte hur de har genomförts. Begreppet 

monotonicitet betyder att om ett alternativ, x, är bättre än ett annat alternativ, y, så är det 

alternativet att föredra om sannolikheten för x ökar på y: s bekostnad. Det sista villkoret som 

individer måste uppfylla för att vara rationella är enligt Morgenstern och von Neumann starkt 

oberoende. Detta villkor innebär att varje alternativ kan bytas ut mot ett annat alternativ som 

är indifferent till det första. Därmed blir individer indifferenta mellan det slutliga valet och det 

ursprungliga. 27 

                                                 
25 Hargreaves Heap et al. (1992), 7 
26 Ibid., 7f 
27 Pålsson Syll (2001), 132ff 
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Morgensterns och von Neumanns ovanstående villkor för rationalitet har diskuterats och 

kritiserats eftersom individer i verkligheten inte agerar enligt dessa. Som svar på kritiken 

menar författarna att villkoren är nödvändiga egenskaper för rationella val, trots att inte alla 

individer handlar enligt dem. Vidare menar författarna att om individerna frångår teorin och 

därefter får en förklaring till varför de frångått den, skulle det medföra en 

beteendeanpassning. Dock visar undersökningar att få individer med irrationella handlingar 

återgår till att agera enligt teorin.28 

3.1.2 Commitment - teorin 

Amartya Sen fokuserar i sin artikel Rational Fools på hur och i vilken utsträckning egoistiskt 

beteende kan ge upphov till godhet. Vad individen än bestämmer sig för att göra, kan denne 

ses agera utefter sitt egenintresse. Individens nytta definieras som en numerisk 

preferensordning, där det valda alternativet är det som får högst nytta. Om individer är 

konsekventa i sina val, spelar det ingen roll huruvida de är egoister eller altruister. Sen menar 

att individer maximerar sin nytta ändå.29 

Definitionen av egoism går ibland under namnet rationella val. Individers val är rationella om 

samtliga val kan förklaras i termer av någon slags preferensrelation som är konsekvent med 

preferensdefinitionen. Sen menar att det enda sättet att förstå individers preferenser är att 

undersöka deras val. Det är dock inte lätt att testa individers dagliga beteende. Individer 

tycker om variation, vilket enligt Sen gör det svå rt att skilja på inkonsekvens och förändring 

av smak.30 

Sen skriver vidare att det är av stor vikt att skilja mellan två väsentliga begrepp, sympati och 

åtagande. Det sistnämnda brukar på engelska benämnas commitment. Ett beteende som 

grundar sig på sympati kan ses som egoistiskt. Individers egennytta påverkas positivt 

respektive negativt av andra individers beteende. Vad det gäller commitment är detta 

agerande inte egoistiskt, utan individer agerar i enlighet med det på grund av åtagande. Vid 

åtagande styrs således inte individens agerande av egenintresse. Där välfärdsnyttan är 

förutsedd leder ett beteende som grundar sig på commitment till att individen får mindre nytta 

än tidigare. En stor del av den traditionella ekonomiska teorin baseras på att personliga val 

och personlig välfärd är identiska. Sen delar denna uppfattning, men är av den åsikten att ett 

beteende som styrs av åtagande sätter en kil mellan dessa båda faktorer.31  

                                                 
28 Pålsson Syll (1998), 259 
29 Sen Amartya K. Rational Fools i Philosophy & public affairs (Princeton: Princeton University Press, 1977), 
323 
30 Ibid., 325 
31 Ibid., 327f 
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I likhet med Sen tar även Robert H. Frank upp begreppet commitment. Han menar att 

individer begränsas i sitt sätt att agera rationellt genom att de har olika behov som först måste 

tillgodoses. Är individer exempelvis hungriga, önskar de i första hand att få tillgodose detta 

behov, medan allt annat för stunden blir sekundärt. För att kunna klargöra sin diskussion har 

Frank valt att dela upp mänskligt beteende i två modeller. Den första modellen kallar han för 

commitment modellen. Denna modell beskriver hur irrationellt beteende ibland kan förklaras 

med hjälp av känslor och behov. Den andra modellen har sin utgångspunkt i att individer 

agerar effektivt och i enlighet med sitt egenintresse, varför han benämner den egenintresse 

modellen. Den sistnämnda modellen beaktar specifika intressen och begränsningar, vilka 

sedan kalkyleras för att på bästa sätt kunna uppnå det handlingsförfarande som tillgodoser 

dessa intressen. Essensen av Franks resonemang är att modellerna kan användas som 

paralleller till varandra. Frank illustrerar parallellen på följande sätt; en individ som försöker 

undvika skuldkänslor kan likaledes beskrivas som en individ vars intresse är att agera på ett 

ärligt och uppriktigt sätt.32 

Sen ställer sig även frågan om individer alltid är vinstmaximerande, såsom den ekonomiska 

teorin gör gällande. Kanske strävar individer inte alltid efter att maximera sin förväntade nytta 

utan önskar endast ge uttryck för sina sanna preferenser. Det är vid sådana tillfällen som Sens 

uttryck commitment är av intresse.  

Enligt Sen saknar den traditionella ekonomiska teorin en utarbetad struktur. Detta resonemang 

styrker han genom att poängtera att individer enligt denna teori endast ges en 

preferensordning. Preferensordningen ska reflektera allt från individers intressen och välfärd, 

ge en översikt över vad de bör göra och beskriva deras verkliga val och beteenden. Sen 

ifrågasätter om endast en preferensordning inrymmer allt detta. Han menar att individer som 

agerar konsekvent i sina val kan beskrivas som rationella, men endast på ett begränsat sätt. 

Om individer inte har någon användning av att kunna urskilja dessa relativt skilda koncept 

men ändå gör det, anser Sen att de måste vara dumdristiga.33 

Budskapet som Sen således vill få fram i sin artikel är att man ska kunna tillgodose åtagande 

som en del av ett ekonomiskt beteende. Hänsyn bör därför tas till fler än endast en 

preferensordning.  

                                                 
32 Frank Robert H. Passion within reason – The strategic role of the emotions (New York: W.W. Norton & 
Company, 1988), 11ff 
33 Sen (1977), 336 
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Resonemanget om en utvidgad preferensordning återfinns även i Gary Beckers bok 

Accounting for tastes. Han vidhåller att en individs nytta maximeras då individens preferenser 

utökas till att även inkludera vanor, föräldrars influenser samt omgivningens påverkan. 34  

3.1.3 Rationellt beteende kontra verkligt beteende 

I sin bok Etik och Ekonomi ifrågasätter Sen återigen rationalitetsbegreppet. Enligt Sen verkar 

teorin om ändamålsenligt handlande inte särskilja individers rationella beteende från deras 

verkliga beteende. Han menar att detta utgör ett problem inom nationalekonomin. Bör man 

verkligen använda begreppet rationalitet för att kunna bedöma individers faktiska beteende? 

Trots att redogörelsen om det rationella beteendet i nationalekonomins standardtexter godtas 

vara riktigt, menar Sen att individer stöter på olika problem och svårigheter i det verkliga livet 

som omöjliggör att de alltid kan agera enligt teorin. Visst förekommer det individer som är 

beräknande och stämmer in under rationalitetsantagandet. Men det förekommer även de som 

oavsiktligt gör fel, prövar sig fram på olika sätt och ibland har svårigheter med att bestämma 

sig.35 

Enligt Sen har kritiker byggt sin granskning av rationalitetsbegreppet just på att det inte 

förekommer någon skillnad mellan faktiskt beteende och rationellt beteende. Det som kan 

försvara hypotesen om att faktiskt beteende och rationellt beteende är likvärdiga, trots att den 

med stor sannolikhet är vilseledande, är att alternativet, det vill säga någon viss typ av 

irrationalitet, är ännu mer vilseledande. Sen anser att frågan är svår, men bedömer ändå att två 

punkter beträffande ämnet bör presenteras. Den första punkten innebär att när de slutgiltiga 

målen och kraven är fullständigt bestämda tillåter rationalitetsbegreppet olika 

beteendemönster. Innebörden av den andra punkten är att man innehållsmässigt bör särskilja 

faktiskt beteende från rationellt. 

Trots att de båda punkterna har en tydlig anknytning till varandra, menar Sen att de utan tvivel 

ändå skiljer sig från varandra. Oberoende av skillnaden har de båda elementen i stor 

utsträckning används till att komplettera varandra inom ekonomisk rationalitetsteori.36  

Man kan då ställa sig frågan hur rationellt beteende beskrivs i den ekonomiska standardteorin. 

Sen tycker sig urskilja två framträdande förfaringssätt. Det första innebär att de val som görs 

ska innehålla en viss struktur, vilket han benämner inre konsistens. Med detta menas att de val 

som individen gör ska följa en viss ordning och ska därmed vara konsekventa. Det andra 

                                                 
34 Becker Gary Accounting for tastes (Cambridge: Harvard University Press, 1996), 4 
35 Sen (1995), 30 
36 Ibid., 30f 
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förfaringssättet är att man påvisar rationalitet genom en beskrivning av individens 

maximering av sin egennytta.37  

Vad det beträffar antagandet om att förklara rationellt beteende utifrån en inre konsistens, tror 

Sen inte att detta är ett tillräckligt villkor för rationalitet. Han menar att det måste finnas ett 

samband mellan de mål individen önskar uppnå, och hur individen går tillväga för att uppnå 

sina önskade mål. Om ett sådant samband inte finns, kan individen handla på ett felaktigt sätt 

varje gång för att uppnå sitt önskade mål och på så vis alltid uppvisa ett konsekvent 

handlande, men för den sakens skull inte vara rationell. Utifrån detta resonemang menar Sen 

att konsekvent handlande inte enbart kan vara ett skäligt villkor för rationellt beteende. Vidare 

skriver Sen att det konsekventa i gjorda val även bottnar i hur de tolkas. Med det menar han 

att det kan vara svårt att hålla samman konsekvensen av gjorda val, varför ett 

tolkningsförfarande kan bli nödvändigt. Beroende på hur tolkningen av dessa konsekvenser 

utfaller, bedöms de sedan som rationella. Vidare beskriver Sen att då val uppvisar konsekvens 

av ovan beskrivna slag, brukar de ofta benämnas som en individs nyttofunktion. Här 

återkommer Sen till det resonemang som han förde i Rational Fools och påpekar att 

användandet av en individs nyttofunktion inte säger så mycket om vad individen försöker 

maximera utan den kan även ge uttryck för andra önskemål. 38 

Sen anser därför det orimligt att påstå att individers faktiska beteende måste maximera deras 

egenintresse. Ett mindre paradoxalt påstående än att hävda att rationalitet utan avvikelser 

kräver maximering av egenintresset, är att individer ofta faktiskt maximerar sitt egenintresse. 

Sen menar att påståendet om att individer är själviska i sitt beteende mycket väl kan vara 

felaktigt, men att som inom nationalekonomin hävda själviskhet som ett krav för rationalitet, 

anser han vara högst omöjligt. Avslutningsvis skriver Sen att det är svårt att likställa 

maximering av egenintresset med rationalitet och sedan därigenom försöka förklara en 

individs faktiska beteende.39 

3.2 VÄRDEINRIKTAD RATIONALITET 

Shaun Hargreaves Heap utgår ifrån målinriktad rationalitet, men menar att andra innebörder 

av begreppet rationalitet kan komplicera relationen mellan den handling och de mål som 

målinriktad rationalitet tar fasta på. Liksom Sen anser Hargreaves Heap att det förekommer 

individer som är mindre säkra på sina mål och på den omgivning inom vilken de är 

verksamma. De är även mindre självstyrande men mer effektiva och analyserande än de 

                                                 
37 Sen (1995), 31 
38 Ibid., 31f 
39 Ibid., 34 
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individer som framställs genom ett antal väldefinierade mål. Denna obestämda framställning 

av individer har även visat sig vara mindre matematiskt lätthanterlig än den målinriktade 

rationaliteten och som en följd därav finns det även färre teorem och representativa bevis för 

denna syn på rationalitet. Trots detta kan man ändå finna två kompletterande synsätt 

beträffande rationellt beteende som i större utsträckning tar hänsyn till de beteenden och de 

omständigheter som målinriktad rationalitet bortser ifrån. Dessa benämns procedural och 

expressiv rationalitet.40  

3.2.1 Procedural rationalitet 

Det första synsättet, procedural rationalitet, definieras som ett agerande vilket grundar sig på 

procedurer och tumregler. Hargreaves Heap menar att dessa regler inte endast kan förklaras 

med hjälp av målinriktad rationalitet, utan poängterar att handlingarna är rationellt motiverade 

men att de behöver en egen benämning. Hon baserar sitt resonemang till stor del på ekonomen 

Herbert A. Simons slutsatser.41 Simon anser att eftersom verkligheten blir alltmer komplex 

bör man inte endast beakta målinriktad rationalitet. Hänsyn måste även tas till procedural 

rationalitet, det vill säga individers kognitiva krafter och begränsningar. Han menar att 

individer därför ibland använder sig av tumregler för att undvika sökkostnader. Genom 

användandet av tumregler blir en handling inte optimal, utan snarare tillfredsställande. Han 

ser därför användandet av tumregler som en genväg till ekonomiska beslut.42 

Hargreaves Heap bygger vidare på Simons resonemang och menar att handlingarna ofta är 

gemensamma för många individer och utgör på så sätt byggstenar för en gemensam kultur. 

Dessa regler och procedurer utgör tillsammans en del av den kulturella kontext som gör det 

möjligt att förklara komplicerade innebörder och förväntningar som individer ställs inför, då 

de väljer att följa respektive bryta mot regler och procedurer. 43 

Den målinriktade rationaliteten förklarar vanligtvis varför individen är av en viss uppfattning, 

men den förklarar inte varför uppfattningen vuxit fram. Hargreaves Heap menar därför att för 

att kunna förklara varför vissa individuella uppfattningar används, måste man beakta hur 

procedurernas utveckling har sett ut över tiden. Det är alltså den specifika historien gällande 

hur faktiska inlärningsregler används som egentligen ska studeras.44 

                                                 
40 Hargreaves Heap et al. (1992), 3f 
41 Ibid., 17 
42 Simon A. Herbert Rationality as Process and Product of Thought i American Economic Review, maj 1978, 
68:1-2, 8f 
43 Hargreaves Heap Shaun Rationalitet och ekonomisk teori (Lund: Studentlitteratur, 1993), 135 
44 Ibid., 136 
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Individer har behov av kulturell, historisk och social förankring. När individer följer 

procedurer blir det en social aktivitet. För att sådana procedurer ska fungera som sedvänjor, 

måste de följas av ett flertal individer. Hargreaves Heap menar att procedural rationalitet inte 

ska förväxlas med seder och vanor. De sistnämnda har en tendens att ge en bild av en individ 

som inte kan bestämma sig och istället väljer att förlita sig på dessa. Procedural rationalitet är 

ett erkännande att individer är något mer än bara målinriktat rationella och erbjuder ett 

potentiellt valområde där individer kan välja om de vill följa procedurer eller inte. Dock 

förhåller sig Hargreaves Heap ändå kritisk till procedurer och menar att de i viss mån kan vara 

godtyckliga och ibland vilseleda individer. Individer tolkar procedurer olika eftersom 

uppfattningar är subjektiva.45  

Tillsammans med Kevin M Murphy har Gary Becker studerat hur individers beteenden och 

deras sätt att välja påverkas indirekt av andra individer. De anser liksom Hargreaves Heap att 

denna indirekta påverkan inte enbart kan förklara individers beteenden. Hänsyn måste även 

tas till hur individer påverkas av kultur, normer och social struktur. Eftersom ekonomer hittills 

inte har utarbetat någon lämplig teknik för att inrymma dessa aspekter inom ekonomisk teori, 

har de hellre valt att bortse från dem. Murphy och Becker poängterar att det finns många 

exempel från vår omgivning där kultur, normer och social struktur dagligen påverkar 

individers beteenden. De menar därför att det är viktigt att beakta dessa vid en analys av 

individers ekonomiska beteenden. 46  

Individers agerande och beteende beror till stor del på det sociala krav som kommer från 

personer och traditioner i en individs omgivning. Kravet kan komma ifrån föräldrar, vänner 

och bekanta, men även i form av trender som sätts av olika intellektuella ledare såsom 

exempelvis professorer och författare. Murphy och Becker menar att den sociala påverkan är 

en vanlig förekommande influens och är därför intresserade av ett samspel mellan sociala 

krafter och hur marknaden beter sig. De benämner detta samspel för sociala marknader.47  

En förutsättning för resonemanget är enligt ovan nämnda författarna att man utgår ifrån en 

stabil social omgivning där nyttofunktionen är beroende av konsumerade varor och tjänster 

enligt följande,  
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46 Becker Gary & Murphy Kevin Social Economics (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 3 
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där x respektive y representerar varor och tjänster av olika slag. Dock kan nyttonivån komma 

att ändras på grund av olika sociala krafter. Då de sociala krafterna utgör en variabel i 

individens nyttofunktion, medför det att den påverkar varor och tjänster. Det är därmed inte 

själva nyttofunktionen som förändras utan snarare nyttonivån. Resonemanget kan illustreras 

på följande sätt,   

 

 

 

där x respektive y liksom ovan representerar varor och tjänster av olika slag och S står för den 

sociala påverkan i form av vad Murphy och Becker kallar socialt kapital.48  

De båda författarna menar att ett grundläggande antagande för denna diskussion är att socialt 

kapital fungerar som ett komplement till individers beteende. Det innebär att en ökning av det 

sociala kapitalet leder till en ökning av den marginella nyttan av ett visst beteende, y, trots att 

en ökning av det sociala kapitalet i sig sänker den totala nyttan. De menar vidare att detta 

starka komplement gör det lättare för oss att förstå varför olika forskare i ämnet som tar fasta 

på socialt och kulturellt beteende, väljer att tona ned individers egna val. Till sitt försvar 

menar forskarna att det sociala kapitalet påverkar individer i så pass stor utsträckning att litet 

utrymme ges för individuella val. Murphy och Becker menar att det troligtvis kan finnas 

mycket som styrker dessa påstående, men är av den meningen att det sociala kapitalet ändrar 

fokus istället för att reducera vikten av individuella val. 49  

Det är dock få nationalekonomer som tar fasta på att individers preferenser påverkas av vad 

andra individer gör. Istället anser de att individers preferenser bestäms utifrån en koppling 

mellan den information och teknologi som finns tillgänglig. Författarna menar att information 

och teknologi påverkar individers preferenser men att även andra omständigheter bör lyftas 

fram.50  

Hargreaves Heap poängterar att procedural rationalitet enligt detta resonemang därför skulle 

kunna utgöra en bro mellan ekonomi och andra samhällsvetenskaper. Hon menar att 

ekonomin borde tala om för de andra samhällsvetenskaperna att målinriktad rationalitet inte är 

tillräcklig.  

Individers agerande kan inte reduceras till att inrymmas under det målinriktade 

rationalitetsbegreppet. Procedural rationalitet skulle därför kunna bidra till ökad grad av 
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giltighet för de förklaringar som finns inom ekonomin. Genom användandet av procedural 

rationalitet ges därmed det ekonomiska området en bredare användning.51 Procedural 

rationalitet markerar de begränsningar som målinriktad rationalitet har. 

3.2.2 Expressiv rationalitet 

Det andra synsättet, expressiv rationalitet, består enligt Hargreaves Heap av två aspekter av 

mänskligt beteende. Den första aspekten är att individer använder ekonomiskt beteende för att 

säga något om sig själva. Individer agerar ofta utifrån osäkerhet vad det gäller vilka 

värderingar de har. Varor och tjänster som individer använder, kan ge ett symboliskt uttryck 

för något önskvärt. De kan fungera som ickeverbal kommunikation. Genom att kommunicera 

på detta sätt kan osäkerheten minska menar Hargreaves Heap. 

Den andra aspekten fokuserar på individuell identitet och självuppskattning som grundar sig 

på att individer uppfattar sina preferenser som sina egna. Kännetecknande för aspekten är 

enligt Hargreaves Heap, att den försvårar sambandet mellan handling och mål, såsom det 

förekommer inom neoklassisk rationalitetsteori, genom att individer förverkligar sig själva 

med hjälp av kreativa val. Till följd därav blir individer mer benägna att fritt välja de mål de 

önskar uppnå.52 

Ett exempel på kreativa val som enligt James Coleman egentligen är automatiska är normer. 

Coleman menar att det existerar normer i vår omgivning vilka uttrycker riktigt respektive 

felaktigt agerande. En handling anses fungera som en norm då en individ formulerar en 

förväntan av en annan individs handling, och att denna individ lever upp till förväntningen 

och accepterar den. Det krävs således mer än en individ för att en handling ska kunna fungera 

som en norm. Normer förknippas ofta med någon form av positiv eller negativ respons. 

Denna respons behöver inte nödvändigtvis vara kombinerad med pengar utan kan även bestå 

av känslor och ansvar.53  

Coleman har även studerat varför individer använder sig av normer trots att dessa är till deras 

nackdel. Han menar att en individs val av att följa en norm påverkar den omgivning som 

individen lever i. Det som vid en direkt bedömning kan anses som irrationellt handlande kan 

på lång sikt vara ett rationellt beteende. Enligt Becker utvecklar individer som tänker 

långsiktigt på detta sätt ett vanemönster. Becker menar att detta vanemönster bidrar till ett mer 
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51 Becker & Murphy (2000), 169 
52 Hargreaves Heap (1993), 185 
53 Coleman James Economic Imperialism – The Economic Approach Applied Outside the Field of Economics 
(New York: Paragon House Publishers, 1987), 135f 
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fördelaktigt utgångsläge för individen i framtiden. Individens nutida beslut karakteriseras 

således dels av framtida nyttor och dels av normer som individen har med sig.54   

En annan anledning till varför individer väljer att följa normer som inte är fördelaktiga för 

dem är enligt Coleman att straffet, det vill säga den negativa responsen, eller belöningen är 

tillräckligt stor och sannolik att inträffa. Att vid sådana tillfällen inte rätta sig efter en norm 

blir mindre tilltalande för individen än att följa den. 55 Liksom Becker och Murphy anser 

Coleman att normer till stor del påverkar individers beteenden. Han menar att normer utgör en 

viktig del för att kunna förklara mänskligt beteende och bör därför inte bortses ifrån inom 

ekonomisk teori. 

Hargreaves Heap knyter samman den första och den andra aspekten i vad hon kallar expressiv 

rationalitet. Denna typ av rationalitet står enligt Hargreaves Heap för ett allmängiltigt 

mänskligt intresse för att förstå den värld vi lever i. Världen måste göras begriplig för att 

individer ska kunna agera i den. 56 Hon efterlyser därför en användbar teori som gör detta 

möjligt.  

Det som kanske skiljer expressiv rationalitet mest ifrån målinriktad rationalitet är hur 

individer bedömer saker och ting. Alla ting runt omkring oss i vår omgivning är inte 

kalkylerbara, såsom de förutsätts vara inom målinriktad rationalitet. Detta medför att val kan 

vara komplicerade att värdera och det kan därför bli svårt att endast utifrån målinriktad 

rationalitet återge en korrekt bild av individers beteenden och val. Hargreaves Heap förklarar 

vidare att detta inte innebär att individer endast är känslomässigt bundna eller endast 

kalkylerande, utan att en kombination av båda rationalitetssynsätten är att föredra. Relationen 

mellan expressiv och procedural rationalitet kan däremot förklaras genom att den förstnämnde 

handlar om att agera och den sistnämnde vägleder detta agerande.57 

Avslutningsvis menar Hargreaves Heap att det bör tillskrivas att de tre ovan nämnda 

rationalitetsbegreppen, målinriktad, procedural, och expressiv rationalitet inte bör ses som 

skilda inriktningar beträffande individers beteenden, utan som komplement till varandra. Å 

ena sidan kan det ibland förekomma situationer vilka medför att individer har väldefinierade 

mål vars handlingar fullt ut kan beskrivas som ett försök att tillgodose dessa mål. Å andra 

sidan kan det förekomma situationer som kräver en viss förståelse för en social bakgrund eller 

situationer där mindre väldefinierade preferenser förekommer. Det är just under de 
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sistnämnda förhållandena som man kan ha användning för procedural och expressiv 

rationalitet för att kunna redogöra för rationellt beteende. Hargreaves Heap menar att 

målinriktad rationalitet brister i sin förklaringsförmåga och för att komma tillrätta med detta, 

behövs således procedural och expressiv rationalitet.  

3.2.3 Utbytesteori 

Ytterligare en aspekt på rationalitetsbegreppet är utbytesteori. Som utgångspunkt för sin 

diskussion om social utbytesteori använder sig Martin Hollis av George Simmels uttalande, 

"All contacts among men rest on the scheme of giving and returning the equivalence" 58. 

Hollis anser att detta påstående till stor del lägger grunden för denna teoris resonemang. Inom 

teorin påstås det att individer endast beslutar sig för att ge då de är säkra på att själv så 

småningom få någonting av motsvarande värde i gengäld. Detta bekräftar återigen individers 

behov av att maximera sin egennytta. Det som verkar vara en gåva utan baktanke, innefattar 

vid en närmare granskning ofta en avsikt som gagnar individen själv. Ta ett så enkelt exempel 

som att ge blod. Visst ges blod för att givarna önskar hjälpa individer i utsatta lägen, men trots 

det får de ändå något i gengäld. Kanske önskar de att det ska finnas blod till dem själv den 

dag de råkar ut för en olycka. Med stöd av denna teori förekommer det enligt Hollis inte några 

gåvor i vår omgivning, utan det som verkar vara gåvor är i själva verket utbyten av olika slag. 

Vidare skriver han att föreställningen om att individer ger och får på motsvarande sätt även 

kan fungera som bekräftelser på mänskliga relationer. En födelsedagsgåva till en vän 

bekräftar exempelvis vänskap. Eftersom det ofta antas att nationalekonomi inte har så mycket 

att säga om aspekter beträffande sociala områden, anser Hollis att om detta ekonomiska 

resonemang kan tillämpas och fastställas vid analys av mänskliga relationer, kan 

rationalitetsantagandet utökas och tillämpas på många olika sätt.59  

Trots att denna öppning finns inom utbytesteorin saknas beaktandet av individers inre 

motivationsdrivkraft då de agerar. Ekonomen Bruno Frey anser att det förekommer en sådan 

hos individer, men att denna ofta bortses ifrån inom ekonomisk teori. Han menar att 

ekonomer inte lägger så stor vikt vid inre motivation då individers handlingar genomförs och 

bedöms. Ekonomer tar istället fasta på yttre faktorer då mänskligt beteende ska beskrivas. 

Motivet till att det förhåller sig så beskrivs enligt Frey på följande vis. Eftersom det 

förekommer lite kunskap om inre motivation bland ekonomer, har de svårt att utifrån denna 

göra bedömningar om individers preferenser. Han anser vidare att ekonomer har en starkare 

tilltro till yttre motivation då de ofta menar att den starkaste motivationsfaktorn för individer i  
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deras sätt att agera och handla är pengar. Med hjälp av pengar kan allt få ett pris och därmed 

även genomföras oavsett inre motivation. Slutligen poängterar Frey att det är svårt för 

ekonomer att omvärdera individers preferenser så att de kan innefatta mänskligt beteende.60  

Hollis refererar i sitt kapitel dels till Peter Blau och dels till Richard Titmuss. Peter Blau har 

studerat hur såväl ekonomiska som sociala utbyten fungerar i verkligheten. Han menar, 

liksom exemplet ovan som handlade om blodgivning, att även om det inte förekommer någon 

ekonomisk vinning för individer som ger blod ges deras handling någon form av ett socialt 

godkännande ifrån omvärlden. Detta kan enligt Blau ses som en slags ersättning i sig trots att 

den inte är ekonomisk. Richard Titmuss, som även han har studerat blodgivning och socialt 

handlande, anser att det inte kan förekomma någon ersättning vad blodgivning beträffar. Han 

menar att eftersom denna handling sker mellan främlingar uppkommer det inte något 

självklart givande eller tagande, utan handlingen är enligt honom helt altruistisk.61  

Frey menar liksom Blau och Titmuss att det förekommer individer som utför handlingar 

utifrån en inre motivation, utan någon egen ekonomisk vinning. Han anser även liksom 

traditionell rationalitetsteori att det finns individer som utför handlingar endast för 

handlingens ekonomiska innebörd, genom en yttre motivation. Eftersom de båda 

motivationerna ibland kan vara svåra att urskilja anser Frey att ekonomer bör observera såväl 

inre som yttre motivation vid bedömning av individers handlande och agerande.62  

Frey presenterar i sin bok en utvidgning av Homo Oeconomicus modellen, vilken han 

benämner Homo Oeconomicus Maturus, HOM. Enligt Frey ger HOM en mer utvecklad bild 

av mänskligt beteende än vad den ursprungliga modellen inom traditionell rationalitetsteori 

gör. En av de största skillnaderna mellan de båda modellerna är synen på hur ekonomisk 

belöning påverkar mänskligt beteende. Till skillnad från Homo Oeconomicus modellen, 

vilken anser att alla handlingar kan utföras bara rätt pris sätts, beaktar HOM även andra 

belöningar som kan uppstå i samband med individers agerande. Dessa belöningar är främst av 

ickemonetär karaktär och kan exempelvis ses som en kostnad i form av förlorad prestige då en 

viss handling inte genomförs. Frey menar att HOM tar hänsyn till att den ekonomiska 

aspekten finns och ständigt figurerar, men att denna aspekt även kan inta andra former i form 

av ickemonetära perspektiv. 63 
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En annan åtskillnad mellan HOM och Homo Oeconomicus är att den förstnämnda tillåter 

avvikande mänskligt beteende utan att det anses irrationellt. Frey skriver att trots att man med 

hjälp av Homo Oeconomicusmodellen i stor utsträckning har kunnat förklara och beskriva 

mänskligt beteende, har modellen under de senare åren uppvisat en rad olika brister och 

avvikelser. Dessa avvikelser är enligt Frey inte förenliga med rationalitetsbegreppet i den 

mening som de återges av Morgenstern och von Neuman. Eftersom HOM tar hänsyn till den 

del av mänskligt beteende som präglas av en psykologisk ansats, kan man med hjälp av denna 

modell dels finna i vilken utsträckning som ekonomiska medel styr individers beteende, och 

dels när inre motivation ligger till grund för individers handlingar. Frey anser att denna del av 

studiet av mänskligt beteende är en viktig del inom ekonomin och bör därför uppmärksammas 

inom ekonomisk teori.64 

Avslutningsvis kommenterar Frey att det inte är lätt att introducera nya begrepp och modeller 

till en redan vedertagen teorimodell som Homo Oeconomicus. Enligt Frey beror det på att nya 

teorier inte skiljer sig så mycket från den ursprungliga. Han skriver vidare att de psykologiska 

effekterna som många forskare önskar väva in i traditionell rationalitetsteori ibland kan 

kännas oviktiga i ett ekonomiskt sammanhang. För att försvara sitt teoretiska resonemang och 

för att undgå detta problem, menar Frey att hans diskussion bygger på en presentation av en 

väl genomarbetad psykologisk effekt och dess påverkan på en redan vedertagen och utarbetad 

teori.65 

3.3 SAMBAND MELLAN TEORETISK REFERENSRAM OCH UNDERSÖKNING 

Vi har nu dels redogjort för innebörden av det neoklassiska rationalitetsbegreppet och dels för 

de vidareutvecklingar som gjorts av begreppet. Med målinriktad rationalitet som 

utgångspunkt, har vi presenterat en genomgripande teoretisk referensram av hur individer 

enligt begreppet rationalitets olika teoretiska aspekter bör agera. För att kunna studera hur 

individer beter sig i verkligheten, har vi valt att omvandla presenterad teori från en relativt 

abstrakt nivå till att appliceras i ett enkätformulär på ett jämförelsevis enkelt exempel, att 

skicka julkort.  
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4 UNDERSÖKNING 

I detta kapitel kommer vår enkätundersökning att presenteras. Detta görs genom att först 

beskriva de frågor som enkäten innehåller. Därefter redogör vi för respondenternas svar. För 

att kunna redogöra för svaren på ett strukturerat sätt, har vi valt att övergripande presentera 

varje enkätfråga med tillhörande svar var för sig. I samband med några av svaren förs ett kort 

resonemang kring hur vi har behandlat och sammanställt respondenternas svar. Efter det att vi 

har presenterat enkätfrågorna och svaren kommer vi att särskilja anställda och studenter från 

varandra för att i analysen sedan kunna studera eventuella skillnader och/eller likheter dem 

emellan. Först redogör vi för de respondenter som inte skickar julkort och sedan för de som 

skickar. 

4.1 REDOGÖRELSE FÖR ENKÄTFRÅGORNA OCH TILLHÖRANDE SVAR 

Enkätformuläret innehåller tjugo frågor vilka fyller olika syften i undersökningen. Varje 

frågas syfte förklaras i samband med respektive fråga. Enkätsvarens slutliga utfall avseende 

både anställda och studenter utgörs av 169 stycken. Respondenternas enkätsvar har numrerats 

utan inbördes ordning och sammanställts i en databas. Diagrammen nedan är skapade utifrån 

denna databas. Vid sammanställningen av svaren uppstod en del oklarheter gällande 

respondenternas svar. Dessa oklarheter kommer att behandlas i samband med de frågor och 

svar som berörs. Det medför också att vi längre fram i detta kapitel endast valt att ange det 

mest frekventa svaret som angivits på berörda frågor och inte procenttalen. För att kunna 

analysera hur individer beter sig i verkligheten kommer vi i detta underkapitel att redogöra för 

enkätsvaren. Vi kommer även att kort kommentera varje svar. Detta underkapitel ligger till 

grund för att öka förståelsen för den ytterligare bearbetning av materialet som vi kommer att 

genomföra längre fram i empiridelen. Enkäten återfinns i bilaga III. 

1. Kön 

Variabeln kön har vi med för att studera om det råder någon likhet och/eller skillnad mellan 

kvinnliga och manliga respondenter vad det gäller julkortsskickande. Av de 169 

respondenterna som har besvarat vår enkät, utgörs 71 stycken av män och 98 stycken av 

kvinnor. Trots att kvinnor dominerar bland respondenterna, anser vi att de båda grupperna 

utgör ett tillräckligt stort antal för att kunna upptäcka eventuella tendenser inom de kvinnliga 

respektive manliga grupperna. 
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2. Sysselsättning 

Variabeln sysselsättning har vi valt att använda för att kunna studera om det förekommer 

några likheter och/eller skillnader mellan de respondenter som är anställda av universitetet 

och de respondenter som studerar där. Bland respondenterna förekommer det flest studenter, 

100 stycken. De anställda uppgår till 69. Skillnaden kan tyckas vara jämförelsevis stor mellan 

de båda grupperna, men för att uppfylla vårt syfte som bland annat är att urskilja om det 

förekommer några skillnader mellan de båda yrkeskategoriernas beteenden, finner vi att 

urvalet är godtagbart. 

3. Hur gammal är du? 

Genom att använda oss av variabeln ålder önskar vi undersöka om julkortsskickande påverkas 

av vilken ålder som respondenterna innehar. Genomsnittsåldern för anställda 43 (43,4) år och 

genomsnittsådern för studenterna är 26 (25,5) år. De yngsta är 19 år gamla och den äldsta är 

63 år. Några respondenter har angivit en approximativ ålder. För dessa svar har det tal 

respondenterna angivit antagits och därmed har den ungefärliga innebörden uteslutits. Nedan i 

diagram 1 illustreras hur spridningen av åldern ser ut bland respondenterna.  
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4. Civilstånd 

Tanken bakom variabeln civilstånd är, liksom den för kön, sysselsättning och ålder, att ge 

undersökningen olika dimensioner och en högre förklaringsgrad. Skillnaden mellan 

civilstånden är inte så stor. Merparten av respondenterna är ensamstående, 89 stycken, och 

resterande 79 är samboende. En respondent har valt att inte lämna något svar på denna fråga. 

Bland de anställda är 32 % ensamstående och 68 % är samboende. Av studenterna är 67 % 

ensamstående och 33 % samboende. 

Diagram 1. Åldersspridning bland respondenterna 



 

 33 
 

5. Brukar du i vanliga fall skicka hälsningar per vykort/brev? 

Den här frågan ska tillsammans med fråga sex undersöka huruvida individer uppvisar ett 

konsekvent beteende. Av 169 respondenter brukar 95 stycken i vanliga fall skicka hälsningar 

per vykort/brev medan 73 stycken inte gör det. En respondent har valt att inte besvara denna 

fråga alls. 

6. Brukar du skicka poststämplade julkort?(Om du svarar ja fortsätt till fråga 8.) 

Denna fråga bygger tillsammans med fråga fem på att undersöka om respondenterna är 

konsekventa i sitt sätt att agera. Merparten av respondenterna, 94 stycken, skickar 

poststämplade julkort. Resterande 75 väljer att inte skicka. 

7. Brukar ditt hushåll skicka julkort?(Om du svara nej fortsätt till fråga 10) 

Den här frågan ska endast besvaras om respondenten tidigare svarat nej på fråga 6. Syftet med 

frågan är att ställa den enskilda individens julkortsskickande mot hushållets. Av de 

respondenter som tidigare angivit att de är samboende men själv inte skickar julkort, 

förekommer det ändå julkortsskickande i 21 av hushållen. Inom 11 hushåll förekommer inget 

julkortsskickande alls. 44 stycken har tidigare angivit att de är ensamstående samt att de inte 

skickar julkort och har därför inte besvarat frågan.   

8. Ungefär hur många julkort skickar du/ditt hushåll varje år. 

Avsikten med den här frågan är att granska antalet julkort som individer är villiga att skicka. 

Det genomsnittliga antalet julkort som skickas bland respondenterna är 21 (20,5) stycken per 

individ. Den som skickar flest skickar 100 stycken och den som skickar minst antal julkort 

skickar 2. Vissa respondenter har haft svårt att exakt uppskatta antalet skickade julkort, varför 

de har valt att uppge ett intervall. För att kunna föra in ett tal i databasen har ett medelvärde 

av detta intervall tagits. I diagrammet nedan visas spridningen över antalet julkort som 

skickas bland respondenterna.  
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9. Hur mycket är du/ditt hushåll villig/villiga att lägga ut på julkort, inklusive porto? 

Syftet med frågan nio är att vi ska kunna få en uppfattning om hur mycket pengar som 

respondenterna är villiga att lägga ut på sina julkort. En del av de som besvarat denna fråga 

har haft svårt att uppge en exakt summa som de är villiga att spendera på sina julkort och har 

därför angivit ett intervall. Vi har behandlat denna fråga på samma sätt som fråga 8, det vill 

säga att vi har fört in ett medelvärde av angivit intervall. Av de 115 respondenter som 

antingen själv eller genom sitt hushåll skickar julkort, har 103 stycken av dem uppgivit antalet 

kronor de är villiga att lägga ut på sina julkort. 12 respondenter har valt att inte svara alls. 

Genomsnittet bland de 103 respondenterna ligger på 187 kronor. Hur mycket pengar var och 

en av respondenterna är villiga att lägga ut på det antal julkort som de skickar visas i diagram 

3 nedan.  
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10. Om varken du eller ditt hushåll skickar julkort, vilken är då den främsta anledningen? 

De individer som har svarat att de inte skickar julkort ska i denna fråga ange det främsta 

skälet till detta beteende. Av de 55 respondenter som varken själv eller genom sitt hushåll 

skickar julkort har några av dem valt att ange fler än en anledning, vilket gjort att de har valt 

Diagram 2. Julkortsspridning bland respondenterna 

Diagram 3. Spridning av totalt antal kronor respondenterna är villiga att spendera på sina  julkort 
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att besvara fråga 10 på följande vis. Den främsta anledningen till varför de inte skickar 

julkort, vilken har fyllts i av 24 respondenter, är att de tycker att det är onödigt. Den näst 

främsta anledningen, 19 stycken, är att julkortsskickande är tidskrävande. 13 respondenter har 

valt annan anledning, och 7 stycken anser att det är dyrt att skicka julkort. 

11. Hur värderas en julhälsning som skickas till dig via julkort? 

Den här frågan är en värderingsfråga som ska ge oss svar på hur julkort faktiskt värderas 

bland respondenterna. 168 av de 169 respondenterna har besvarat denna fråga. 32 

respondenter har svarat att de värderar julkort mycket högt, 86 stycken värderar en julhälsning 

som skickas till dem via julkort ganska högt. 34 respondenter är likgiltiga och har svarat 

varken högt/lågt. Av de resterande 16, har 11 angivit alternativet ganska lågt, 3 stycken 

mycket lågt och slutligen har 2 respondenter svarat vet ej. 

12. Hur värderar du en julhälsning som skickas till dig via sms jämfört med via julkort? 

Även fråga tolv är en värderingsfråga som vi har valt att använda oss av för att undersöka hur 

alternativa julhälsningar värderas i jämförelse med de som skickas via kort. Liksom fråga elva 

har även den här frågan besvarats av 168 respondenter. 3 av dem värderar en julhälsning som 

skickas till dem via sms. mycket högt i jämförelse med en via julkort. 36 stycken anger 

alternativet ganska högt och 42 stycken värderar sms. varken högt/lågt. Alternativet ganska 

lågt har uppgivits av 38 stycken, 24 har svarat mycket lågt och 25 respondenter givit svaret vet 

ej. 

13. Hur värderar du en julhälsning som skickas till dig via e-mail jämfört med via julkort? 

Fråga tretton är, liksom frågorna elva och tolv, en värderingsfråga och ska ge oss en 

uppfattning om vad respondenternas anser om en alternativ julhälsning via e-mail. Samtliga 

respondenter har svarat på den här frågan. Fördelningen ser ut enligt följande; 2 respondenter 

värderar julhälsningar via e-mail mycket högt i jämförelse med dem som skickas via julkort. 

Alternativet ganska högt har angivits av 35 stycken, 65 respondenter har svarat varken 

högt/lågt och 55 stycken har uppgivit ganska lågt. Av de resterande 12 respondenterna, har 9 

svarat mycket lågt och 3 vet ej. 

14. Har dina föräldrar haft för vana att regelbundet skicka julkort? (Om nej, fortsätt till fråga 
16)    

Som tidigare nämnts i uppsatsens teoridel bygger den neoklassiska rationalitetsteorin på 

individuella beteenden och beslut. Med hjälp av den här frågan vill vi undersöka hur denna 

teori förhåller sig med praktiken. Merparten av respondenterna, 152 stycken, har svarat ja på 
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den här frågan, medan 11 inte har föräldrar som har haft för vana att skicka julkort. 6 

respondenter har angivit alternativet vet ej.  

15. Har dina föräldrars julkortsskickande bidragit till ditt eget? 

Syftet med den här frågan är detsamma som det för fråga fjorton, att studera hur 

rationalitetsteorin beträffande enskilda individers beslut förhåller sig i praktiken. 33 

respondenter har blivit influerade av sina föräldrars julkortsskickande och svarat ja, 44 

stycken har påverkats till viss del, medan 71 stycken inte anser att deras föräldrars 

julkortsskickande har påverkat deras eget. 12 respondenter uppger att de inte vet. 9 

respondenter har valt att inte besvara denna fråga alls. 

16. Från vem värdesätter du att få ett julkort mest? 

Med denna fråga önskar vi åskådliggöra från vem respondenterna värderar att erhålla julkort 

från mest. Vad det gäller denna värderingsfråga, samt frågorna 17 och 19, har ett 

genomgående mönster bland respondenterna varit att flertalet inte kunnat rangordna dessa 

såsom efterfrågats i enkäten. De har funnit att vissa av alternativen varit lika viktiga för dem. 

Detta har vi tagit hänsyn till genom att föra in svaren i databasen såsom de angivits i 

respektive enkät. På grund av detta får alternativen inte lika stor vikt vilket kan uppfattas som 

missvisande. Avsikten med frågorna är att studera vilken av kategorierna som prioriteras 

högst av respondenterna. Detta anser vi framkommer tydligt trots att respondenterna svarat på 

olika sätt.  

Av de kategorier som angivits i enkäten värderar respondenterna dessa enligt följande 

rangordnig; främst värdesätts vänner, därefter familj, släktingar 60-, släktingar 60+ och minst 

värdesätter respondenterna kategorin övriga. 

 
17. Vilken av följande fem kategorier skickar du/ditt hushåll flest julkort till? Rangordna 1-5 

där 1 är den kategori du skickar flest julkort till. 

Vårt syfte med fråga sjutton är att undersöka till vem respondenterna skickar flest julkort till. 

Av enkätsvaren framgår det att respondenterna skickar flest julkort till sina vänner, därefter 

skickar de till familjen, släktingar 60+, släktingar 60- och minst julkort skickas till kategorin 

övriga. Anledningen till varför vi har valt åldersindelningen 60+ och 60- för släktingar är för 

att se om julkortsskickandet är någon form av artighetsbeteende där man värnar om de äldre 

och de riktigt gamla släktingarna. 
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18. Vilken av följande fem kategorier är viktigast för dig/ditt hushåll att skicka julkort? 

Precis som fråga sjutton är även fråga arton en värderingsfråga. Avsikten med frågan är att få 

fram vem som respondenterna anser främst bör få just deras julkort. Frågan är inte en 

rangordningsfråga utan respondenterna ska ange ett alternativ. En del av respondenterna har 

dock valt att rangordna kategorierna ändå och då har endast det främsta alternativet förts in i 

databasen. Andra respondenter haft svårt att välja endast ett alternativ och har därför uppgivit 

fler stycken som likvärdiga. Detta har vi tagit hänsyn till och fört in de likvärdiga alternativen 

såsom de angivits. 

Majoriteten av respondenterna anser att det är av störst vikt att skicka julkort till sina vänner, 

därefter till familjen, släktingar 60+, släktingar 60- och lägst antal julkort får kategorin övriga. 

19. Varför skickar du/ditt hushåll julkort? Rangordna 1-4 där 1 är den främsta anledningen. 

Intentionen med fråga nitton är att kartlägga av vilken anledning respondenterna skickar 

julkort. Bland de respondenter som uppgivit att de skickar julkort är den främsta anledningen 

till deras beteende omtanke. Den näst främsta är att de skickar av tradition, följt av alternativet 

annan anledning. Få respondenter har angivit att de skickar för att själv få och ännu färre har 

uppgivit skyldighet som ett skäl 

20. Slutligen, hur sannolikt är det att du/ditt hushåll kommer att fortsätta skicka julkort i 

framtiden? 

Denna frågas syfte är studera i vilken grad respondenternas beteende kommer att fortsätta. 

Merparten av de som skickar julkort, 72 stycken, har svarat mycket troligt, 34 stycken finner 

det ganska troligt, 3 stycken mindre troligt och 2 stycken vet inte om de kommer att fortsätta 

med sitt julkortsskickande. 4 respondenter har valt att inte besvara den här frågan. 

4.2   HUR SVARAR DE RESPONDENTER SOM INTE SKICKAR JULKORT? 

75 av 169 respondenter (44 %) har angivit att de själv inte skickar julkort. Nedan följer en 

redogörelse för hur dessa respondenter har besvarat för dem relevanta frågor i enkäten. För att 

kunna presentera materialet på ett överskådligt sätt har anställda respektive studenter tilldelats 

vars sitt underkapitel, i vilka kvinnor och män särskiljs från varandra. 
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4.2.1 Hur har de anställda som inte skickar julkort valt att besvara enkäten? 

I nedanstående tabell visas en översikt över hur anställda kvinnor och män som inte skickar 

julkort har svarat. I tabellen har endast de svar som respondenterna mest frekvent angivit förts 

in. 

 
  Anställda 69 st. 

Fråga Nyckelfras Kvinnor 40 st. 
(100 %) 

Män 29 st. 
(100 %) 

5 Skickar du 
vykort/brev? 

11 st. nej 
(28 %) 

10 st. nej 
(34 %) 

6 Skickar du  
julkort? 

13 st. nej 
(33 %) 

9 st. nej 
(31 %) 

10 Om inte, vilken är 
då den främsta 
anledningen? 

- det mest frekventa svaret 

onödigt 
 

- det mest frekventa svaret 

onödigt 
 

11 Hur värderas 
julkort? 

- det mest frekventa svaret 
varken högt/lågt 

- det mest frekventa svaret 
ganska högt 

12 Hur värderas sms.? - det mest frekventa svaret 

varken högt/lågt 

- det mest frekventa svaret 

mycket lågt 
13 Hur värderas e-

mail? 
- det mest frekventa svaret 

varken högt/lågt 
- det mest frekventa svaret 

ganska lågt 
14 Har dina föräldrar 

skickat julkort? 
- det mest frekventa svaret 

ja 
- det mest frekventa svaret 

ja 
15 Har deras beteende 

påverkat dig? 
- det mest frekventa svaret 

nej 

- det mest frekventa svaret 

nej 
16 Från vem värde-

sätter du att få ett 
julkort mest? 

  - det mest frekventa svaret 
vänner 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

 
 
 

Bland de anställda är det 21 av 69 respondenter som har svarat att de inte skickar vykort/brev. 

Av dem är 11 kvinnor och 10 män. 22 respondenter har svarat att de inte skickar några julkort, 

13 kvinnor och 9 män. Den främsta anledningen som både de kvinnliga och manliga anställda 

har angivit till varför de inte skickar julkort är att det är onödigt.  

 
Kvinnliga respektive manliga anställda som själva inte skickar julkort värderar julhälsningar 

som skickas till dem olika. Mer än hälften av de kvinnliga anställda värderar en julhälsning 

som skickas till dem via julkort varken högt/lågt, vilket gör det svaret till det mest frekventa. 

Bland de manliga anställda är det mest frekventa svaret att de värderar en julhälsning som 

skickas till dem via julkort ganska högt. 

 

Tabell 1. Enkätsvar från anställda som inte skickar julkort, där enkätsvaren anges kursivt. 
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På frågan hur en julhälsning som skickas via sms. värderas i jämförelse med en som skickas 

via julkort, har de anställda svarat enligt följande. Bland de kvinnliga anställda är det 

dominerande svarat varken högt/lågt. Det alternativ som har fått flest svar av de manliga 

anställda är mycket lågt.  

 

En julhälsning som skickas via e-mail jämfört med en julkortshälsning värderas av de 

kvinnliga anställda på följande sätt. Det alternativ som har fått flest svar är varken högt/lågt.  

Männen värderar en julhälsning som skickas till dem via e-mail jämfört med en 

julkortshälsning ganska lågt.  

 

Majoriteten av kvinnliga och manliga anställda har föräldrar som haft för vana att skicka 

julkort. På frågan om föräldrars julkortsskickande har bidragit till eget, har de flesta kvinnorna 

angivit att det inte har gjort det. Även bland de män som besvarat frågan har samtliga svarat 

att deras föräldrars julkortsskickande inte har bidragit till deras eget.  

 

Både bland kvinnliga och manliga anställda värdesätts julkortshälsningar främst från deras 

vänner.  

4.2.2 Hur har de studenter som inte skickar julkort valt att besvara enkäten? 

I tabellen nedan visas enkätsvaren från kvinnliga och manliga studenter som inte skickar 

julkort. Det svar som angivits av flest respondenter är de som förts in i tabellen.  
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  Studenter 100 st. 

Fråga Nyckelfras Kvinnor 58 st. 
(100 %) 

Män 42 st. 
(100 %) 

5 Skickar du 
vykort/brev? 

21 st. nej 
(36 %) 

31 st. nej 
(74 %) 

6 Skickar du  
julkort? 

28 st. nej 
(48 %) 

25 st. nej 
(60 %) 

10 Om inte, vilken är 
då den främsta 
anledningen? 

- det mest frekventa svaret 

annan anledning 

- det mest frekventa svaret 

onödigt 

11 Hur värderas 
julkort? 

- det mest frekventa svaret 
ganska högt 

- det mest frekventa svaret 
ganska högt 

12 Hur värderas sms.? - det mest frekventa svaret 

ganska högt 

- det mest frekventa svaret 

varken högt/lågt 
13 Hur värderas e-

mail? 
- det mest frekventa svaret 

varken högt/lågt 
- det mest frekventa svaret 

ganska lågt 
14 Har dina föräldrar 

skickat julkort? 
- det mest frekventa svaret 

ja 
- det mest frekventa svaret 

ja 
15 Har deras beteende 

påverkat dig? 
- det mest frekventa svaret 

nej 

- det mest frekventa svaret 

nej 
16 Från vem värde-

sätter du att få ett 
julkort mest? 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

 
 
 
Av studenterna är det 52 av 100 som har svarat att de inte skickar vykort/brev. 21 av dem är 

kvinnor och 31 är män. 53 respondenter har svarat att de inte skickar några julkort. Av dem är 

28 kvinnor och 25 män. Den främsta anledningen till varför kvinnliga studenter inte skickar 

julkort är annan anledning. Bland de manliga studenterna är den främsta anledningen att det 

är onödigt.  

 

Kvinnliga och manliga studenter som själv inte skickar julkort värderar julhälsningar som 

skickas till dem olika. Flest kvinnliga studenterna värderar en julkortshälsning ganska högt, 

vilket gör det svaret till det mest frekventa. Bland de manliga studenterna är det mest 

frekventa svaret att de värderar en julhälsning som skickas till dem via julkort ganska högt. 

 
På frågan hur en julhälsning som skickas via sms. värderas i jämförelse med en som skickas 

via julkort, har studenterna svarat på följande sätt. Bland de kvinnliga studenterna har de 

flesta svarat ganska högt. Det alternativ som har fått flest svar av de manliga studenterna är 

varken högt/lågt.  

 

Tabell 2. Enkätsvar från studenter som inte skickar julkort, där enkätsvaren anges kursivt  
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En julhälsning som skickas via e-mail jämfört med en julkortshälsning värderas av kvinnliga 

studenter enligt följande. Det alternativ som har fått flest svar är varken högt/lågt.  Manliga 

studenter värderar en julhälsning som skickas till dem via e-mail jämfört med en 

julkortshälsning ganska lågt. 

 
De flesta kvinnliga studenterna och samtliga manliga har föräldrar som haft för vana att 

skicka julkort. På frågan om föräldrars julkortsskickande har bidragit till eget, har merparten 

av de kvinnliga studenterna angivit att de inte har gjort det. Även bland de män som besvarat 

frågan är det mest frekventa svaret att deras föräldrars julkortsskickande inte har bidragit till 

deras eget. 

 

Både bland kvinnliga och manliga studenter värdesätts julkortshälsningar främst från deras 

vänner. 

4.3  HUR SVARAR DE RESPONDENTER SOM SKICKAR JULKORT? 

Eftersom 94 av 169 respondenter (56 %) har svarat att de skickar julkort är det intressant att 

redogöra för orsakerna bakom deras beteende. Liksom under avsnitt 4.3 kommer anställda 

och studenter även i detta avsnitt presenteras var för sig med avseende på kvinnliga respektive 

manliga respondenter. 

4.3.1 Hur har de anställda som skickar julkort valt att besvara enkäten? 

Tabell 3, som visas nedan, är en sammanställning över hur anställda kvinnor och män har valt 

att besvara de frågor som är anknutna till julkortsskickande. Även i den här tabellen 

presenteras de svarsalternativ som flest respondenter angivit.  
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  Anställda 69 st 

Fråga Nyckelfraser Kvinnor 40 st. 
(100 %) 

Män 29 st. 
(100 %) 

5 Skickar du 
vykort/brev? 

28 st. ja 
(70 %) 

19 st. ja 
(66 %) 

6 Skickar du 
julkort? 

27 st. ja 
(68 %) 

20 st. ja 
(69 %) 

8 Hur många? 26 st. 26 st. 

9 Hur mycket 
pengar? 

172 kr 252 kr 

11 Hur värderas 
julkort? 

- det mest frekventa svaret 
ganska högt 

- det mest frekventa svaret 
ganska högt 

12 Hur värderas 
sms.? 

- det mest frekventa svaret 
vet ej 

- det mest frekventa svaret 
ganska lågt 

13 Hur värderas e-
mail? 

- det mest frekventa svaret 

varken högt/lågt 

- det mest frekventa svaret 

ganska lågt 
14 Har dina föräldrar 

skickat julkort? 
- det mest frekventa svaret 

ja 
- det mest frekventa svaret 

ja 
15 Har deras 

beteende påverkat 
dig? 

- det mest frekventa svaret 
till viss del 

- det mest frekventa svaret 
till viss del 

16 Från vem värde-
sätter du att få ett 

julkort mest? 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

17 Till vem skickas 
flest julkort? 

- det mest frekventa svaret 

vänner 

- det mest frekventa svaret 

vänner 
18 Till vem är det 

viktigast att skicka 
julkort? 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

19 Av vilken 
anledning skickas 

julkort? 

- det mest frekventa svaret 

omtanke/göra någon glad 

- det mest frekventa svaret 

omtanke/göra någon glad 

20 Hur sannolikt är 
det att fortsätta? 

- det mest frekventa svaret 
mycket troligt 

- det mest frekventa svaret 
mycket troligt 

 

 

Bland de anställda skickar 47 av 69 respondenter vykort/brev. Av de 47 som skickar utgörs 28 

stycken av kvinnor och 19 av män. Lika många respondenter, det vill säga 47, skickar även 

julkort. Särskiljs kvinnor och män från varandra är fördelningen i stort sätt densamma bland 

dem som skickar vykort/brev och de som skickar julkort. Det genomsnittliga antalet julkort 

som anställda skickar är 26 stycken per respondent oavsett kön. Den summa pengar som 

anställda är villiga att lägga ut på julkort är i genomsnitt för kvinnor 172 kronor och för män 

252 kronor. Det innebär att kvinnliga anställda är beredda att lägga cirka 7 kronor per julkort 

medan männen är villiga att spendera cirka 10 kronor per julkort.  

 

Tabell 3. Enkätsvar från anställda som skickar julkort, där enkätsvaren anges kursivt 
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Anställda som själva skickar julkort värderar julhälsningar som skickas till dem lika. Mer än 

hälften av de kvinnliga anställda värderar en julhälsning som skickas till dem via julkort 

ganska högt. Även bland de manliga anställda är det mest frekventa svaret att de värderar en 

julhälsning som skickas till den via julkort ganska högt.  

 

På frågan hur en julhälsning som skickas via sms. värderas i jämförelse med en som skickas 

via julkort, har de anställda svarat enligt följande. Bland de kvinnliga anställda har alternativet 

vet ej erhållit flest svar. Det alternativ som har fått flest svar av de manliga anställda ganska 

lågt.  

 

En julhälsning via e-mail jämfört med en julkortshälsning värderas av de kvinnliga anställda 

på följande sätt. Det alternativ som har fått flest svar är varken högt/lågt. Flest manliga 

anställda värderar en julhälsning som skickas till dem via e-mail jämfört med en 

julkortshälsning ganska lågt. 

 

Majoriteten av kvinnliga och manliga anställda har föräldrar som haft för vana att skicka 

julkort. På frågan om föräldrars julkortsskickande har bidragit till eget, har flertalet kvinnor 

angivit att deras föräldrar till viss del har gjort det. Det alternativ som bland männen har fått 

flest svar är att de till viss del påverkats av sina föräldrars julkortsskickande.  

 

Både bland kvinnliga och manliga anställda värdesätts julkortshälsningar främst från deras 

vänner. Den kategori som både kvinnliga och manliga anställda skickar flest julkort till är 

vänner.  

 

Vänner är även den kategori som både kvinnliga och manliga anställda anser viktigast att 

skicka julkort till Den främsta anledningen till varför anställda skickar julkort är för både 

kvinnor och män omtanke/göra någon glad. Den avslutande enkätfrågan behandlar hur 

sannolikt det är att respondenterna som skickar julkort kommer att fortsätta med detta 

beteende. Både bland de kvinnliga och manliga anställda uppger majoriteten att det är mycket 

troligt att de kommer fortsätta sitt julkortsskickande. 

4.3.2 Hur har de studenter som skickar julkort valt att besvara enkäten? 

Tabell 4, som visas nedan, är en sammanställning över hur kvinnliga och manliga studenter 

har valt att besvara de frågor som är anknutna till julkortsskickande. I tabellen har endast de 

svar som respondenterna mest frekvent angivit förts in.  
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  Studenter 100 st. 

Fråga Nyckelfraser Kvinnor 58 st. 
(100 %) 

Män 42 st. 
(100 %) 

5 Skickar du 
vykort/brev? 

37 st. ja 
(64 %) 

11 st. ja 
(26 %) 

6 Skickar du 
julkort? 

30 st. ja 
(52 %) 

17 st. ja 
(40 %) 

8 Hur många? 18 st. 9 st. 

9 Hur mycket 
pengar? 

134 kr 141 kr 

11 Hur värderas 
julkort? 

- det mest frekventa svaret 

ganska högt 

- det mest frekventa svaret 

ganska högt 
12 Hur värderas 

sms.? 
- det mest frekventa svaret 

varken högt/lågt 
- det mest frekventa svaret 

ganska lågt 
13 Hur värderas e-

mail? 
- det mest frekventa svaret 

varken högt/lågt 
- det mest frekventa svaret 

ganska lågt 
14 Har dina föräldrar 

skickat julkort? 
- det mest frekventa svaret 

ja 

- det mest frekventa svaret 

ja 
15 Har deras 

beteende påverkat 
dig? 

- det mest frekventa svaret 
ja 

- det mest frekventa svaret 
till viss del 

16 Från vem värde-
sätter du att få ett 

julkort mest? 

- det mest frekventa svaret 

vänner 

- det mest frekventa svaret 

vänner 

17 Till vem skickas 
flest julkort? 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

- det mest frekventa svaret 
vänner 

18 Till vem är det 
viktigast att 

skicka julkort? 

- det mest frekventa svaret 

vänner 

- det mest frekventa svaret 

vänner 

19 Av vilken 
anledning skickas 

julkort? 

- det mest frekventa svaret 
omtanke 

- det mest frekventa svaret 
omtanke 

20 Hur sannolikt är 
det att fortsätta? 

- det mest frekventa svaret 
mycket troligt 

- det mest frekventa svaret 
mycket troligt 

 

 

Bland studenterna skickar 48 av 100 respondenter vykort/brev. Av de 48 som skickar utgörs 

37 stycken av kvinnor och 11 av män. 47 av respondenterna skickar även julkort. Särskiljs 

kvinnor och män från varandra ser fördelningen för julkortsskickande ut enligt följande. 30 

kvinnliga och 17 manliga studenter skickar julkort. Det genomsnittliga antalet julkort som 

kvinnliga studenter skickar är 18 stycken och 9 stycken för manliga studenter. Den summa 

pengar som studenter är villiga att spendera på julkort är för kvinnor 134 kronor och för män 

141 kronor. Det innebär att kvinnliga studenter i genomsnitt är beredda att lägga cirka 7 

kronor per julkort medan manliga studenter är villiga att spendera cirka 16 kronor per julkort.  

Tabell 4. Enkätsvar från studenter som skickar julkort, där enkätsvaren anges kursivt 
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Både kvinnliga och manliga studenter som själva skickar julkort, värderar julhälsningar som 

skickas till dem lika. Mer än hälften av de kvinnliga studenterna värderar en julhälsning som 

skickas till dem via julkort ganska högt. Även bland de manliga studenterna är det mest 

frekventa svaret att de värderar en julhälsning som skickas till den via julkort ganska högt.  

 

På frågan hur en julhälsning som skickas via sms. värderas i förhållande till en som skickas 

via julkort, har studenterna svarat enligt följande. Bland de kvinnliga studenterna har 

alternativet varken högt/lågt erhållit flest svar. Det alternativ som har fått flest svar av de 

manliga studenterna är ganska lågt.  

 

En julhälsning via e-mail jämfört med en julkortshälsning värderas av de kvinnliga 

studenterna på följande sätt. Det alternativ som har fått flest svar är varken högt/lågt. Flest 

män värderar en julhälsning som skickas till dem via e-mail jämfört med en julkortshälsning 

ganska lågt. 

 

Majoriteten av kvinnliga och manliga studenter har föräldrar som haft för vana att skicka 

julkort. På frågan om föräldrars julkortsskickande har bidragit till eget, har flertalet kvinnliga 

studenter svarat ja. Det alternativ som bland de manliga studenterna fått flest svar, är att de till 

viss del påverkats av sina föräldrars julkortsskickande 

 

Den kategori som både kvinnliga och manliga studenter värdesätter att få julkort från mest är 

vänner. Det är även vänner som manliga och kvinnliga studenter skickar flest julkort till. 

 

Vänner är också den kategori som både kvinnliga och manliga studenter anser viktigast att 

skicka julkort till. Den främsta anledningen till varför de skickar julkort är för dem båda 

omtanke/göra någon glad.  
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5 ANALYS 

Vi har tidigare i uppsatsen presenterat en teoretisk referensram och redogjort för vår 

empiriska undersökning. I detta kapitel kommer slutsatser från vald teori och 

undersökningsresultat att dras. Vi vill undersöka om det enkla rationalitetsbegreppet är 

tillräckligt för att förklara ett vardagligt mänskligt beteende, eller om en komplettering av 

begreppet är nödvändig. Analyskapitlet är indelat i fyra avsnitt. I det första undersöks 

målinriktad rationalitet och i det andra avsnittet diskuteras värdeinriktad rationalitet. Kapitlet 

avslutas med en slutdiskussion innehållande våra slutsatser samt ett fjärde underkapitel som vi 

har valt att kalla avslutande reflektioner. I det sistnämnda tar vi upp egna reflektioner samt 

aspekter kring ämnet som skulle kunna vara intressanta att studera närmare. 

5.1 HUR BÖR EN RESPONDENT BESVARA ENKÄTFRÅGORNA FÖR ATT 

UPPVISA MÅLINRIKTAD RATIONALITET? 

För att kunna beskriva om respondenterna uppvisar ett målinriktat rationellt beteende anser vi 

att en svarsmall över hur de ska svara bör utformas. Eftersom enkäten innehåller olika typer 

av frågor kommer inte alla att vara relevanta för att visa om ett målinriktat rationellt beteende 

föreligger hos respondenterna. Svarsmallen baseras på Amartya Sens tolkning av den 

ekonomiska standardteorin som tidigare presenterats i teorikapitlet. Nedan följer det 

resonemang som ligger till grund för hur respondenterna ska svara.  

Eftersom vykort/brev innebär kostnader i form av tid och pengar samtidigt som det finns 

mindre tidskrävande och billigare alternativ tillgängliga, bör en målinriktad rationell 

respondent motiveras till att inte skicka vykort/brev. För att dessutom uppvisa ett konsekvent 

handlande, som är ett av kriterierna för denna typ av rationalitet, bör respondenten inte heller 

skicka julkort. Dessutom medför konsekvenserna av att skicka vykort/brev och julkort 

osäkerhet i form av svårigheten att kalkylera nyttan för varje val. Därför bör respondenterna 

även av denna anledning inte skicka någotdera.  

En målinriktad rationell respondent är av naturen beräknande och kan därför kalkylera att en 

julhälsning som skickas till honom/henne via julkort är kostnadsmässigt dyrare än sms. och e-

mail. Eftersom respondenten själv skulle välja det billigaste av de tre alternativen samtidigt 

som han/hon utgår ifrån att alla andra individer resonerar på samma sätt, bör respondenten 

värdesätta en julhälsning som skickas via julkort högst.  

Oberoende av andra individers agerande ska en målinriktad rationell respondent fatta sina 

beslut utan någon påverkan från omgivningen. Respondenterna måste således för att uppvisa 
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ett målinriktat rationellt beteende svara att de inte påverkats av föräldrarnas val, oavsett om 

föräldrarna skickar julkort eller inte.  

Sammanfattningsvis bör således respondenten besvara nedanstående frågor i följd för att vara 

målinriktat rationell. 

Fråga 5: nej 

Fråga 6: nej 

Fråga 11 > Fråga 12 och Fråga 13 

Fråga 15: nej  

5.1.1 Hur många av de anställda har svarat enligt svarsmallen? 

Nedan har en tabell sammanställts över de anställdas svar. 

 
 

   Anställda 69 st 

Fråga Nyckelfras Kvinnor 40 st 
(100 %) 

Män 29 st 
(100 %) 

5 Skickar du  

vykort/brev? 

11 st., nej 
(28 %) 

10 st., nej 
(34 %) 

6 Skickar du 

 julkort? 

6 st., nej 
(15 %) 

6 st., nej 
(21 %) 

11-13 Hur värderas 
julkort, sms. och e-

mail? 

2 st., 11>12, 13 
(5 %) 

2 st., 11>12, 13 
(7 %) 

15 Har deras beteende 
påverkat dig? 

2 st., nej 
(5 %) 

2 st. nej 
(7 %) 

 
 

Av de 69 anställda som har besvarat enkäten utgörs 40 respondenter av kvinnor och 29 av 

män. 11 stycken (28 %) av kvinnorna respektive 10 stycken (34 %) av männen har svarat nej 

på fråga 5.  6 stycken av de 11 kvinnorna har även svarat nej på följdfråga 6, vilket motsvarar 

15 % av det totala antalet. Även bland männen har 6 stycken svarat nej på följdfråga 6. Dessa 

utgör 21 % av det totala antalet män. De kvinnor som har besvarat fråga 11-13 på ett enligt 

svarsmallen önskvärt sätt är 2 till antalet, vilket motsvarar 5 %. Bland männen har 2 stycken 

svarat enligt svarsmallen och de utgör 7 % av det totala antalet män. Samma kvinnor och män 

som har följt svarsmallen så här långt, har även besvarat fråga 15 på ett enligt den 

målinriktade rationalitetsteorin eftersträvansvärt sätt. Sammanfattningsvis kan det konstateras 

att 2 kvinnliga anställda av 40 (5 %), samt 2 manliga av de 29 (7 %) är målinriktat rationella 

enligt vår uppställda svarsmall. 

Tabell 5. Enkätsvar enligt svarsmall för anställda som inte skickar julkort, 
där enkätsvaren anges kursivt  
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5.1.2 Hur många av studenterna har svarat enligt svarsmallen? 

Nedanstående tabell illustrerar studenternas svar. 

 
 

   Studenter 100 st. 

Fråga Nyckelfras Kvinnor 58 st. 
(100 %) 

Män 42 st. 
(100 %) 

5 Skickar du 
vykort/brev? 

21 st., nej 
(36 %) 

31 st., nej 
(74 %) 

6 Skickar du 
julkort? 

15 st. nej 
(26 %) 

24 st., nej 
(57 %) 

11-13 Hur värderas 
julkort, sms. och 

e-mail? 

5 st., 11>12, 13 
(9 %) 

8 st., 11>12, 13 
(19 %) 

15 Har deras 
beteende påverkat 

dig? 

3 st. nej 
(5 %) 

7 st 
(17 %) 

 
 

Studentgruppen utgörs av 100 respondenter varav 58 stycken är kvinnor och 42 är män. Av de 

58 kvinnorna har 21 av dem (36 %) angivit att de inte skickar några vykort/brev. Bland 

männen har 31 stycken (74 %) svarat nej på samma fråga. För att uppvisa målinriktat 

rationellt beteende ska respondenterna även svara nej på följdfråga 6. Detta har gjorts av 15 

kvinnor (26 %) och 24 män (57 %). Bland de studenter som hittills har svarat enligt 

svarsmallen har 5 kvinnor (9 %) och 8 män (19 %) även besvarat fråga 11-13 på ett 

eftersträvansvärt sätt. Den sista frågan som ingår i svarsmallen, fråga 15, har besvarats av 3 

kvinnor (5 %) respektive 7 män (17 %). Avslutningsvis går det att fastställa att 3 av 58 

kvinnliga studenter (5 %) samt 7 av 42 manliga studenter (17 %) uppvisar ett enligt 

svarsmallen målinriktat rationellt beteende. 

5.1.3 Reflektioner över målinriktad rationalitet  

Det som främst präglar den rationella beslutsfattande individen Homo Oeconomicus är att han 

styrs av sin egennytta som han ständigt önskar maximera. Denna strävan gör honom egoistisk. 

Att inte skicka julkort kan anses som ett egoistiskt beteende eftersom man som individ inte 

tänker på någon annan än sig själv. Förutom att inte skicka julkort måste respondenterna även 

uppvisa ett konsekvent beteende för att vara målinriktat rationella. Genom vår utarbetade 

svarsmall kan vi visa att det är högst få respondenter som verkligen agerar rationellt enligt 

neoklassisk teori. Bland de anställda uppvisar 5 % av kvinnorna och 7 % av männen ett 

målinriktat rationellt beteende.  

Tabell 6. Enkätsvar enligt svarsmall för studenter som inte skickar julkort,  
där enkätsvaren anges kursivt 
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Även bland de kvinnliga studenterna är procenttalet lågt, 5 %.  Dock avviker de manliga 

studenterna något eftersom procenttalet bland dem är något högre, 17 %. Jämförs kvinnorna 

och männen i enkätunderlaget med varandra konstateras att de manliga respondenterna 

uppvisar målinriktat beteende i högre grad än vad de kvinnliga gör. Detta beteende kan till 

viss del förklaras med hjälp av John Nyströms artikel Skillnader mellan manligt och kvinnligt, 

där han skriver att ”Män har ett mer formellt sätt att se på verkligheten som utgår från ett 

logiskt synsätt. De går mer efter regler och de har svårare än kvinnor att se eller bejaka de 

känslomässiga aspekterna.”66 Mellan anställda och studenter förekommer det en marginell 

skillnad som visar att studenterna är något mer målinriktat rationella. Ofta kan sambandet 

mellan ålder och målinriktad rationalitet uppfattas som positivt varför resultatet mellan 

anställda och studenter kan verka oväntat. Enligt teorin uppvisar en individ antingen ett 

målinriktat rationellt beteende eller så gör den det inte. Med stöd av denna teori anser vi 

således att åldern därför inte bör spela någon roll. Resultatet mellan yrkeskategorierna är 

därför inte oväntat. Vi har även studerat om det existerar någon divergens beroende på vilken 

institution de anställa och de studenter som utgör respondenterna för vår undersökt tillhör. Vi 

har kommit fram till att det inte förekommer någon skillnad. I och med det går det att utesluta 

att teoretisk kunskap är nödvändig för rationellt agerande. 

 

Vårt resultat bekräftar det resonemang som både Sen och Hargreaves Heap för, att det finns 

individer som verkligen uppvisar målinriktat rationellt beteende i enlighet med den enkla 

rationalitetsteorin. Vidare bekräftar vårt undersökningsresultat att dessa är få. De flesta av 

respondenterna skickar trots allt julkort eller agerar inkonsekvent enligt vår uppställda 

svarsmall. I ett så enkelt exempel som julkortsskickande är det många individers beteenden 

som inte kan förklaras genom den neoklassiska rationalitetsteorin utan anses vara irrationella. 

Är då denna teori en tillräcklig teori för att kunna förklara mänskligt beteende såsom den 

återges inom nationalekonomins standardtexter?  

5.2 HUR KAN EN RESPONDENT SOM ENLIGT DEN NEOKLASSISKA 

RATIONALITETSTEORIN ANSES VARA IRRATIONELL ÄNDÅ VARA RATIONELL? 

Den målinriktade rationalitetsteorin måste existera för att man ska kunna förklara de individer 

som i enlighet med denna teori agerar rationellt. Dock förekommer det individer i vår 

omgivning som inte alltid har klara och givna preferensordningar, vilket vi har kunnat se 

genom vår undersökning. En del respondenter har inte kunnat rangordna enkätalternativen av 

olika anledningar. Vi vill nu genom de vidareutvecklingar av rationalietsbegreppet som växt 

fram inom ekonomisk teori, se vilka paralleller som kan dras från dessa för att förklara det 

                                                 
66  Nyström John Skillnader mellan manligt och kvinnligt  (www.wnutveckling.se) [2002-10-23]    
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mänskliga beteende som julkortsskickande innebär. Bland de anställda är det 68 % av 

kvinnorna och 69 % av männen som skickar julkort. Bland studenterna är dessa procenttal 

något lägre, 52 % av de kvinnliga skickar och 40 % av de manliga. Jämförs kvinnorna med 

männen skickar fler kvinnor julkort är män. Vi kan även konstatera att det råder en skillnad 

mellan yrkeskategorierna anställda och studenter med avseende på julkortsskickande, då fler 

anställda skickar julkort. Denna skillnad kan till viss del bero på att det förekommer olika 

ekonomiska förutsättningar att spendera inom de två yrkeskategorierna, men den kan också 

bero på att man som anställd är lite äldre och har därmed hunnit att skapa sig fler 

vänskapsband och därför skickar fler julkort. 

Eftersom neoklassisk rationalitetsteori inte särskiljer faktiskt beteende från rationellt, 

förekommer det många individer som enligt denna teori anses vara irrationella. Individer som 

skickar julkort behöver egentligen inte vara irrationella utan det är omständigheter i 

omgivningen som påverkar deras sätt att bete sig. Murphy och Becker påstår att individers 

agerande och beteende till stor del beror på sociala krav från andra. Vi kan med hjälp av vår 

undersökning styrka detta resonemang, där påverkan från omgivningen i detta fall kan tänkas 

vara föräldrar och vänner. Föräldrarnas påverkan har eller har till viss del bidragit till att 

respondenterna upprätthållit ett visst beteende, i detta fall att skicka julkort. Även vänner kan 

påverka. I vår undersökning visas detta genom att majoriteten av respondenterna önskar 

skicka flest och även få flest julkort från sina vänner. Dock kan vi inte genom  

enkätundersökningen visa att vänners påverkan är lika stark som den från föräldrar. Den 

parallell vi kan dra mellan teori och praktik är även den som Hollis presenterar, det vill säga 

att respondenterna genom de julkort som de skickar försöker upprätthålla och bekräfta 

vänskap. Både Coleman och Becker har studerat normer och vanemönster. Deras slutsatser 

om att ett irrationellt beteende på lång sikt ändå kan vara rationellt finner vi applicerbara på 

julkortsskickande. Att individer skickar julkort kan verka irrationellt vid en första bedömning, 

men effekten av julkortsskickandet kan ge en vänskapsrelation som på lång sikt blir rationell. 

Vänskapen underhålls med andra ord av att skicka julkort för att vid ett senare tillfälle kunna 

nyttjas. Det är alltså den förväntade nyttan om denna framtida effekt som motiverar 

individerna till att skicka idag.  

Det kan även förekomma andra orsaker till varför ett mänskligt beteende såsom 

julkortsskickande kan uppfattas som irrationellt. Eftersom julkortsskickande är förknippat 

med en högtid och därmed många traditioner, skulle det kunna antas att den främsta 

anledningen till varför respondenterna skickar julkort är tradition. Den anledning som 
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respondenterna däremot har uppgivit är omtanke/göra någon glad67.  De individer som skickar 

julkort styrs således inte av sitt egenintresse för då skulle de ha svarat i enlighet med 

utbytesteorin, att de skickar för att själva få 68. Julkortsskickande kan istället ses som en form 

av åtagande där individerna åtar sig att göra någon glad i enlighet med Sens commitment-

teori. Dock tror vi inte att Sens commitment-teori är den primära förklaringen till varför 

respondenterna skickar julkort. Vi tror istället att anledningen omtanke/göra någon glad kan 

bottna i den blandning av commitment och egenintresse som Frank resonerar kring, där 

respondenterna för att undvika skuldkänslor skickar julkort för att själv känna sig till freds.  

Simons och Hargreaves Heaps resonemang om att individer gärna använder sig av tumregler 

för att undvika sökkostnader skulle kunna tänkas vara en förklaring till varför individer 

fortsätter med ett beteende som julkortsskickande. Man vet som individ vad man har, men 

man vet inte riktigt vad man får om man bryter mot tumregeln. Eftersom julkort kan ses som 

vad Hargreaves Heap kallar ickeverbal kommunikation, kan de ge uttryck för en individs 

personlighet samt utgöra byggstenar i en gemensam kultur, varför få väljer att avvika från 

detta beteende. Att det förhåller sig så går genom vår undersökning att påvisa, eftersom det 

mest frekventa svaret bland de respondenter som skickar julkort är att det är mycket troligt att 

de kommer att fortsätta med sitt beteende. Även Colemans presentation av normer anser vi 

förklarar varför ett beteende som julkortsskickande fortsätter. Att skicka julkort visar ett för 

omgivningen riktigt respektive felaktigt beteende och kan förknippas med positiv eller negativ 

respons. Med positiv respons menas i detta sammanhang att individen dels får ett julkort 

tillbaka och dels får ett socialt godkännande från omvärlden. Låter individen bli att skicka 

uppstår motsatt effekt. Det hör även julen till att ställa fram eller hänga upp alla julkort som 

erhållits fram till julafton. Julkorten blir då en form av bekräftelse på att en individ fyller sin 

sociala funktion och visar då att någon har tänkt på henne/honom samt att hon/han är omtyckt. 

Denna bekräftelse åstadkoms inte på samma vis genom julhälsningar som skickas via sms. 

eller e-mail. 

 

 

                                                 
67 Det bör kanske tilläggas att förklaringsvariablerna tradition och omtanke/göra någon glad kan vara svåra att 
särskilja, för om inte traditionen med julkort hade funnits hade respondenterna troligtvis heller inte skickat 
julkort för att göra någon glad. 
68 Att endast två respondenter angivit att de skickar julkort för att själva få, kan bero på att många respondenter 
valt att just på den här frågan avlägga anpassningssvar. Det kan vara svårt för respondenterna att öppet erkänna 
att det är av den anledningen som de faktiskt skickar julkort. 
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Det resonemang som förts ovan går även att illustrera i form av Fångarnas Dilemma, vilket är 

ett spel som pågår mellan två individer där individerna väljer mellan alternativen skicka 

respektive inte skicka julkort. En individs utfall är beroende av vad hon/han tror att den andra 

individen kommer att välja. Nedan visas denna typ av spel. 

 
  Strategi för vän 2 

  Skickar inte Skickar 

Skickar inte -1, -1 -10, 3 
Strategi för vän 1 Skickar 3, -10 -4, -4 

 

 

Utgångspunkten för spelet är två vänner där båda är målinriktat rationella och egentligen inte 

vill skicka några julkort till varandra. Om vän 1 skickar och vän 2 inte skickar, kommer vän 1 

att tilldelas en högre nytta eftersom denne får positiv respons. Skulle det däremot vara så att 

vän 2 skickar och vän 1 inte skickar, kommer vän 1 få negativ respons. I detta spel går det att 

finna en dominant strategisk jämvikt, båda kommer att skicka julkort. Dock skulle utfallet bli 

bättre om vännerna valde strategin att inte skicka eftersom deras personliga nytta då skulle bli 

högre. Problemet är att vännerna styrs av sitt egenintresse för att undvika negativ respons. 

Detta leder dem båda till att agera felaktigt. På grund av den osäkerhet som råder i deras 

omgivning kommer båda två att få en sämre personlig nytta. Dilemmat för de individer som 

egentligen är målinriktat rationella är att de styrs av sin egennytta genom att försöka vara sin 

omgivning till lags och blir så vis blir irrationella enligt neoklassisk rationalitetsteori.  

5.3 SLUTDISKUSSION 

Att förklara mänskligt beteende genom teoretiska resonemang är svårt eftersom hänsyn måste 

tas till handlingar av både enkel och komplicerad karaktär. Genom den teori vi har presenterat 

samt den undersökning vi har genomfört och redogjort för, har vi i denna uppsats kommit 

fram till att neoklassisk rationalitetsteori är nödvändig för att förklara mänskligt beteende. 

Dock förekommer det även individer som är målinriktat rationella men som på grund av sin 

omgivning tvingas agera annorlunda. För att visa att även dessa individer är rationella anser vi 

att de vidareutvecklingar som gjorts av målinriktad rationalitetsteori är nödvändiga. 

Målinriktad rationalitet är lätt att förklara eftersom den bygger på uppställda kriterier för hur 

individer bör bete sig. Däremot är den svår att applicera på individer för att kunna förklara 

deras beteenden på ett rättvist sätt. Värdeinriktad rationalitet är däremot svårare att 

konkretisera men inrymmer många olika mänskliga beteenden. Denna rationalitet ger därför 

en mer rättvis bild av individer. En alternativ modell till Homo Oeconomicus skulle därför 

kunna vara den av Bruno Frey utarbetade Homo Oeconomicus Maturus. HOM tar hänsyn till 

Figur1.  Fångarnas dilemma applicerat på julkortsskickande mellan två vänner, egen bearbetning 
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avvikande mänskligt beteende utan att beteendet anses irrationellt samtidigt som den kan 

förklara målinriktat rationellt beteende. All teori kan trots allt inte förklara den komplexa 

verklighet som råder men HOM kanske kan vara en modell som för dem närmare varandra.  

5.4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Vi vill ytterligare en gång framhålla att vår analys är baserad på en explorativ studie. 

Eventuellt skulle slutsatserna ha blivit annorlunda om vi valt att vinkla våra enkätfrågor på ett 

annat sätt och/eller om andra respondenter besvarat enkäten. Även upplägget skulle med 

bestämdhet ha blivit ett annat än vårt om uppsatsen skrivits av andra författare. Dock anser vi 

att de slutsatser som vi har kommit fram till är av generell karaktär eftersom vi har använt oss 

av en kvantitativ metod. Avsikten med vår uppsats är att förmedla vidare metoden att 

applicera teoretisk kunskap som ibland kan uppfattas som tung och tråkig, till relativt enkla 

exempel, för att på så vis se hur teori och praktik är sammanflätade. Det är inte alltid lätt att se 

detta samband, men vi är säkra på att det går att tillämpa på många andra ekonomiska teorier 

och beteenden i praktiken. Även om vårt resultat inte är statistiskt säkerställt, anser vi oss 

ändå ha kunnat komma fram till en del viktiga aspekter kring vad det gäller den traditionella 

rationalitetsteorin. Vi har med hjälp av vår undersökning kunnat visa att den neoklassiska 

rationalitetsteorin är viktig för att kunna förklara mänskligt beteende. Vi har även kunnat visa 

att de teoretiska utbredningar av begreppet som ifrågasätter neoklassisk rationalitetsteori är 

nödvändig. Ämnet är i högsta grad aktuellt och vi tror att det med stor sannolikhet kommer att 

ske förändringar på området. Några bestående ändringar av den neoklassiska 

rationalitetsteorin har ännu inte gjorts, varför det för vidare studier av ämnet skulle vara 

intressant att eventuellt utforma och utveckla en teori som om möjligt skulle kunna ersätta den 

neoklassiska rationalitetsteorin. 
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Tabell över det svenska julkortsskickandet  
 
 
 
 

År 

Antal 
skickade 

julkort 
(mst) 

1969 33,9 
1970 24,9 
1971 26,7 
1972 27,2 
1973 28,9 
1974 29,5 
1975 29,6 
1976 30,6 
1977 33,3 
1978 32,0 
1979 32,8 
1980 38,0 
1981 41,9 
1982 43,0 
1983 42,9 
1984 45,1 
1985 48,7 
1986 51,7 
1987 54,8 
1988 58,4 
1989 59,5 
1990 60,0 
1991 59,5 
1992 60,5 
1993 60,8 
1994 58,5 
1995 67,4 
1996 62,3 
1997 57,7 
1998 59,6 
1999 56,2 
2000 53,2 

 
 Källa: Av Posten sammanställd statistik över det 

svenska julkortsskickandet  



 

 

Grafisk sammanställning över det svenska julkortsskickandet 
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Syftet med denna enkät är att undersöka julkortsskickande bland anställda och 
studenter vid Linköpings universitet. Enkätundersökningen kommer att användas 
som underlag för en magisteruppsats i nationalekonomi, där ekonomiskt beteende ska 
studeras. (För anställd, var vänlig att lämna enkätsvaret i det fack i ert postrum som 
är markerat med ”Enkätundersökning gällande julkortsskickande”. Svaren önskar vi 
gärna få in så fort som möjligt, men senast den 19 december.)  
Anna-Marie Kubik och Charlotte Malmhagen 
Politices magisterprogrammet årskurs 4 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING GÄLLANDE JULKORTSSKICKANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markera ditt svar med ETT kryss då inget annat anges. 
 
1. Kön (    )  kvinna 

(    )  man 
 

2. Sysselsättning (    )  student 
(    )  anställd 

 
3. Hur gammal är du?   ....................år 
 
4. Civilstånd  (    )  ensamstående  

(    )  samboende  
 
5. Brukar du i vanliga fall  (    )  ja  
    skicka hälsningar per (    )  nej 
    vykort/brev?    

 
6. Brukar du skicka poststämplade  (    )  ja 
    julkort? (Om du svarar ja, fortsätt  (     )  nej 
     till fråga 8 .)   
         
7. Brukar ditt hushåll skicka  (    )  ja 
    julkort? (Om du svarar (    )  nej 
    nej, fortsätt till fråga 10.)  
       
8. Ungefär hur många julkort ....................stycken    
    skickar du/ditt hushåll varje år?  
      
9. Hur mycket pengar är du/ditt hushåll villig/villiga  ....................kronor 
    att lägga ut på julkort, inklusive porto?     
       
10. Om varken du/ditt hushåll  (    )  onödigt 
      skickar julkort, vilken är då den  (    )  tidsbrist 
      främsta anledningen?  (    )  dyrt 
       (    )  annan anledning.................... 

     



 

 

11. Hur värderar du en julhälsning som  (    )  mycket högt 
               skickas till dig via julkort?  (    )  ganska högt   
 (    )  varken högt/lågt   
 (    )  ganska lågt 
 (    )  mycket lågt 
 (    )  vet ej 

 
12. Hur värderar du en julhälsning som  (    )  mycket högt 

               skickas till dig via sms jämfört med (    )  ganska högt         
via julkort? (    )  varken högt/lågt   

 (    )  ganska lågt 
 (    )  mycket lågt 
 (    )  vet ej 

 
13. Hur värderar du en julhälsning som  (    )  mycket högt 

               skickas till dig via e-mail jämfört med  (    )  ganska högt         
via julkort? (    )  varken högt/lågt   

 (    )  ganska lågt 
 (    )  mycket lågt 
 (    )  vet ej 

 
14. Har dina föräldrar haft för vana att  (    )  ja 
      regelbundet skicka julkort? (Om nej,  (    )  nej 
        fortsätt till fråga 16.) (    )  vet ej  
                
15. Har dina föräldrars julkortsskickande  (    )  ja 
      bidragit till ditt eget?  (    )  till viss del   
 (    )  nej  

(    )  vet ej 
  

16. Från vem värdesätter du att få ett  (    )  familj (ex. föräldrar, barn, syskon) 
               julkort mest? Rangordna 1-5 där 1 är  (    )  släktingar 60 år och över 
               den kategori du värdesätter mest. (    )  släktingar under 60 år  
 (    )  vänner 
 (    )  övriga 

 
Om frågorna 6 - 7 tidigare besvarats med nej, behöver du inte besvara frågorna 17 - 20. 
  

  
17. Vilken av följande fem kategorier  (    )  familj (ex. föräldrar, barn, syskon) 

               skickar du/ditt hushåll flest julkort till?  (    )  släktingar 60 år och över 
               Rangordna 1-5 där 1 är den kategori du  (    )  släktingar under 60 år  
               skickar flest julkort till.  (    )  vänner    
 (    )  övriga 
   

 
 
 



 

 

 
18. Vilken av följande fem kategorier  (    )  familj (ex. föräldrar, barn, syskon) 

               är viktigast för dig/ditt hushåll att  (    )  släktingar 60 år och över 
               skicka julkort till?  (    )  släktingar under 60 år  
                (    )  vänner    
 (    )  övriga 
      

19. Varför skickar du/ditt hushåll julkort?  (    )  önskar att själv få   
               Rangordna 1-4 där 1 är den främsta  (    )  skyldighet/plikt 
               anledningen.  (    )  tradition/rutin  
 (    )  omtanke/göra någon glad  
 (    )  annan anledning.................... 
      

20. Slutligen, hur sannolikt är det att du/ditt  (    )  mycket troligt 
               hushåll kommer att fortsätta skicka (    )  ganska troligt 
               julkort i framtiden?  (    )  mindre troligt 
 (    )  vet ej  
    
       
     

Tack för din medverkan. 
 

God Jul ! 
  

 


