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Risk och Rationalitet i 

Sammanfattning 

Den klassiska teorin antar att ekonomiska aktörer fattar beslut under risk utifrån korrekta skattingar 

av statistiska sannolikheter. I ljuset av experimentell forskning har dessa axiom emellertid visat sig 

vara kontrafaktiska. Människor har kognitiva begränsningar som resulterar i logiska felslut och 

emotioner som medför temporära begränsningar att göra sakliga och konsekventa bedömningar. 

För att möta de kognitiva begränsningarna måste människor förenkla problem med olika former av 

heuristiker så att kostnaden för att fatta ett specifikt beslut begränsas. Ekonomiska problem under 

risk präglas allmänt av stor komplexitet, därför är det ett område där det är förhållandevis lätt att 

urskilja olika heuristiker. Genom att studera hur människor faktiskt beter sig blir det möjligt att göra 

mer realistiska modeller och därmed också att uppnå mer korrekta förväntningar om beteenden.  

Uppsatsen behandlar vilka faktorer som påverkar individers beslut under risk, hur vinster och 

förluster hanteras och huruvida personer som studerat ekonomiämnen i högre grad än andra har en 

heuristik som innebär att väntevärden maximeras. 

Kognitiva begränsningar och emotioner har stor påverkan av beslutsfattande. Den empiriska 

undersöknings resultat ligger i linje med Prospektteorin av Kahneman och Tversky. Förluster och 

vinster hanteras olika av en stor del av respondenterna vilket beror på att många av dem hyser en 

förlustaversion som resulterar i att de är mer benägna att ta risker när det gäller möjligheter att 

undvika förluster än när det gäller möjligheter att göra vinster. Enkäten som ligger till grund för den 

empiriska studien kan översättas till monetära utfall beroende av hur respondenterna besvarat den. 

Detta sammanlagda utfall analyserades mot bakgrundsvariabler. Regressionen visade i detta fall att 

personer som läst finans fått högre utfall än övriga och analogt män högre utfall än kvinnor. Detta 

kan tolkas som att dessa två grupper i högre grad än andra har en heuristik för att maximera 

väntevärden. 

 

Nyckelord: Risk, rationalitet, kognitiva begränsningar, emotioner, heuristiker, förlustaversion. 

 

  

 

 



 

Risk och Rationalitet ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till: 

Vår handledare och examinator Thomas Sonesson 

Opponenterna Anna Jansson och Sandra Forsblad 

Mikaela Ljung för skriftliga kommentarer vid förslutseminariet 

  



 

Risk och Rationalitet iii 

Disposition  

Kapitel 1 

I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån en allmän bakgrund.  

Kapitel 2  

I detta kapitel presenteras uppsatsens metod och dess allmänna utgångspunkter.  

Kapitel 3  

I detta kapitel presenteras ett teoretiskt ramverk för att introducera läsaren till den teoretiska 

bakgrunden till uppsatsens specifika frågeställningar samt mer allmänna perspektiv på rationella 

beslut under risk. 

Kapitel 4  

Detta kapitel beskriver enkätens utgångspunkter och utformning.  

Kapitel 5  

I detta kapitel presenteras resultat och analys av insamlad empiri.  

Kapitel 6  

Detta kapitel återkopplar analysens resultat till de övergripande utgångspunkterna och sammanfattar 

uppsatsen med en allmän diskussion. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Nationalekonomin utgör ett system av antaganden som definierar ett ”logiskt rum”. Egenskaperna 

hos detta rum är av stor vikt för vilka slutsatser nationalekonomiska resonemang resulterar i. Varje 

system av antaganden medför ett strukturellt premierande av specifika slutsatser. Den 

nationalekonomiska teorins fundamentala antaganden har formuleras utifrån en ekonomisk definition 

av rationalitetsbegreppet. Klassiskt förutsätts att rationella beslut fattas av medvetet kalkylerande 

individer. Enligt den nationalekonomiska definitionen förenklas detta till att endast avse någon form 

av systematiskt maximeringsbeteende. Därmed flyttas fokus från vilka processer som ligger bakom 

individers beslut till vilka beslut som fattas och egenskaperna för utfallen hos dessa beslut. 

Ekonomiska beslutssituationer är allmänt komplexa och kännetecknas ofta av risk respektive 

osäkerhet. Risk avser allmänt mer eller mindre objektivt statistiskt mätbara variabler med 

normalfördelad varians medan osäkerhet avser subjektivt skattade förväntningar om sannolikheten 

för olika okända utfall (situationer med obefintlig information). Vid beslut under risk maximerar 

individer förväntad nytta givet restriktioner enligt nationalekonomisk teori. Beslut under risk medger 

att individer t ex genom investeringar i ekonomiska studier kan förvärva effektiva heuristiker, 

tumregler vid beslutsfattande, för att förbättra sin förmåga att välja monetärt dominerande utfall. För 

variabler som är svåra att formalisera är beslutsreglerna av mer psykologiserad karaktär. Allmänt 

förekommer dock olika former av tumregler hos ekonomiska aktörer.  

Dessa tumregler kan observeras genom studier av beslutsmönster. Människor liksom "högre stående 

djur" är allmänt emotionella varelser med en ofta teoretiskt paradoxal riskhantering. Morgondagens 

reaktioner sammanfaller inte med tidigare reaktionsmönster och många exogena variabler kan antas 

styra specifika beslut. Den ekonomiska risken i ekonomiska system, t ex en marknadsekonomi, beror 

till stor del av ojämn koordination av mänskliga beslut på grund av ofullständig information; att vi 

inte vet vilka beslut människor som påverkar oss kommer att fatta och att de analogt inte känner till 

hur vi kommer att agera utifrån denna "osäkerhet".  

1.2 Den nationalekonomiska domänen  

Vad är nationalekonomi? Boken ”Utopister och samhällsomdanare” (Robert L. Heilbroner, 1953) är 

en bra introduktion till ämnets historia. ”I Glasgow föreläste dr Smith om moralfilosofiska problem, 

ett ämne som på den tiden fattades i mycket vidsträcktare bemärkelse än i våra dagar. Moralfilosofin 

omfattade naturlig teologi, etik, rättsvetenskap och politisk ekonomi; den sträckte sig sålunda från 
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människans sublimaste strävan efter ordning och harmoni ned till hennes något mindre välordnade 

och harmoniska verksamhet i det kärvare syftet att kapa åt sig ett levebröd.” (Robert L. Heilbroner, 

s.36 ) 

Med Adam Smith följde ett omfattande filosofiskt arv, hans arbete ”Theory of moral sentiments” 

rymmer många tydliga exempel på de idéer som utvecklades till den ”ekonomiska filosofin” om 

egennyttan. I någon mening är nationalekonomin ett retoriskt system för att beskriva och forma 

människors sätt att fatta beslut. Utifrån ett politiskt perspektiv är den normativa nationalekonomin 

(neoklassisk) en egennyttans ideologi. Matematiskt en metodologi för att möjliggöra 

optimeringsberäkningar av knapphetsproblem.  

Den senare utvecklingen har varit matematiskt orienterad och teorin har till stor mognat bortom sitt 

”moralfilosofiska ursprung”.  I matematiska system är det lätt att modifiera antaganden för att 

studera olika former av enkla och aggregerade ekonomiska aktörer. Den moderna teorin rymmer 

också öppenhet för nya metaforer så länge de kan formaliseras inom ramen för den ekonomiska 

teorins kärna – rationalitetsbegreppet.  Ett förslag till kriterium är att en text av nationalekonomisk 

karaktär låter sig tolkas inom ramen för ekonomisk intuition. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Ämnet är av ekonomiskt filosofisk karaktär och syftar till att beskriva rationalitetsbegreppet utifrån 

experimentella observationer och teorier. Målsättningen är att bidra till att sprida en kritisk förståelse 

om nationalekonomisk teori. Den konkreta ambitionen är att göra en mindre studie för att undersöka 

heuristiker och underliggande preferenser för beslut under risk hos några studentgrupper vid 

Linköpings Universitet med en enkät. 

Uppsatsen avhandlar följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer påverkar individers beslut under risk?  

 Hanterar människor förväntade vinster och förluster olika i sin riskhantering?  

 Har personer som studerat ekonomiämnen i högre grad en tumregel utifrån beräkning av 

väntevärden för beslut under risk?  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avhandlar primärt vad som påverkar individers beslut under risk. Ett mindre antal 

systematiserade observationer utifrån tidigare forskning har valts. Den empiriska undersökningen 

utgörs av en enkätundersökning som ställdes till personer som befann sig i Linköpings Universitets 

lokaler och som därmed kan antas vara studenter. Resultaten avser därmed primärt denna grupp. 
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1.5 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig främst till personer med nationalekonomiska förkunskaper, därför har 

grundläggande ekonomiska teorier ofta låtits vara underförstådda. Ämnet är dock av allmänt intresse 

och diskussions och resultatdelen riktar sig därmed potentiellt till en bredare publik. Uppsatsen kan 

förhoppningsvis bidra till en mer reflexivt förståelse av egna beslut under risk. 
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2  Metod och utgångspunkter 

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  

Boken ”Economics and the philosophy of science” (Deborah A. Redman, 1991) behandlar 

nationalekonomins förhållande till vetenskapsteorin. En av många intressanta linjer gäller 

svårigheten att falsifiera nationalekonomiska hypoteser. (Deborah A. Redman, s.116) Begreppet 

falsifierbarhet avser att teorier och hypoteser ska vara möjliga att pröva så att felaktiga teorier och 

hypoteser elimineras vid experimentella tester. Falsifierbarhet är ett kriterium för vetenskaplighet. 

Därför har forskare i allmänhet ett intresse av att försöka formulera och presentera sina hypoteser 

som falsifierbara.  

"Often mentioned as a reason that falsification fails in economics is that the empirical basis is so 

uncertain. This is by far a thornier problem in economics than in physics because some economic 

variables cannot be observed or controlled, for example, expectations." (Deborah A. Redman, 

s.118) Den ekonomiska teorins antaganden baseras dock inte på empiriska observationer och drar sig 

därför allmänt undan falsifiering. Därmed kan det vara problematiskt att som nationalekonom sträva 

efter falsifierbarhet.   

Användningen av statistiska metoder är också problematisk.  Detta exemplifieras med en signifikant 

regression där Storbritanniens inflation förklarades av variabeln ”landets kumulativa regn”. Oändligt 

många statistiskt signifikanta samband saknar kausal relevans. Nationalekonomins vetenskapliga 

trovärdighet vilar på sunda omdömen om vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att uppnå 

inom den nationalekonomiska disciplinen. (Deborah A. Redman, s.122) 

I denna uppsats används ekonometriska och statistiska metoder för att analysera och beskriva ett 

mindre empiriskt material utifrån teorier som formulerats utifrån större systematiska undersökningar. 

Anspråken på generaliserbarhet är blygsamma. Ambitionen att beskriva och tolka experimentella 

observationer utifrån teorier förefaller enligt resonemanget ovan vara förhållandevis sund. 

2.2 Urval av teorier  

Valet av teorier och antaganden är av stor vikt för vilka slutsatser ett resonemang resulterar i. 

Författarnas intentioner, politisk uppfattningar, bakgrund, särintressen osv. har stor påverkan på vilka 

perspektiv som väljs. I detta fall har urvalet fokuserat på teorier som till viss del utmanar de 

”neoklassiska axiomen” genom att inkludera experimentella observationer. Teorier om rationalitet 

som föregår dessa experimentella utmaningar av de mer "neoklassiska axiomen" har presenterats 



 

Risk och Rationalitet - Metod och utgångspunkter 5 

som en teoretisk bakgrund för att introducera läsaren till den experimentellt orienterade moderna 

nationalekonomin. 

2.3 Källkritik 

Uppsatsen formulerades utifrån artiklar, arbeten och böcker av välrenommerade nationalekonomer. 

De tidskrifter som använts har allmänt högt anseende och utifrån detta kan källorna anses vara av 

hög kvalitet. 

2.4 Empirisk analys  

Vid användning av enkäter är det viktigt att vara medveten om hur formuleringar påverkar 

respondenterna och vad de har möjlighet att ta till sig. Det är särskilt svårt att formulera en enkät som 

ska ställas till en population med stor varians för bakgrundsvariabler som begåvning och 

förkunskaper. I detta fall valdes en kompromiss där komplexiteten hos frågorna varierar så att det är 

möjligt att differentiera svarsprofiler. Enkäten syftar till att undersöka heuristiktyper utifrån 

individuella beslut. Detta beskrivs mer detaljerat under kapitel 4. Denna studie omfattar 300 

individuella observationer, därmed är generaliserbarheten begränsad. Signifikanta resultat är 

relevanta att tolka utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. 

Den praktiska analysen utgår från bearbetning av data med statistiska metoder. En regressionsmodell 

kördes i SPSS och genom beräkningar i Excel analyserades svarskombinationer. 

2.5 Ekonomistudier och väntevärden 

Det är troligt att olika grupper har olika heuristiker. Med grupp avses här en delmängd av en 

population med samma egenskaper i ett observerat avseende som gör det möjligt att dela upp 

populationen i analytiska segment. Ett exempel på en sådan grupp är studenter som läst 

ekonomiämnen. Det förefaller vara rimligt att tänka sig att denna grupps heuristik för monetärt 

tecknade riskproblem skiljer sig från en mixad population eftersom de torde vara mer vana vid 

ekonomiska beräkningar av t ex väntevärden. Valet att studera ekonomi indikerar preferenser för det 

ekonomiska ämnet och därmed är det svårt att avgöra vilken effekt själva ekonomistudierna har. 

Förtrogenhet med ekonomiska metoder för att göra mer effektiva beräkningar borde dock skilja 

personer som läst ekonomiämnen från de som endast har intresse för ekonomiämnen. 

Särskilt studenter i finans ägnar sig åt att göra kalkyler med väntevärden. Man kan därmed tänka sig 

att det skulle kunna bli en vana att hantera ekonomiska problem utifrån t ex metoder för 

portföljoptimering. I fall där sannolikheter och utfall är kända är det rimligt att alltid välja det 

alternativ där väntevärdet är högst vid upprepade spel. Efter många omgångar kommer faktiskt utfall 
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att närma sig det genomsnittliga (väntevärdet) och det är tänkbart att ekonomer i högre grad än andra 

använder detta resonemang. 

Utifrån ovanstående resonemang är det intressant att undersöka om det finns någon sådan skillnad 

mellan personer som läser eller har läst ekonomi och personer som inte gjort det. Resurserna för 

denna uppsats är mycket begränsade, därför analyseras inte skälen till att det är en viss typ som söker 

ekonomiutbildningar närmare. Vid en mer omfattande och vetenskaplig studie vore det intressant att 

också undersöka t ex klass, inkomst, intelligens o s v som förklaringar till varför en viss grupp väljer 

som de gör. Här är det dock fullt tillräckligt att börja med en förstudie för att undersöka om det 

överhuvudtaget finns någon skillnad. 

Observationen att en person läst/läser ekonomi och hur många poäng ger sannolikt inte tillräckligt 

stort förklaringsvärde för att göra en prediktion av en slumpmässigt vald individ med likartade 

egenskaper i en bakgrundsinformation med få variabler. 

2.6 Praktiskt genomförande av enkäten 

Det tar tid att fylla i en enkät och den aktuella enkäten ställer frågor som kan upplevas som lite tunga 

att besvara eftersom merparten av alla människor inte utför denna typ av beräkningar som frågorna 

inbjuder till särskilt ofta. De svarande måste därför motiveras för att ”ta sig råd” att bära kostnaden 

för att fylla i enkäten så att bortfallet minimeras. 

Sifo, Demoskop, Skop och andra opinionsundersökningsinstitut har alltmer börjat använda sig av 

belöningar för att få människor att fylla i enkäter. Värdet av ytterligare en enkät ökar med antalet 

besvarade enkäter. Därför förekommer en naturlig prisdiskriminering som medför att de som svarar 

först får en låg premie medan de som inväntar ett bättre bud kan driva igenom det eftersom 

undersökningen kan bli statistiskt värdelös utan ytterligare t ex 50 svar. På sikt borde detta leda till 

allt högre premier om de som förstått denna mekanism sprider denna kunskap till andra.  

I detta fall gäller att det behövs en trivselfaktor som får så många som möjligt att vilja fylla i enkäten. 

Målsättningen är att få 300 enkäter fullständigt ifyllda under en insamlingstid om ett mindre antal 

timmar (ca 10). Budgeten för denna enkät ska ogärna överstiga 2-3 kronor plus tidsåtgång per enkät. 

Därmed finns det inte utrymme för att erbjuda en premie av relevant storlek till alla som svarar. 

Därför sätter vi premien till väntevärdet en krona per besvarad enkät som räknas ihop till en premie 

om 300 SEK kontant som lottas ut till en vinnare som dras av uppsatsens handledare så snart 

resultatet sammanställts och en lista för utlottningen upprättats (eftersom individerna skulle gå att 

identifiera om de presenterades tillsammans kan uppsatsen enligt registerlagen inte innehålla 

personuppgifter vid något mer tillfälle än själva utlottningen för att undvika bekymmer med detta). 
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Summan är tillräckligt stor för att vara motiverande men ändå i proportion till syftet. Väntevärdet 1 

krona per besvarad enkät motsvarar författarnas marginella betalningsvilja vid detta antal enkäter… 

Premien medför att det blir lättare att presentera enkäten för presumtiva svarande. Det finns något att 

erbjuda den som tar sig tid, även om väntevärdet är mycket blygsamt. Enligt uppsatsens hypotes har 

premien mindre betydelse för personer som läst ekonomi än övriga. Förhoppningsvis finns det också 

ett visst mått av solidaritet eftersom uppsatsen skrivs av studenter och de svarande närmast 

uteslutande kommer att vara studenter.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Rationalitetsbegreppet 

”rationalitet, förnuftighet, ofta i betydelsen att man medvetet och metodiskt väljer de bästa medlen 

för att uppnå sina mål Inom beteendevetenskap och nationalekonomi utgår man ibland ifrån att allt 

mänskligt beteende kan förstås som styrt av rationella val. 

 irrationalitet, oförnuft. Inom filosofin vanligen oförmåga att resonera rationellt eller logiskt, 

exempelvis att undvika motsägelser eller att inse när skälen för en slutsats är bindande.” 

(Nationalencyklopedin, kortversioner från nätet den 28 april 2009) 

I ett alldagligt sammanhang finns det utrymme för att gradera rationalitet. Två olika personers beslut 

kommer att framstå som mer eller mindre förnuftigt. Sådana bedömningar utgår från subjektiva 

tolkningar av utfall. Inom ekonomisk teori är vi intresserade av en annan form av rationalitet. Den 

rationalitet som studeras i ekonomisk teori utgår från individens preferensordningar och ett stark 

antagande om att individen maximerar sin nytta utifrån sina personliga preferenser som referens.  

 Externa graderingar av rationalitet blir därmed inte särskilt relevanta. Skillnader mellan individers 

förmåga att välja monetärt överlägsna alternativ kan istället betraktas bland annat som skillnader i 

preferenser för monetära medel och olika ägandeprofiler för personliga kvaliteter som bidrar till att 

kunna utföra beräkningar. Individer äger skiftande begåvningar som intelligens och olika sociala 

bakgrunder vars underliggande utbildande effekter påverkar individens förmåga att analysera 

ekonomiska beslut. Allt detta leder fram till en metodologisk utgångspunkt som modellerar 

maximering under restriktioner. 

3.1.1 Rationalitet som maximering 

”The assumption of maximization is a salient feature of every neoclassical explanation. Obviously, 

then, if one wanted to criticize neoclassical economics it would seem that the most direct way  would 

be to criticize the assumption of universal maximization”. (Lawrence A. Boland, s. 11) 

Den moderna nationalekonomins matematiska orientering har inympat ett stort mått av axiomatisk 

orientering och ett slags ”matematisk estetik” hos nationalekonomer. Den ovan citerade boken lyfter 

fram många av de invändningar som kan riktas mot det neoklassiska ”paradigmet”. Boland agerar 

som den neoklassiska teorins ”advokat” och driver tesen att ingen kritik av den neoklassiska 

principen kan vara framgångsrik och att kritik gör hypotesen starkare. Detta förklaras koncentrerat 
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med en distinktion mellan tautologier och metafysik. En av många invändningar avser just att 

maximeringsantagandet skulle vara en tautologi. 

”Tautologies are statements which are true by virtue of their logical form alone – that is, one cannot 

even conceive of how they could ever be false… But the maximization hypothesis is not a tautology. 

It is conceivably false. Its truth or falsity is not a matter of logical form. The problem with the 

hypothesis is that it is treated as a metaphysical statement”. (Lawrence A. Boland, s.16) 

Naturvetenskapernas landvinningar under 1900-talet innebar att metafysiska antaganden rensades ut 

(t ex etern som blev ett överflödigt begrepp efter relativitetsteorin). Dåtidens vetenskapsideal var 

starkt färgade av beundran för dessa framgångar. Därför kom metafysik att betraktas som något 

primitivt och oönskat. Den samtida vetenskapsteorin har kommit att beakta de akademiska 

disciplinernas särdrag och tanken på ett universalparadigm framstår alltmer som ett omöjligt och 

kanske inte ens önskvärt projekt. Konstaterandet att maximeringshypotesen är en metafysisk idé 

liksom den marxistiska teorins dialektik är viktigt för att förstå skillnaden mellan intern och yttre 

kritik av teorin. 

“Whether maximization should be part of anyone´s metaphysics is a methodological problem. Since 

maximization is part of the metaphysics, neoclassical theorists too often employ ad hoc methodology 

to deflect possible criticism; thus any criticism or defense of the maximization hypothesis must deal 

with neoclassical methodology rather than the truth of the hypothesis” (Lawrence A. Boland, s.18) 

Om detta resonemang godtas kan antagandets giltighet formuleras som relevansproblem.  Den ”icke-

troende” nationalekonomen använder sannolikt ett relevanskriterium för när neoklassisk metod är 

lämplig som fokuserar på praktisk tillämpbarhet (teorin är inte sann men användbar). 

Ekonomer ägnar sig åt att studera ekonomiska beteenden för att lära sig effektivare metoder för att 

fatta beslut. I någon mening ligger det förväntade värdet av att studera ekonomisk teori (förutom i 

nöjet för personer med preferenser för allmänt analytisk verksamhet) i att lära sig metoder för att 

förbättra monetära utfall (ekonomer försörjer sig på andelar av de mervärden kalkyler och analyser 

eventuellt genererar, i många fall dock också på att roffa åt sig genom komparativt större kunskaper 

om det ekonomiska systemets spelregler). Det är rimligt att tänka sig att detta resulterar i en särskild 

domän av reflexiv rationalitet; en rationalitet som utgår från monetära perspektiv på själva 

rationaliteten och därmed metoder av sådan karaktär. 
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3.1.2 Teorin om förväntad nytta 

Analysen av beslutsfattande domineras av teorin om förväntad nytta. John von Neumann och Oskar 

Morgenstern vidareutvecklade antagandet att individer maximerar den förväntade nyttan av sina 

förmögenheter vid beslut under risk.  (Gollier, s.XV) Denna teori grundas på ett antal axiom 

(Frankfurter, Phillips, s.7): 

 Komparabilitet vilket avser att individer har väldefinierade preferenser och därmed kan 

jämföra alternativ parvis. 

 Transitivitet vilket innebär att individer fattar konsekventa beslut, d.v.s. om A föredras 

framför B och B föredras framför C, så föredras A framför C. 

 Kontinuitet vilket innebär att det finns en sannolikhet sådan att en individ är indifferent 

mellan ett alternativ B och pA+(1-p)C då A>B>C 

 Oberoende vilket avser att om en individ är indifferent mellan två alternativ och de dessa 

sedan blandas med ett tredje är preferenserna oförändrade, d.v.s. om A ~ B, då A+C ~ B+C. 

Dessa utgör kriteriet för när en individ kan betraktas som rationell och för rationella individer kan 

preferenser representeras som nyttofunktioner. Nyttan av välstånd under risk beräknas som förväntad 

nytta av utfall vilket erhålls genom viktning av nyttor för möjliga utfall utifrån respektive 

sannolikheter. (Tversky, Kahneman, 1981, s.453) 

Teorin möjliggör också ett antagande om riskaversion. Individer som hyser riskaversion föredrar 

alternativ med säkra välstånd före alternativ som innefattar risk.  Enligt denna teori är riskaversion 

ekvivalent med nyttofunktionens konkavitet. (Kahneman, Tversky, 1979, s.264) 

3.1.3 Begränsad rationalitet 

Herbert A. Simon var en av de forskare som bidrag mest till att reformera det ekonomiska 

rationalitetsbegreppet genom att ompröva axiomen om nyttomaximering och perfekt information. 

Herbert A. Simon föreslog en teori om begränsad rationalitet vilken baseras på idén att kognitiva 

begränsningar tvingar beslutsfattare att använda förenklade modeller av världen. Teorin utgår från 

observationen att det är svårt att fatta rationella beslut i den klassiska teorins bemärkelse eftersom en 

mångfald faktorer påverkar förmågan att göra korrekta bedömningar. Problemsituationer är allmänt 

komplexa, informationen är alltid ofullständig, individer har begränsad kognitiv kapacitet och genom 

ambivalens kan det förekomma motstridiga preferenser. Detta resulterar i att många beslut inte blir 

optimala och att beslutsfattare inte är klassiskt rationella i avseende på faktiska resultat. (Maldonato, 

s.29-30)  
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Teorin om begränsad rationalitet utgår därför från ett tillfredsställelsebegrepp. Inom denna teori 

beskrivs individens beslutsprocess som en heuristisk sökning med ”stopp”-algoritmer för att välja ett 

tillräckligt bra alternativ ur begränsade mängder av alternativ. Detta alternativ är dock just tillräckligt 

bra och allmänt inte det ”objektivt bästa” alternativet. (Folmer, s.259) 

En annan viktig faktor som har betydelse för beslutsfattande är emotioner. Oro, rädsla, begär, ångest, 

humör etc. påverkar den kognitiva kapaciteten att göra bedömningar och interagerar därigenom med 

individers beslutsfattande. (Loewenstein et al.) Känslor driver ofta beslutsprocesser, särskilt när det 

gäller beslut som innefattar stora risker, t ex investeringsbeslut. (Nofsinger, 95) 

Det brukar sägas att ”rädslan är starkare än begäret” vilket kan förklara kraftiga reaktioner på ny 

information vid aktiehandel etc. Innebörden är att människans biologiska disposition ligger till grund 

för hennes förmågor och beteenden som ekonomisk aktör. 

3.2 Prospekt teori 

"Beslutsfattare i verkliga livet tycks många gånger inte bedöma osäkra händelser i enlighet med 

sannolikhetslärans lagar och inte fatta beslut enligt teorin för förväntad nyttomaximering." 

(Nobelprize.org 2009-04-13)  

Prospekt teorin utvecklades av de amerikanska forskarna Kahneman och Amos Tversky. Kahneman 

och Tversky visade att människors beteenden under risk skiljer sig från den klassiska beskrivningen 

av ”Homo Economicus”. Beslutsmönstren präglas av två kategorier av mänskliga brister; emotioner 

och kognitiva begränsningar. Emotioner urholkar självkontroll som är en förutsättning för rationellt 

beslutsfattande i klassisk bemärkelse och kognitiva begränsningar medför att individer ofta inte fullt 

ut förstår de situationer som de interagerar med. (Bernstein, s.271)  

Enligt Kahneman och Tversky använder människor kategorierna ”vinst” och ”förlust” när de 

bedömer vilken beslutskategori ett specifikt beslut tillhör. (Tversky, Kahneman, 1986, s. S258-S260) 

Teorin resulterar i en S-formad värdefunktion: 

  

Figur 1. Värdefunktionen i jämförelse med nyttofunktionen (Hamberg, s.109) 
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Prospekt teorin vilar på tre egenskaper hos värdefunktionen. Dessa egenskaper återspeglar typiska 

beslut för individer i situationer med enkla riskalternativ (Tversky, Kahneman, 1991): 

 Beroendet av en referenspunkt. Värdefunktionen definieras i koordinaterna «vinst" och 

"förlust", vars värde i sin tur definierar respektive referenspunkt. Individer värderar inte 

alternativ i termer av sammanlagd välfärd utan i termer av förändringar av deras välstånd   

respektive så kallat status quo (utgångsläge). I traditionell teori beskriver inte nyttofunktionen 

förluster eftersom människor aldrig kan förlora det välstånd de inte innehar. (Hamberg, s.109) 

 Förlustaversion. Värdefunktionen är konkav för vinster och konvex för förluster och 

funktionen är brantare vid förlust än i fråga om vinster. Denna asymmetri betyder att 

individen har olika reaktioner i hantering av vinster och förluster, d.v.s. förluster kan tyckas 

vara betydande större än motsvarande vinster (Shefrin, Statman, 2003). 

 Minskande känslighet. Det betyder att marginalvärdet av vinster och förluster minskar med 

deras storlek. (Tversky, Kahneman, 1991) 

Genom empirisk undersökning visade Kahneman och Tversky att individer är villiga att bära risk när 

det passar deras subjektiva bedömning. Enligt deras resultat väljer människor oftast riskfria alternativ 

med lägre förväntade utfall om de förväntar sig positivt utfall. När människor förväntar sig negativa 

utfall väljer de dock oftare riskfyllda alternativ med högre förväntad förlust än alternativ med säkra 

mindre förluster. Individer är därmed riskaverta i situationer med säkra vinster och riskvilliga när de 

konfronterar säkra förluster. (Bernstein, s.272-278) 

3.3 Heuristiker och anomalier  

Merparten av ekonomiska agenters beslut fattas utifrån ”standardiserade” algoritmer som förenklar 

valsituationer till beslutskategorier. Marginalkostnaden för att bearbeta ytterligare information 

passerar snabbt marginalnyttan i många frågor. Sakliga analyser av individers värderingar av mer 

information kan indikera att de gör olika former av logiska felslut etc. och att värderingarna är mer 

eller mindre felaktiga. Utifrån individens förutsättningar är de dock alltid korrekta.  

Individer har mer eller mindre systematiska metoder för att fatta beslut. Dessa systematiska 

beslutsregler benämns heuristiker och består i en slags mallar för problemhantering. Om ett problem 

liknar mallen i tillräckligt hög grad kommer individen att placera problemet i mallen, om 

”pusselbiten är större än mallen” får individen söka efter en ny heuristik. 

Kahneman och Tversky betraktade tre typer av heuristiker: representativitet, tillgänglighet och 

ankring. (Tversky, Kahneman, 1974)  



 

Risk och Rationalitet - Teoretiskt ramverk 13 

3.3.1 Representativitet 

Genom experimentella studier har det konstaterats att många människor är dåliga på att hantera 

skillnaden mellan sannolikheter för små och stora urval. I ett experiment av Tversky och Kahneman 

undersöktes hur försökspersonerna uppskattade sannolikheten för att det ska födas mer än 60 % 

pojkar på ett litet sjukhus respektive på ett stort sjukhus (enligt statistisk teori minskar avvikelsen 

mellan urvalets och populationen desto större urvalet är). Många ansåg att det var lika troligt. Detta 

indikerar att många har svårt att göra korrekta bedömningar av statistiska samband.  

I ett annat experiment undersöktes försökspersonernas förmåga att kategorisera individer som 

riksdagsmän respektive försäljare utifrån bakgrundsbeskrivningar. Personer som beskrevs som 

debatterande och politiskt intresserade kategoriserades som riksdagsmän trots att oddsen för att 

personerna skulle vara politiskt intresserade köpmän var betydligt större än att de skulle vara 

riksdagsmän. Information om andelen riksdagsmän respektive försäljare hade ingen påverkan. Detta 

experiment visade att många människor kategoriserar med stereotyper vilket Tversky och Kahneman 

betecknar som en heuristik för representativitet. Denna heuristik innebär att bedömningar utifrån 

stereotyper används som uppskattningar sannolikheter inför beslutsfattande under osäkerhet. (Peter 

Englund et al., s.11) 

3.3.2 Tillgänglighet 

Människors bedömningar av sannolikheter påverkas också av vad de själva minns. Beslut fattas ofta 

utan att det finns möjligt at inhämta särskilt mycket ny information. Därför har människor naturligt 

en tillgänglighetens heuristik som innebär att beslut fattas utifrån befintlig information eller kunskap. 

Detta resulterar ofta i felaktiga bedömningar av t ex sannolikheter eftersom personliga erfarenheter 

av likartade situationer sällan kan generaliseras. (Tversky, Kahneman, 1974) Ett exempel är 

bedömningen av mortaliteten i flygplansolyckor. Personer som minns många sådana olyckor 

uppfattar mortaliteten som högre än andra.  

3.3.3 Ankring 

I ett experiment ställdes försökspersoner inför frågan om hur många av de afrikanska länderna som 

är medlemmar i FN. Innan personerna läts svara fick de titta på ett slumptal och sedan bedöma om 

det korrekta antalet länder borde vara större eller mindre än detta tal. Resultatet uppvisade en stark 

korrelation mellan svar och slumptal (högre slumptal resulterade genomsnittligt i högre svar och vice 

versa). Detta indikerar att startvärdet för en bedömning utifrån tidigare händelser eller specifik 

information påverkar människors bedömningar relativt kraftigt. Detta fenomen kan betraktas som en 

”ankrings heuristik”. Denna resulterar i en slags felfortplantning när slumpmässiga eller subjektiva 
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”ankringar” senare används för att göra bedömningar i relation till ”ankringspunkten”. (Tversky, 

Kahneman, 1974) 

3.3.4 Andra kognitiva misstag 

I artikeln Prospect theory: analysis of decision under risk (Kahneman, Tversky, 1979) utvecklade 

författarna sina idéer och hittade andra avvikelser från traditionell teori. 

Säkerhetseffekten avser inkonsekventa val under osäkerhet. När människor väljer mellan två 

alternativ med sannolikheter av likartad storleksordning där det något mer sannolika alternativet har 

ett mindre potentiellt utfall kommer den absoluta storleksordningen av sannolikheterna påverka 

vilket alternativ som föredras. 

 Vid höga sannolikheter föredras alternativ med relativt högre sannolikhet och mindre utfall 

 Vid låga sannolikheter föredras alternativ med relativt lägre sannolikhet och större utfall 

Reflektionseffekten visar att individens preferenser inte är konstanta, men varierar som en följd av 

enbart ändring av valens formulering. Denna avvikelse beskrivs som "spegeleffekt”, eftersom 

respondenterna ändrade sin inställning till risk beroende på formuleringen av villkoren för valen, och 

föredrog att ta risker när alternativen formulerades som förlust, och undvek risktagande när de 

formulerades som vinster. 

Isolationseffekt innebär att människor förenklar valet mellan alternativen genom att separera dem 

från deras gemensamma komponenter, och enbart fokuserar på deras skillnader. En sådan effekt 

leder ofta till inkonsekvenser i människors preferenser.  

Framing effekt syftar på att problemformuleringars presentation påverkar beslutsfattande. 

Beslutfattares risktolerans (vilken speglar deras val) är beroende av hur alternativen beskrivs. När 

människor ställs inför logiskt identiska beslut inramade positivt med vinster respektive negativt med 

förluster kommer de att agera motstridigt genom att besluten påverkas av vilken inramning som 

används. I ett exempel som studerats av Tversky och Kahneman ställs försökspersoner inför ett 

scenario där det finns risk att 600 personer kommer att dö i ett utbrott av ”den asiatiska sjukan”. De 

får till uppgift att välja ett av två program med åtgärder.  

Först formuleras konsekvensen av program A som att 200 hundra personer kommer att räddas, sedan 

som att 400 personer kommer att dö. Konsekvenserna av B formuleras först som att det är 1/3 

sannolikhet att 600 personer blir räddade och 2/3 sannolikhet att ingen räddas, sedan som att det är 

1/3 sannolikhet att ingen dör och 2/3 att 600 personer dör. Konsekvenserna är identiska för båda 
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formuleringarna men med den första formuleringen väljer de flesta av försökspersonerna A medan 

den andra formuleringen gör att majoriteten väljer program B. (Kahneman 2003, s.457) 

Det tycks vara så att människor har en allmän tendens att ta större risker när de konfronteras med en 

negativ inramning av problem och tendens att ha riskaversion när de ställs inför positivt inramade 

problem.( Gonzalez et al., s.2) 

Framing effekt kan analyseras som en slags mental budgetering. Delbeslut samverkar ofta till ett 

sammanlagt eller slutligt resultat. Många människor har svårt att ta till sig finala och övergripande 

konsekvenser av delbeslut och behandlar därför alternativ separat när de fattar beslut. (Shefrin, s.26) 

Till viss del kan detta förklara märkliga beslut som t ex att vissa individer har likvida medel på ett 

sparkonto med 5 % årsränta och samtidigt 8 % ränta på ett huslån. ( Hamberg, s.107) Just fallet med 

likvida medel kan till viss del också rymma rationella förväntningar och preferenser för just 

likviditet. Vanliga människors konteringar motsvarar dock troligtvis ofta en mental budgetering som 

konterar tillgångar och skulder så att individer väljer mer likviditet än nödvändigt och därmed större 

lån. 

Övermod är ett gemensamt drag hos människor. Många studier har konstaterat att övermod 

föranleder människor att överskatta sina kunskaper, underskatta risker och överdriva sin förmåga att 

kontrollera händelser. 

Självsäkerhet kommer delvis från illusionen av kunskap. Detta avser tendensen för människor att tro 

att mer information ökar deras kunskap om något och förbättrar deras beslut. 

En annan viktig faktor är illusionen av kontroll. Människor tror ofta att de har inflytande på resultatet 

av okontrollerbara händelser. Viktiga attribut som främjar den illusionen är kontroll av valet, 

resultatens sekvens, kännedom om uppgiften och aktiv medverkan. 

 Kontroll av valet: Ett aktivt val inducerar kontroll. Till exempel människor som väljer sina 

egna lottonummer tror att de har en bättre chans att vinna än människor som får numren 

givna till dem slumpmässigt. 

 Resultatens sekvens: avser på vilket sätt ett resultat påverkar illusionen av kontroll. Tidigare 

positiva resultat ger individen en större illusion av kontroll än tidigare negativa utfall.  

 Kännedom: människor föredrar det som är bekant för dem. När människor står inför två 

riskfyllda val och de vet mer om den första än det andra, kommer de att välja det mer kända 

alternativet. 

 Aktiv medverkan: det betyder att när människor deltar mycket i en uppgift, är känslan av att 

ha kontroll också större. (Nofsinger, s.10,15-18,68) 
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4 Enkätundersökning om heuristiker och riskaversion 

4.1 Samband mellan ekonomistudier och heuristik för väntevärden 

Finns det ett samband mellan studier i ekonomiämnen och en heuristik som maximerar väntevärden 

och därmed vid själva optimeringen placerar den personliga nyttan i ett större sammanhang? Vid 

enstaka spel är det inte säkert att det är monetärt fördelaktigt att spela spel även om de har en positiv 

differens mellan spelets väntevärde och kostnaden för att delta. Men vid upprepade spel kommer det 

kumulerade monetära utfallet att närma sig ett sammanlagt kumulerat väntevärde för alla spelen till 

en genomsnittlig individ. Därmed kommer det att vara fördelaktigt att inte göra någon personlig 

nyttomaximering för varje enskilt spel utan att snarare betrakta enskilda transaktioner och 

beslutssituationer som en delmängd eller delspel av ett större kluster av beslut. Just detta att förenkla 

ett specifikt beslut till ett delbeslut av en personlig livsinkomst etc. är ett exempel på en heuristik 

som kommer att resultera i att en individ med denna heuristik väljer det alternativ som ger högst 

väntevärde vid upprepade spel. 

Uppsatsens hypotes är att personer som studerat ekonomiämnen kommer att ha en heuristik som 

liknar denna i högre grad än personer som inte studerat ekonomiämnen. Dels för att ekonomer har 

större vana att beräkna monetära utfall under risk, detta gäller särskilt de som läst finans, men också 

för att ekonomer allmänt lärt sig att räkna samman utfall och därmed borde ha förutsättningar för att 

beräkna effekten av risktagande i ett större perspektiv.  I vilken grad dessa förutsättningar kommer 

till uttryck i personliga val är dock definitivt inte självklart. Ett alternativ som ger möjlighet att vinna 

ett större belopp med risk att göra en mindre förlust kan ge negativ nytta för en individ med ett 

ansträngt ekonomiskt utgångsläge  

En fördel med att fråga studenter är att de, trots mindre skillnader, har likartade inkomster. Därmed 

kan det antas att en förlust på 1000 kronor kommer att ge en likartad nytta inom populationen även 

om det naturligtvis förekommer mindre avvikelser. Studenter kommer allmänt inte alltid att kunna 

välja det värde som ger störst väntevärde eftersom den negativa nyttan av ett svagt utfall på kort sikt 

inte nödvändigtvis uppväger den positiva nyttan av en framtida vinst. Diskonteringsränta, vilket 

motsvarar en individs benägenhet att idag välja långsiktigt monetärt fördelaktiga väntevärden, kunde 

vara intressant att studera. Emellertid är det svårt att skilja från allmän riskbenägenhet och därför 

kommer det inte att studeras i just denna uppsats eftersom det inte direkt bidrar till att besvara frågan 

som egentligen nöjer sig med att undersöka om ekonomer i högre grad än andra väljer alternativ med 

höga väntevärden i en monetärt tolkningsbar beslutssituation. 
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4.2 Ansats till ekonometrisk modell 

Vid ekonometrisk analys är det praktiskt att arbeta med sammanräknade variabler för att få en 

kontinuerlig beroendevariabel. Uppsatsens empiriska material består av 300 besvarade enkäter om 10 

frågor med alternativ som har monetära väntevärden. Enkäten har 81 000 möjliga 

svarskombinationer (2x5x5x5x2x3x3x3x2x2=81 000) och därmed finns ett stort och förhållandevis 

kontinuerliga spektra av potentiella sammanlagda monetära utfall. De högsta och lägsta utfallen är 

dock intuitivt kombinatoriskt mindre sannolika än kombinationer i ”mitten” i analogi med kast med 

två tärningar där sannolikheten för att få 7 är 1/6 och sannolikheten för att få 2 respektive 12 är 1/36. 

Det finns många kombinationer i mitten som ger likartade sammanlagda utfall men bara ett utfall 

som ger det hösta sammanlagda utfallet. 

Frågorna är formulerade så att de kan analyseras tillsammans och var för sig. I regressionen 

analyseras sammanlagt utfall per individ vilket beräknas genom att en svarsmatris med ettor och 

nollor per alternativ multipliceras med en utfallsmatris (som innehåller matematiskt beräknade 

väntevärden) vilket ger en resultatmatris som enkelt kan summeras per individ.  

Observationerna per individ analyseras sedan mot de förklarande variablerna kön, ålder, antal lästa 

universitetspoäng, individens tidigare studier i ekonomi (gymnasieutbildning resp. universitetspoäng) 

samt hur många poäng av ekonomistudierna som lästs i finans. De olika observationerna av 

individernas ekonomistudier (gymnasiet, universitet och finans) blir problematiska att ha i samma 

regressionsmodell. Sannolikt kommer alla observationerna inte att vara signifikanta, den variabel 

som uppnår bäst signifikans kommer att föredras. 

Utbildning är i någon mening en slags investering i ”effektivare” heuristiker. Uppsatsen utgår från en 

begränsad individuell rationalitet som beror av personlig disposition och ackumulerad inlärning av 

heuristiker. Om en person blivit påverkad av ett sätt att resonera under en längre period är det rimligt 

att inlärningen blir starkare. Det är rimligt att anta att påverkan av heuristiker är marginellt avtagande 

i avseende på antalet poäng. Ett enkelt sätt att modellera detta är att ta logaritmen av dessa kolumner, 

ett annat sätt om de första poängen antas ha störst påverkan är att manuellt transformera 

observationerna till kolumner med ettor för positiva observationer av att individer läst ekonomi och 

nollor för de som inte gjort det. De statistiska egenskaperna kan med fördel avgöra vilken av dessa 

som föredras. 
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Före datainsamlingen och bearbetningen föreslogs följande regressionsmodell för att analysera det 

sammanlagda utfallet utifrån ovanstående resonemang: 

Respond = Intercept + age + edhp+ eedgy {1/0} + eedhp + eedfinhp + sex{1=male, 0=female} 

 Respond = monetärt utfall i hela enkäten 

 Intercept = det genomsnittliga värdet utöver de andra förklarande variablerna 

 Age = ålder i år 

 edhp = högskoleutbildning i högskolepoäng (30hp = en termins heltidsstudier)  

 eedgy = gymnasiestudier i ekonomi 

 eedhp = antal högskolepoäng i ekonomi 

 eedfinhp = antal högskolepoäng specifikt i finans 

 sex = kön 

Hypoteser inför regressionen: 

 Män är mer riskbenägna än kvinnor vilket medför positivt tecken på variabeln ”sex” eftersom 

frågorna till viss del premierar risktagande. 

 De ackumulerade investeringar i heuristiker antas öka med stigande ålder och därför antas 

denna variabel ha positivt tecken även om dess relevans är begränsad. Preferenser och 

förmögenheter samvarierar dessutom starkt med ålder. Denna enkät undersöker emellertid 

endast ett mindre intervall. 

 Variablerna som mäter utbildningsnivå antas lämna ett positivt bidrag eftersom utbildning 

borde resultera i mer effektiva heuristiker och större vana att utföra optimerande beräkningar.  

4.3 Enkätens frågor 

4.3.1 Allmänt om enkäten 

Enkäten inleds med en kort del med bakgrundsfrågor om respondenten enligt upplägget ovan. De 

egentliga frågorna som sedan följer är formulerade tvådimensionellt med en övergripande ambition 

att undersöka i vilken mån individerna föredrar alternativ med dominerande väntevärden för de 

monetära utfallen. Bakgrunden till denna övergripande dimensionen följer resonemanget som 

tidigare presenterats vid diskussionen av regressionsmodellen. Frågorna kan också betraktas som fem 
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mindre avdelningar med något varierande delsyften vilka diskuteras nedan parallellt med de 

specifika frågorna. Hela enkäten finns som bilaga men för att göra det lätt att läsa klipps frågorna 

delvis in nedan. 

Enkätens frågor präglas av komplexitet och därför kommer respondenternas svar att innehålla spår av 

kognitiva begränsningar. Detta kan delvis tolkas som att respondenterna har haft svårt att förstå 

frågorna. Svårigheten att ta till sig ett komplext problem är dock en av de aspekter av beslutsfattande 

som enkäten syftar till att undersöka. När det gäller själva innehållet förekommer inga svåra 

beteckningar och därför kan alla som genomgått gymnasiets undervisning om procent och enklare 

sannolikhetsteori antas vara kapabla att ta till sig enkätens konkreta innehåll. Förmågan att utföra 

beräkningar för att göra val betraktas som en kombination av heuristik och kognitiv kapacitet. 

Eftersom syftet är att undersöka om förekomsten av en sådan kombination är vanligare hos 

ekonomer än andra blir komplexiteten förhållandevis oproblematisk. Emotionella inslag som 

frustration och stress var emellertid önskvärda att undvika eftersom emotioner är svåra att observera 

hos respondenter till en enkät. Därför ställdes den primärt till stillasittande personer som kan antas 

vara i en förhållandevis lugn sinnesstämning. 

4.3.2  Vilken lott 

Vilken lott skulle du välja av följande? 

 

A En lott med 80 % risk att förlora100 kronor och 20 % chans att vinna 300 kronor 

B En lott med 50 % risk att förlora 20 kronor och 50 % risk att förlora 19 kronor 

C  En lott med 0,01 % chans att vinna 1000 000 kronor, 20 % chans att få 0 kronor och 79,99%  risk att förlora 

150 kronor 

 

Denna fråga syftar till att studera hur respondenterna hanterar vinster och förluster. Alla alternativen 

har negativa väntevärden av likartad storleksordning. Förekomsten av ett alternativ med en liten 

chans att vinna en större summa tillför komplexitet som resulterar i att det kommer att spela roll hur 

individen spelar ut alternativen mot varandra. Eftersom en säker förlust inte är trevligt kommer 

många att börja med att eliminera B. I nästa steg kommer individen att välja utifrån sin preferens för 

spel också om väntevärdena beräknas eftersom skillnaden mellan A och B öre är obefintlig.  

En individ som inte tycker om förluster torde ha störst nytta av B eftersom de potentiella förlusterna 

är betydligt högre i A och C. Enligt Kahneman och Tversky har många individer dock 

förlustaversion vilket medför att många väljer att ta en större risk om ett alternativ som innebär en 

säker förlust kan undvikas. Frågan testar om detta gäller för enkätens respondenter.   
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4.3.3 Trisslotter med alternativkostnad 1-3 

Vad av följande skulle du välja? 

I 

A 4 trisslotter           

B 3 trisslotter och 14 kronor  

C 2 trisslotter och 28 kronor 

D 1 trisslott och 42 kronor 

E 56 kronor 

II 

A 4 trisslotter  

B 3 trisslotter och 15 kronor 

C 2 trisslotter och 30 kronor  

D 1 trisslott och 45 kronor 

E 60 kronor 

III 

A 4 trisslotter  

B 3 trisslotter och 20 kronor  

C 2 trisslotter och 40 kronor 

D 1 trisslott och 60 kronor  

E 80 kronor 

Dessa frågor syftar till att studera respondenternas preferenser för spel, deras nytta (betalvilja för spel 

genom alternativkostanden) för ”chans” och nöjet att skrapa lotter. En vinstplan för trisslotter 

bifogades intill frågorna där det var möjligt att beräkna väntevärde för en trisslott genom 

beräkningen 196 000 000kronor/16 000 000lotter = 12,25 kronor per lott. Vad som undersöks är hur 

individernas val skiftar när alternativkostnaden för att välja lotter förändras. 

De svarskombinationer för de tre frågorna som är relevanta att analysera måste vara fallande 

(I</=II</=III, t ex ABC och DEE). Övriga svarskombinationer indikerar att den svarande inte kunnat 

besvara frågorna i sitt sammanhang eftersom marginalnyttan av ytterligare en trisslott borde vara 

konstant oavsett vilken alternativkostnad som uppställs. Om individen inte betraktar lotten som en 

del av hela sin ekonomi är det dock möjligt att tänka sig att individen exempelvis tar sig råd att välja 

1 trisslott vid alternativkostnaden I respektive 2 trisslotter vid alternativkostnaden II och III. Detta 

vore dock just ett exempel på att individen har svårt att tolka beslutssituationen eftersom det innebär 

att det spelar roll hur alternativen presenteras. Eftersom alternativen har fallande väntevärden borde 

det kunna förmodas att ekonomer är mindre benägna att välja lotter än övriga. Eftersom det 

emellertid är osäkert vilken allmän preferens för spel som finns hos denna grupp är detta en osäker 

hypotes. Troligt är dock att det borde finnas en större andel med svarskombinationen EEE för 

personer som läst ekonomi än för andra grupper. Ekonomer som använder heuristiker för att 

maximera utfall i sin privatekonomi borde med tiden utveckla en svagare preferens för spel parallellt 

med en starkare preferens för aktieplaceringar och andra positiva väntevärden. 
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4.3.4 Riskaversion 

Vad av följande skulle du välja? 

 

A Att ha 50 % chans att få 1000 SEK och 50 % chans att få 0 SEK 

B Att ha 100 % chans att få 450 SEK 

 

Denna fråga studerar de svarandes riskaversion och syftar till att dels undersöka respondenternas 

allmänna riskaversion, men också till att vara en möjlig kontroll eller bakgrundsfråga till frågan 

”vilken lott”. Frågan är hämtad från en artikel (Kahneman D, Tversky, 1979, s.264) 

4.3.5 Välfärd 1-3 

Uppskatta ditt totala ekonomiska välstånd, låt oss kalla det W (inkomst plus tillgångar som 

kan användas till konsumtion) innan du besvarar de tre följande frågorna: 

Vilket av följande alternativ skulle du välja för nästa månad? 

I 

A Att du behåller W 

B  Att ha 50 % risk att få W -1000 SEK respektive 50 % chans att få W + 1500 SEK 

C Att ha 20 % chans att få W + 5000 SEK respektive 80 % risk att få W - 800 SEK 

 

II 

A Att du behåller W 

B Att ha 80 % chans att få W + 105 SEK respektive 20 % risk att få W – 400 SEK 

C Att ha 95 % chans att få W + 100 SEK respektive 5 % risk att få W – 1000 SEK 

 

III 

A Att du får W - 1000 SEK 

B Att ha 50 % chans att få W respektive 50 % risk att få W -1600 SEK 

C Att ha 25 % chans att få W +500 SEK respektive 75 % risk att få W – 1200 SEK 

 

Dessa frågor syftar till att studera hur individer hanterar scenarier som är tydligt relaterade till deras 

personliga ekonomi. En individ med stor riskaversion kommer att välja svarskombinationen AAA 

medan en person som är villig att ta risk eller en individ med en heuristik som maximerar 

väntevärden för utfall kommer att välja CCC. De övriga 25 kombinationerna indikerar sporadiska 

heuristiker och av dessa kommer de mest frekventa att analyseras närmare. Beslutssituationerna är 

förhållandevis komplexa och därför finns det anledning att resonera just kring i vilken ordning 

besluten fattats (hur eliminationen genomförts i de specifika frågorna). Frågorna undersöker även 

förlustaversion vilket skulle innebära att väsentligt färre respondenter väljer A i fråga III än i fråga I 

och II. Komplexiteten medför också att förmågan att utföra enkla beräkningar kommer att mätas. 
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4.3.6 Isolationseffekt 1-2 

Vilket av följade skulle du välja? 

I 

A 25 % att få 3000 SEK och 75 % att få 0 SEK 

B 20 % att få 4000 SEK och 80 % att få 0 SEK 

Följande spel spelas nu i två omgångar. I den första omgången har du 25 % chans att gå vidare till nästa omgång 

och 75 % sannolikhet att få 0 SEK. Vilket av följande alternativ för den andra omgången skulle du välja?  

II 

A 100 % att få 3000 SEK 

B 80 % chans att få 4000 SEK och 20 % risk att få 0 SEK 

  

Dessa frågor studerar om individer förmår att diskontera spel i två omgångar och om det blir någon 

skillnad mellan ett spel i en respektive två omgångar (oddsen och utfallen är identiska). Denna 

frågeställning är en omarbetad fråga som Kahneman och Tversky studerat. (Kahneman, Tversky, 

1979, s.271) 

4.4 Urval och bortfall 

Bortfallet var förhållandevis litet, 25 personer av 332 valde att inte besvara enkäten (vi tillfrågade 

personer tills vi uppnådde 300 besvarade enkäter) och 7 personer besvarade enkäten ofullständigt. 

Bortfallet var därmed ca 9,6 % vilket får lov att anses vara förhållandevis bra.  

De som tillfrågades var personer som vistades i universitets lokaler och därmed var nästan alla 

studenter från Linköpings Universitet. Att vi valde studenter var dels av praktiska skäl eftersom det 

finns goda möjligheter att träffa dem här på campus. Dels så var det mer troligt att studenter minns 

vad de har läst. Åter av praktiska skäl tillfrågades främst studenter som vistades en längre stund vid 

de platser där vi delade ut enkäter. Urvalet blev därmed selektivt i avseende på vanor för vistelse i 

lokalerna. Det är troligt att olika studentgrupper t ex har olika benägenhet att ta med egen lunch etc. 

För att få ett brett urval av studenter delade vi ut enkäter vid olika samlingspunkter: Key huset, 

utanför Hum – Sam biblioteket, Café Java i B-huset, A-huset i korridorerna där det finns 

studieplatser, ekosystemet (ekonomernas datasal) samt C-husets huvudentré och studieplatser. Detta 

resulterade i ett urval med en förhållandevis god spridning i de grupper vi hade för avsikt att 

undersöka. 

Av de 300 personer som besvarade enkäten var 172 (57 %) kvinnor och 128 (43 %) var män vilket 

motsvarar den genomsnittliga könsfördelningen bland studenter ganska väl.  
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Åldersfördelningen hos de svarande visas nedan: 

 

Figur 2. Åldersfördelningen 

Som man kan se från diagrammet är de flesta svarande mellan 20 och 26. Medelåldern är 23,54 år. 

En person uppgav ingen ålder, medelåldern avser övriga 299. 42 st. av de svarande har läst ekonomi 

på gymnasiet, 166 st. läst ekonomi vid universitetet och av dessa har 87 st. läst finanskurser.  

Respondenterna har i genomsnitt läst 185 hp. De manliga respondenterna har 176 hp i genomsnitt 

och kvinnliga 192 hp. Endast 42 personer hade ekonomistudier på gymnasiet: 23 är av dessa män och 

19 är kvinnor.  

Av de 166 respondenterna som har läst ekonomikurser på universitet är 77 män (46 %) och 89 

kvinnor (54 %). Medelhögskolepoängen är 102 hp för alla, samt 108 hp för män och 97 hp för 

kvinnor. Bland de som har läst finanskurser är 46 män (53 %) och 41 kvinnor (47 %). Medelantalet 

poäng i finans var 14hp för män respektive 46 för kvinnor. 

 

Figur 3. Svarsfördelning mellan svarande som har läst ekonomi- och finanskurser 
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5 Resultat och analys 

5.1 Allmänna kommentarer 

Redan under insamlingen av enkäten visade det sig att de svarande hade svårt att besvara frågan om 

hur många poäng de läst både allmänt och i ekonomi. Detta medför att kvaliteten hos observationen 

hur många poäng individen NN läst inte uppnår tillräckligt god relevans. En undersökning med mer 

resurser kunde ha bett de svarande om lov att ta utdrag ur Ladok, detta skulle dock dels ha medför ett 

större bortfall och ett mer komplicerat övervägande om de svarandes integritet. 

5.2 Regressionsmodellen 

Den första regressionen i SPSS med alla parametrar indikerar att det finns problem med 

multikolinjäritet vilket också var förväntat eftersom flera observationer de facto är delmängder av 

andra variabler (t ex finansstudier). 

Tabell 1. Skattning av regresionsmodell 1 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 206,323 8,289  24,890 ,000 

Sex 14,359 5,762 ,146 2,492 ,013 

Age -,215 ,206 -,061 -1,044 ,297 

edhp ,039 ,033 ,074 1,202 ,230 

eedgy 10,353 8,137 ,074 1,272 ,204 

eedhp ,024 ,044 ,042 ,546 ,585 

eedfinhp ,007 ,177 ,003 ,039 ,969 

a.   Dependent Variable: respond 

Det justerade R2-värdet för denna modell är 0,019. Observationen hur många poäng i finans en 

person läst visar sig vara av dålig kvalitet (observationerna förefaller vara osäkra). Denna variabel 

förkastas därmed till förmån för en manuellt konstruerad kolumn Fin med ettor för de som läst finans 

och nollor för de som inte gjort det. Denna variabel har mycket god signifikans och ett stort 

parametervärde. 
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Också antalet högskolepoäng i ekonomi visar sig lämna ett mycket litet parameterbidrag och 

samtidigt ha låg signifikans. Också denna variabel transformeras till en ny kolumn Ekstud med ettor 

för de som läst ekonomi och nollor för de som inte gjort den. Signifikansen förbättras men inte 

tillräckligt för att ha med den i modellen.  Fin föredras före Ekstud eftersom de mäter ungefär samma 

sak (Fin ingår i Ekstud) eftersom den är väsentligt mer signifikant.  Därmed återstår tre observationer 

per individ vilket medför att R2-värdet minskar ytterligare från en redan mycket låg nivå.  

Variabeln Age är inte signifikant och har en svagt negativ koefficient. En ny kolumn med den 

naturliga logaritmen av variabeln testades utan tillfredställande resultat varefter variabeln Age 

förkastades. Variabeln kön har god signifikans och ett starkt positivt bidrag. Detta överensstämmer 

med hypotesen och den teoretiskt förväntade observationen. 

Edhp har ett positivt värde, men variabeln har ett lågt och icke signifikant värde och därför förkastas 

den i denna modell. Troligtvis har angivelserna varit alltför ungefärliga. 

Ett stort antal experimentella kolumner med multiplikationer av de ingående variablerna testades 

också, men de uppvisade inte tillfredställande signifikans och är svåra att motivera utifrån teorin. 

Efter ovanstående eliminationer kördes ännu en regression i SPSS med de tre kvarvarande 

förklarande variablerna eedgy, sex och Fin. Signifikansen för eedgy förbättras något men uppnår inte 

tillräckligt hög signifikans. Därför elimineras också denna variabel som också till viss del kan antas 

fångas upp av variabeln Fin (en tredjedel, 14st av 42st, som läste ekonomi på gymnasiet har också 

läst finanskurser). 

Efter ovanstående regressioner kördes följande regression: 

Tabell 2. Skattning av regresionsmodell 2 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 206,876 3,921  52,756 ,000 

Fin 17,151 6,126 ,160 2,800 ,005 

Sex 12,707 5,621 ,129 2,261 ,024 

a.   Dependent Variable: respond 

Modellen anger att män som läst finans väljer svarskombinationer med ca 15 % högre utfall än 

genomsnittet av respondenterna. Denna skillnad är tillräckligt stor för att tolka resultatet som att det 
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faktiskt finns en skillnad mellan hur personer som läst finans respektive män och övriga respektive 

kvinnor förhåller sig till problem med tydligt definierade väntevärden. Det justerade R2-värdet för 

denna modell är 0,041. 

5.2.1 Vilken lott 

 

Figur 4. Svarsfördelning på frågan "Vilken lott" 

Merparten av respondenterna valde A eller C och därmed att försöka undvika en säker förlust. 

Kahnemans – Tverskys resonemang implicerar tolkningen att respondenterna har en relativt stark 

förlustaversion. Utfallet av A eller C innebär emellertid att valet av dessa alternativ medför en faktisk 

större riskexponering än B som både har ett högre väntevärde och en mindre varians mellan högsta 

och lägsta utfall (1 krona). Emellertid tycks det vara så att många förenklar beslutet genom att först 

exkludera alternativ B som innebär en säker förlust.  Därmed förefaller hypotesen vara korrekt; en 

stor del av respondenterna har stark förlustaversion vilket medför att vissa alternativ inte prövas 

ordentligt. Något fler män än kvinnor respektive personer som läst finans än övriga svarade B, 

skillnaden är dock inte tillräckligt stor för att det ska vara intressant att göra någon fördjupad analys 

av den. Det är också så att fler män än kvinnor respektive personer som läst finans än övriga svarade 

C vilket tyder på att män respektive personer som läst finans är bereda att ta större risker. 
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att förlora 150 kronor
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S- funktionen som tecknar nyttan av väntevärden (Kahneman och Tversky) är brantare för förluster 

än vinster, att så är fallet märks tydligt för merparten av respondenterna som troligtvis inte ens 

överväger att ta en säker förlust. Att en stor majoritet av kvinnorna föredrog alternativ A (majoriteten 

av alla svarade A) som har det lägsta väntevärdet tolkas som att kvinnor är försiktiga i sina val, i 

detta fall så försiktiga att de går miste om en potentiell vinst. Försiktigheten gäller dock endast valet 

mellan A och C, också för denna grupp tycks B vara ointressant. En tänkbar tolkning är att 

majoriteten (vilken svarade A eller C) inte räknat ut väntevärdena för att fatta beslut i denna fråga 

men att förhållandevis många av de som svarat B möjligtvis har gjort det. B blir intressant dels för att 

det är det minst riskfyllda och dels för att det har högst väntevärde (valet av B ställs senare mot 

frågan som analyserar riskaversion). 

5.2.2 Trisslotter  

 

Figur 5. Svarsfördelning av svarskombinationer per grupp på frågan "Trisslotter 1-3" 

Av de 125 svarskombinationerna var merparten utan respondenter, dessa har därför eliminerats 

liksom observationer med bara en respondent och svarskombinationer med få svarande som inte är 

fallande. Enligt detta har ca 14 % av observationerna valts bort så att resultatet ska gå att presentera. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

AAA AAD AAE AEE BBB CCC DDC DDD DDE DEE EEE

Totalt 46% 3% 8% 2% 1% 2% 1% 4% 2% 3% 14%

Övr (Totalt - finans) 42% 3% 8% 2% 1% 1% 1% 4% 3% 2% 16%

Finans 55% 2% 7% 2% 0% 3% 1% 2% 1% 3% 9%

Män 44% 3% 9% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 19%

Kvinnor 48% 2% 8% 2% 0% 2% 1% 4% 3% 3% 11%

A
n

d
el

 p
er

 s
va

rs
ko

m
b

in
a

ti
o

n



 

Risk och Rationalitet - Resultat och analys 28 

 

Figur 6. Differenser i procentenheter mellan grupper för svarskombinationer på frågan "Trisslotter" 

Som det första diagrammet tydligt visar är AAA respektive EEE vanligast följt av AAE och DDD. 

Differensdiagrammet visar också tydligt att de som läst finans har en starkare preferens för spel än de 

övriga respondenterna. Dominansen för AAA och EEE tyder på att en stor del av respondenterna är 

förhållandevis okänsliga för ändringar av alternativkostnaden i intervallet 12,25-25  kronor. De som 

svarat AAA värderar sannolikt trisslotter till nära 25 kronor (vilket motsvarar alternativkostanden för 

att köpa en trisslott i butik). De som svarat EEE har sannolikt en svag preferens för spel och värderar 

därmed trisslotter nära 12,25. Därmed borde grupperna skifta från AAA till EEE och vice versa när 

alternativkostnaden överstiger respektive underskrider dessa nivåer. Det senare förutsätter dock att 

de som svarat EEE faktiskt utför beräkningen. Utöver preferensen för spel kan man tänka sig att de 

som väljer lotter känner till personer som nyligen har respektive inte har vunnit på triss och utgår 

från en tillgänglighetens heuristik och därför inte bemödar sig att göra någon beräkning.  

Denna förenklade graf illustrerar budgetlinjer för de tre frågorna:  

 

Figur 7. Budgetlinjer "Trisslotter" 
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Här blir det tydligt att svarskombinationen AAA har en underliggande flack indifferenskurva. De 

som väljer AAA uppnår samma nyttonivå uppe i det vänstra hörnet för alla budgetlinjerna. För 

övriga fallande svarskombinationer (färre lotter) är nyttonivåerna ökande. Diagrammet visar också 

att ett stigande antal lotter vid en budgetlinje längre till höger inte förefaller vara en konsistent 

värderingsserie. Knappt 10 % har dock valt sådana kombinationer vilket möjligtvis kan förklaras 

utifrån en form av ankringsheuristik. De har valt olika antal lotter beroende på hur stor andel spel och 

pengar de önskar få i just detta fall och därmed har värderingen av marginalnyttan av lotter ändrats 

mellan fallen eftersom alternativkostnaderna blivit nya ankringspunkter. 

 Att de som läst finans i högre grad än andra väljer lotter, ett riskfyllt alternativ som inte premieras i 

utfallsmatrisen, underminerar till viss del regressionens resultat som indikerar att de skulle välja 

alternativ med högre väntevärden. Det dock är rimligt att anta att individerna resonerar olika kring 

spel och välfärdsförändringar. Spel rymmer olika former av nöje och många betalar stora summor 

också för spel där i praktiken helt saknas monetära utfall. Finansstudenter har en starkare preferens 

för spel och eventuella heuristiker för maximering av väntevärden har inte slagit igenom i avseende 

på spel. 

5.2.3 Riskaversion 

 

Figur 8. Svarsfördelning på frågan "Riskaversion" 

Ovanstående diagram sammanfattar hur respondenterna besvarat frågan i några grupperingar som 

förefaller vara intressanta utifrån regressionsresultatet. En betydligt större andel män än kvinnor 

respektive personer som läst finans än övriga svarade A och kan de därmed betraktas som mer 

riskvilliga vilket överensstämmer med vad som förväntats. Majoriteten har dock svarat B vilket 

innebär att de har tydlig riskaversion. 
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Figur 9. Svarsfördelning på frågor "Vilken lott" och "Riskaversion" 

Detta diagram visar procentuell fördelning per grupp för svarskombinationer mellan den första 

frågan om vilken lott som skulle föredras och den aktuella frågan som undersöker riskaversion. 

Gruppen AB är dominant och den vittnar dels om respondenternas riskaversion, men också om att 

många hanterar förluster och vinster olika. I fallet med en förlust med liten varians väljer 

respondenterna alternativ med hög risk men i fallet med en säker vinst väljer majoriteten det säkra 

alternativet. Detta motsvarar prospektteorins S-formade funktion. Individerna maximerar nytta och 

den negativa nyttan av förluster är större än den positiva nyttan av vinster av samma storleksordning.  

Gruppen BA som har högst monetärt utfall domineras svagt av män och personer som läst finans. I 

detta tycks det dock vara mer ett mått på preferenser än heuristiker eftersom män i allmänhet 

förefaller vara mer riskbenägna (män ingår i Finans och drar därmed upp denna grupp). 
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5.2.4 Välfärd 1-3 

 

Figur 10. Svarsfördelning av svarskombinationer per grupp på frågorna "Välfärd 1-3" 

Diagrammet ovan visar den procentuella fördelningen per svarskombination från AAA till CCC. 

Diagrammets utformning medför att det är lätt att se stora toppar, för att komplettera diagrammet så 

att dominerade (i diagrammet skymda) svarsfördelningar uppställs nedan ett differensdiagram. 

Datamängden är stor vilket motiverar en parallell presentation. 

 

Figur 11. Differenser i procentenheter mellan grupper för svarskombinationer på frågorna "Välfärd 1-3" 

Precis som hypotesen föreslog så har en väsenligt större andel av de som läst finans valt CCC 

respektive en mindre andel valt AAA. Detta har redan konstaterats i regressionsmodellen vars 

utfallsmatris viktar dessa tre frågor förhållandevis tungt. Män är något mer benägna än kvinnor att 
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välja CCC och något mindre benägna att välja AAA respektive AAC och CAB, men i övrigt är 

differenskurvan relativt jämn.  

Av de som svarat AAA har 78 % (36 av 46) också svarat B i frågan som undersökte riskaversion. 

Denna grupp är ovillig att ta risk och därmed är det troligt att det första alternativet spelas ut mot de 

två andra var för sig och att risken med B och C upplevs vara alltför stor. Den vanligaste 

svarskombinationen bland personer som läst finans är CAB. Denna svarskombination signalerar dels 

att individen hanterar situationer med säkra vinster respektive säkra förluster olika och dels att 

individen värderar risken för en större förlust mindre än en mer sannolikt mindre vinst. I första 

frågan föredras C eftersom den ger möjlighet till en större vinst som förefaller vara liten i relation till 

vad som är möjligt att vinna, dessutom är frågans väntevärden lätta att beräkna (0, 250 respektive 

360 kronor). För den andra frågan föredras A eftersom möjligheten till en liten vinst värderas lägre 

än en större förlust med högre sannolikhet. I den tredje frågan försöker individen undvika en förlust, 

därmed väljs A först bort. Att B dominerar över C i detta fall kan förklaras som att individen 

identifierar sig med förlorarna snarare än vinnarna i C och att det ”känns bättre” att ha högre 

sannolikhet att tillhöra vinnarna. 

5.2.5 Isolationseffekt 1-2 

 

Figur 12. Svarsfördelning på frågan "Isolationseffekt" 

Oddsen och utfallen är identiska för A och A respektive B och B, därmed borde endast AA eller BB 

vara konsistenta beslutskombinationer eftersom inget annat än formuleringen av spelet ändras. 

Svarskombinationerna AB respektive BA innebör att individen inte förmått att betrakta den andra 

spelomgången som ett delspel av ett större spel och därmed har svårt att spela ut flera alternativ mot 

varandra, särskilt när det sker i omgångar. Detta att delspelet isoleras från sitt sammanhang brukar 

kalls isolationseffekt och en förhållandevis stor del av respondenterna tycks agera enligt denna teori. 

48,0%

49,3%

44,8%

39,1%

54,7%

3,7%

4,2%

2,3%

3,9%

3,5%

37,7%

37,1%

39,1%

39,1%

36,6%

10,7%

9,4%

13,8%

18,0%

5,2%

Totalt

Övr

Fin

Män

kvinnor

AA AB BA BB



 

Risk och Rationalitet - Resultat och analys 33 

Andelen som svarat enligt isolationseffekten, d v s AB eller BA, är förhållandevis jämfördelad kring 

40 % för grupperna, därför finns det ingen anledning att göra någon specifik analys av denna 

fördelning mer än att oförmågan att betrakta delspel som just delspel är allmänt förekommande. 

Personer som studerat finans saknar immunitet mot isoleringseffekt. Som tidigare frågorna 

konstaterat har dock män och personer som läst finans en större benägenhet att ta risker.  

Det finns också skäl att misstänka att de som svarat AB respektive BA har haft allmänt svårt att tolka 

den sista frågan och att de därmed inte klarat av att utföra en beräkning som jämställer alternativen 

och därmed i fallet BA agerat som om A var en säker vinst. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 En kritisk förståelse av rationalitetsbegreppet 

Den neoklassiska teorin utgår från ett axiomatiskt rationalitetsbegrepp som ofta är svårt att applicera 

direkt på konkreta ekonomiska situationer. Den matematiska formen medför emellertid att modeller 

kan kompletteras med empiriskt bestämda parametrar. För att möta faktiska problem med större 

realism fordras en kritisk förståelse av det faktum att varje system och situation rymmer särdrag som 

kan ha stark inverkan på faktiska resultat.  

Den moderna nationalekonomiska forskningen har kommit att intressera sig alltmer för 

experimentella metoder för att studera hur människor faktiskt beter sig. Genom detta kan 

axiomatiska modeller kompletteras med en ökad realism för de ekonomiska aktörer teorin 

beskriver. Den moderna nationalekonomin är en syntes av axiom om rationalitet och en strävan att 

förstärka teorin genom experimentella observationer med metoder från en vidare domän av 

samhällsvetenskaper. Bolands tes att kritik berikar och utvecklar den ekonomiska teorin förefaller 

sammanfatta styrkan hos detta koncept. 

Rationalitetsbegreppet får också en vidare innebörd. Antagandet att individer är rationella blir mer 

realistiskt när det avser individens beslutsprocess snarare än konsekvenserna av deras beslut. 

Preferensordningar är transitiva, men vad preferenserna avser är bedömningar utifrån individers 

bearbetning av komplexa informationsmängder. Beslut som tyder på att individer fattar 

inkonsekventa beslut tolkas därmed som resultat av kognitiva begränsningar snarare än att 

individerna brister i rationalitet. Det modifierade rationalitetsbegreppet som är en begränsad 

rationalitet i jämförelse med den klassiska teorin kan beskrivas som att individer alltid är rationella i 

avseende på sina personliga preferensordningar och egna bedömningar. 

6.2 Beslut under risk 

Genom experiment har ett stort antal avvikelser från de klassiska axiomen observerats. Ekonomiska 

aktörer består allmänt av människor med emotioner och kognitiva begränsningar. Förlustaversion är 

ett av många exempel på hur känslor påverkar människors beslut. Den negativa upplevelsen av 

förluster är så stark att ekonomiska aktörer väljer bort alternativ som utifrån statistisk teori borde 

vara dominerande. Resultatet av den empiriska undersökningen i denna uppsats ligger i linje med 

prospektteorin som beskriver just detta.   

Individer maximerar sin personliga nytta, men denna nytta konstrueras utifrån upplevelsen av utfall 

snarare än faktiska utfall. De kognitiva begränsningar som behandlats i denna uppsats är ett axplock 
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av de experiment som sammantaget visar att människor använder olika former av heuristiker för att 

maximera nytta utifrån preferenser (som rymmer emotioner) och begränsad kognitiv kapacitet. 

Sammantaget medför teorin om heuristiker och kognitiva begränsningar en mer realistisk bild av 

ekonomiska aktörer. 

Resultatet i uppsatsens enkät påvisade förekomst av bland annat förlustaversion, ankring, 

tillgänglighetsheuristik och isolationseffekt. Dessa uttryck för begränsad rationalitet förekommer 

både hos män och kvinnor respektive personer som läst finans och övriga som inte gjort det. 

6.3 Tumregel utifrån beräkning av väntevärden 

Den empiriska undersökningen som genomfördes i denna rapport visade att män och personer som 

läst finans i högre grad valde svarskombinationer som gav högt sammanlagt utfall för enkäten som 

de besvarade. Regressioner av enskilda observationer ger allmänt låga förklaringsvärden, så var 

också fallet i denna undersökning. Enkäten undersökte diskreta val vilket medför att marginella 

justeringar av beroendevariablerna inte alltid kommer att motsvaras av möjliga skift för den 

förklarade variabeln (sammanlagt utfall). Utifrån denna förutsättning är det trots allt godtagbart att 

endast två variabler blev signifikanta med ett lågt förklaringsvärde. Det är dock inte möjligt att 

avgöra om skillnaden mellan de som läst finans och övriga beror på om de som läst finans endast är 

mer riskvilliga eller om det finns någon faktiskt skillnad i heuristiker. Bakgrundsvariablerna i 

enkäten var förhållandevis få och det är därmed svårt att avgöra hur de som läst finans skiljer sig från 

de övriga. Resultatet indikerar dock att finansstudier och möjligen intresse för finans påverkar 

individers beslut under risk. De som läst finans har också läst teorier om att välfärden ökar i ett 

samhälle om det tillåts ökad lönespridning, därmed är det möjligt att de identifierar sig själva som 

vinnare i en sådan förändring. Svaren för hur de skulle välja inför löneförändringar för nästa månad 

skulle utifrån detta perspektiv kunna betraktas som en representativitetsheuristik. 

6.4 Konsekvenser av specifika preferenser och begränsad rationalitet 

Det förefaller vara så att många människor fattar beslut utifrån sina personliga emotioner och 

kognitiva begränsningar. Praktiskt är det dock möjligt att observera att medvetenhet om sina 

personliga begränsningar resulterar i att ekonomiska aktörer betalar andra för att fatta ekonomiska 

beslut åt dem. Institutioner lever allmänt på att ta procent av vinsten för att individer överlåter rätten 

att få mandat att fatta individens beslut och därmed bära "unik risk" som neutraliseras vid ett stort 

antal beslut (förutsatt att institutionens bedömningar är någorlunda korrekta). 

Den grupp individer som allmänt administrerar sådana beslut har ofta ekonomisk utbildning, därmed 

borde det finnas något som gör denna grupp bättre ”lämpad” än andra att fatta ekonomiska beslut. 
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Det är tänkbart att ekonomer också använder tekniskt inlärda heuristiker för att undvika så många 

felaktiga bedömningar som möjlig. Det är dock troligt att ekonomers heuristiker endast delvis slår 

igenom och att emotioner och kognitiva begränsningar kvarstår än om i reducerad omfattning. 

En särskilt intressant observation från enkäten är att finansstudenter i högre grad än övriga valde 

många trisslotter vilket indikerar en stark preferens för spel. Detta kan tolkas som att finansstudenter 

har en monetärt högre ankringsnivå och därmed betraktar alternativkostnaden för trisslotter som 

småpengar. Den typen av ankring är emellertid problematisk och kan vid större investeringsprojekt 

medföra att t ex transaktionskostnader vid aktieaffärer betrakta som oväsentliga eftersom denna 

kostnad är liten per transaktion. Detta resulterar potentiellt i en aktiv förvaltning vars 

transaktionskostnader förbrukar merparten av all avkastning. 

Mänskliga begränsningar är en naturlig förutsättning hos ekonomiska aktörer. Ekonomiska system är 

emellertid inte alltid utformade med hänsyn till dessa begränsningar. När ekonomiska aktörer med 

begränsad rationalitet agerar i ekonomiska system kommer ”felbedömningar” att fortplantas. När 

personer med strategiska positioner som t ex finansiellt orienterade ekonomer uppvisar sådana brister 

kan konsekvenserna bli allvarliga. 

6.5 Avslutning och förslag till vidare studier 

Det experimentella perspektivet på ekonomiska aktörer har kompletterat den ekonomiska teorin och 

bidragit till ökad realism. Experimentell orientering och mer komplexa modeller öppnar dock dörren 

för statistiska exerciser. Därför krävs ett stort mått av skepsis och pragmatism när experimentella 

resultat läggs till den axiomatiskt präglade ekonomiska teorin så att bedömningarna av vad som är 

möjligt att uppnå inom nationalekonomin förblir sunda. 

Den specifika frågeställningen om huruvida ekonomer maximerar väntevärden kan inte besvaras 

entydigt utifrån den insamlade empirin. Teknisk maximering genom beräkningar av väntevärden 

utifrån en preferens för höga sammanlagda utfall har inte slagit igenom särskilt starkt för ekonomers 

privatekonomiska beslut. Men det finns ändå en signifikant skillnad mellan ekonomer och övriga 

vilket kan tolkas som att frågeställningen förblir intressant. En studie med högre vetenskaplig 

ambition bör innehålla en referensgrupp som ska studera finanskurser och grupper som studerat olika 

antal poäng finans och allmänt innehålla fler bakgrundsvariabler och frågor. 
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8 Bilaga I - ENKÄT 

 

Vi skriver en kandidatuppsats i nationalekonomi vid Linköpings Universitet. Som tack för hjälpen 

får de som fyller i hela enkäten vara med i en utlottning av en premie om 300 SEK kontant som vår 

handledare kommer att dra. För att delta, skriv ditt lukas ID eller mail här: ____________________ 

så att vi kan underrätta dig om vem som vinner. Svara genom att kryssa för ett alternativ.  

OBS, två sidor! 

 

Kön: man     kvinna 

Ålder: _______ 

 

Utbildning: Studier vid Universitet: _____ hp       (Uppskatta om du är osäker, en termin=30hp) 

 

Ekonomistudier: Nej På gymnasiet     _____ hp vid universitet  

                         Varav____ hp finanskurser 

Vilken lott skulle du välja av följande? 

A En lott med 80 % risk att förlora100 kronor och 20 % chans att vinna 300 kronor 

B En lott med 50 % risk att förlora 20 kronor och 50 % risk att förlora 19 kronor 

C  En lott med 0,01 % chans att vinna 1000 000 kronor, 20 % chans att få 0 kronor och 79,99%  

risk att förlora 150 kronor 

Vad av följande skulle du välja? 

A 4 trisslotter            

B 3 trisslotter och 14 kronor  

C 2 trisslotter och 28 kronor  

D 1 trisslott och 42 kronor 

E 56 kronor 

Vad av följande skulle du välja? 

A 4 trisslotter   

B 3 trisslotter och 15 kronor 

C 2 trisslotter och 30 kronor  

D 1 trisslott och 45 kronor 

E 60 kronor 

Vad av följande skulle du välja? 

A 4 trisslotter  

B 3 trisslotter och 20 kronor  

C 2 trisslotter och 40 kronor  

D 1 trisslott och 60 kronor  

E 80 kronor 
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Vad av följande skulle du välja? 

A    Att ha 50 % chans att få 1000 SEK och 50 % chans att få 0 SEK 

B      Att ha 100 % chans att få 450 SEK 

Uppskatta ditt totala ekonomiska välstånd, låt oss kalla det W (inkomst plus 

tillgångar som kan användas till konsumtion) innan du besvarar de 3 följande 

frågorna: 

1) Vilket av följande alternativ skulle du välja för nästa månad? 

A Att du behåller W 

B Att ha 50 % risk att få W -1000 SEK respektive 50 % chans att få W + 1500 SEK 

C Att ha 20 % chans att få W + 5000 SEK respektive 80 % risk att få W - 800 SEK 

2) Vilket av följande alternativ skulle du välja för nästa månad? 

A Att du behåller W 

B Att ha 80 % chans att få W + 105 SEK respektive 20 % risk att få W – 400 SEK 

C Att ha 95 % chans att få W + 100 SEK respektive 5 % risk att få W – 1000 SEK 

3) Vilket av följande alternativ skulle du välja för nästa månad? 

A Att du får W - 1000 SEK 

B Att ha 50 % chans att få W respektive 50 % risk att få W -1600 SEK  

C Att ha 25 % chans att få W +500 SEK respektive 75 % risk att få W – 1200 SEK 

Vilket av följande skulle du välja? 

A 25% att få 3000 SEK och 75 % att få 0 SEK 

B 20% att få 4000 SEK och 80 % att få 0 SEK 

 

Följande spel spelas i två omgångar. I den första omgången har du 25 % chans att gå vidare 

till nästa omgång och 75 % sannolikhet att få 0 SEK. Vilket av följande alternativ för den 

andra omgången skulle du välja: 

A 100 % att få 3000 SEK 

B 80% chans att få 4000 SEK och 20 % risk att få 0 SEK 

 

 

Stort tack för din medverkan!  

 


