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Sammanfattning 

Stress och tidspress är idag allt mer närvarande på arbetsmarknaden. På de finansiella marknaderna 

kan en värdepappersmäklare tvingas ta beslut om investeringar under hög kognitiv belastning och 

under en extrem tidspress.  

Forskningen av beslut under risk har genom prospect theory gett oss nya insikter om vilka beslut vi 

människor tar. Prospect theory har visat att människor är risksökande vid förlustfrågor och 

riskaversiva vid vinstfrågor. Prospect theorys värdefunktion är definierad över vinst och förlust. 

Förluster väger tyngre än vinster. Trots att mycket forskning genomförts på beslut vid risk har ingen 

tidigare forskning hur tidspress påverkar beslut vid risk med hjälp av hudkonduktans tidigare 

genomförts. 

Denna uppsats hade som mål att genom ett randomiserat experiment med 23 deltagare undersöka 

hur tidspress påverkar individers beslut kopplade till risk. Vidare är syftet att också analysera om 

upplevd stress medierar en eventuell effekt av tidspress genom att använda hudkonduktans. 

Resultatet visar att det finns en ökad riskaversion vid vinstfrågor. Denna riskaversion var även 

statistiskt säkerställd på 1% nivå när varje deltagares svar användes och nästan på 5% nivå då 

medelvärden från varje deltagare användes. Vid förlustfrågor fanns ett risksökande beteende men 

den var ej statistiskt säkerställd på 5% nivå. Stressnivåerna som uppmättes med hudkonduktans 

visade att den tidspressade gruppen blev stressade. Dock var inga stressdata signifikanta på 5% nivå.  

Nyckelord: Prospect theory, Expected utility, Dual-process, tidspress, stress, risk, 

hudkonduktans, randomiserat experiment 

 

  



 
 

Abstract 

Stress and time pressure is more present in todays labor markets. In financial markets a securities 

broker is forced to take decisions on investments under high cognitive load and under extreme time 

pressure. 

 

The research of decision under risk gained new ground with the development of the prospect theory 

and gave us new insights to the decision making of men. Prospect theory has shown that people are 

risk seekers when dealing with loss decisions and risk avert when dealing with profit decisions. The 

value function are defined over gains and losses. Losses looms larger then gains. Although much 

research conducted on the decision making under risk no previous research have been done showing 

how time pressure affects decision at risk by using skin conductance. 

 

This paper aimed through a randomized experiment with 23 participants examine how time pressure 

affects individuals' decisions related to risk. Furthermore, it intends to analyze whether time pressure 

mediate a possible effect of stress by using skin conductance. 

 

The results show that there is an increase in risk aversion for gains. This risk aversion was also 

statistically significant at the 1% level when each participant's responses were used and almost at 5% 

level when the mean values from each participant was used. Upon loss a risk -seeking behavior could 

be noticed but it was not statistically significant at the 5 % level. Stress levels as measured by skin 

conductance showed that the time-pressed group showed signs of stress. However, no stress data 

was significant at the 5 % level. 

Keywords: Prospect Theory, Expected Utility, Dual-process, time pressure, stress, Skin 

conductance, randomized experiment, risk 
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1. Inledning 
 

Beslut som involverande risk tas ofta under tidspress. Mäklare vid finansiella intuitioner är utsatta för 

tidspress där beslut kan tas på enstaka sekunder och varje beslut kan påverka resultatet både positivt 

och negativt (Busse & Green, 2002). Ett felbeslut kan bli kostsamt. Trots att finans- och 

nationalekonomiforskning är intresserade av hur beslut vid risk tas har väldigt lite forskning ägnats åt 

beslut under tidspress. Denna uppsats undersöker beslutsfattande involverande risk under tidspress. 

Ingen tidigare forskning har till uppsatsförfattarens kännedom använt sig av hudkonduktans och 

beslut tagna under tidspress. Detta gör uppsatsen viktig för vårt avancerande i kunskap om 

beslutsfattande vid risk under tidspress. Metoden för att undersöka beslut vid risk och tidspress 

skedde genom ett randomiserat experiment som utförts vid Linköpings universitet. 

 Inom många yrken idag utsätts vi för deadlines som ger oss en tidspress att förhålla oss till i vår 

vardag. Beslut som tas under tidspress skulle kunna leda till stress, vilket visat sig begränsa 

möjligheten att använda strategiskt tänkande (Leder, Hausser, & Mojzisch, 2013). Enligt Buckert, 

Oechssler och Schwieren (2013) utsätts aktiehandlare på den finansiella marknaden för en hög 

tidspress, multitasking och branta finansiella incitament på sina arbetsplatser. Detta kan ha många 

bieffekter på vårt beteende såsom begränsat strategiskt tänkande (Leder, Hausser, & Mojzisch, 

2013). Begränsad inlärning från återkoppling (Petzold, Plessow, Goschke, & Kirschbaum, 2010), samt 

förändra inlärningsprocesser från målorienterad inlärning till vanemässig inlärning (Schwabe, Dalm, 

Schächinger, & Oitzl, 2008). Om vårt strategiska tänkande förändras och på vilket sätt vi inhämtar 

kunskap förändras är det inte orimligt att tänka sig att våra beslut skulle kunna påverkas. Inom 

ekonomisk beteendeforskning vid beslut involverande risk finns det två stora teorier. Den äldre 

expected utility theory och den nyare prospect theory. 

Expected utility theory är en av de mest kända teorierna inom ekonomisk forskning. Teorin används 

flitigt i många kurser på universitet för att visa hur man vinstmaximerar. Von neumann & 

Morgenstern, (1953) presenterade sin teori om expected utility redan 1947. Från teorin kommer 

tankar om perfekta marknader med prissättning av värdepapper och inom spelteorin används 

expected utility theory för att kunna avgöra hur man bör bete sig för att maximera sin egen vinst i 

olika spel. Expected utility är normativ. Den ger en insikt om hur man bör bete sig för att maximera 

sin nytta givet att vi har fullständig och relevant information för det beslut vid risk vi ska ta. Givet att 

en individ har som mål att maximera sin monetära vinst i alla lägen är expected utility en bra teori för 

att avgöra vad som är det bästa beslutet vid risk.  
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Tar alltid människor beslut som är vinstmaximerande och vad händer med beslut vid risk under 

tidspress?  Kahneman och Tversky (1979) skrev en artikel som lanserade prospect theory som en 

alternativ teori till expected utility theory för beslut vid risk. I sin artikel tar Kahneman och Tversky 

upp exempel där individer i experiment bryter mot nyttomaximering. Experimentet var ordnat så att 

försökspersonerna fick välja mellan att med säkerhet vinna eller förlora en summa pengar eller att 

spela om en summa pengar som kunde ge vinst eller förlust med en given sannolikhet.  Data som 

samlats in indikerar att människor blir riskaversiva vid vinstfrågor men risktagare vid förlustfrågor. 

Människor som ställs inför beslut vid risk där sannolikheten att spela kommer ge utdelning är hög 

väljer människor att inte spela i den utsträckning man borde utan väljer det säkra alternativet. Vid 

förlustfrågor där utfallet är säkert och sannolikheten är hög väljer man i större grad att spela än vad 

som är nyttomaximerande. Prospect theory bygger även på tanken att vi tar beslut utifrån en 

referenspunkt. Det innebär till skillnad från expected utility så är man bara intresserade av 

förändringen medan expected utility bryr sig om absoluta värden.  Vid förlustminskningar ökar den 

upplevda nyttan snabbare än vad den upplevda nyttan stiger vid en ökad vinst av samma storlek. Det 

innebär att individer inte värderar en vinst av 100 kronor lika mycket som en minskning av en förlust 

med 100 kr. 

Processen för att ta beslut beskrivs i dual-process (Kahneman D. , Thinking, Fast and Slow, 2011). 

Enligt dual-process som är två sätt att tänka enligt psykologisk och kognitiv forskning så finns det ett 

system 1 och system 2.  

Nedan följer en tabell med egenskaper hos dom två systemen som presenteras i nästa stycke: 

Tabell 1: starka sidor hos system 1 och 2 

Intuitiv (system 1) Reflekterande (system2) 

omedveten resonerande medvetet resonerande 

Automatiskt Kontrollerat 

Låg ansträngning Hög ansträngning 

Snabbt Långsamt 

Heuristiskt Logiskt 

Tabellen är hämtad och översatt från (Kahneman D. , Thinking, Fast and Slow, 2011) 

Dual-process theory menar att våra beslut tas genom två system: System 1 och System 2. System 1 är 

ett automatiskt system som inte kräver någon eller väldigt liten mental ansträngning hos individen. 

Systemet arbetar främst undermedvetet och kan ej kontrolleras eller stängas av.  Vid snabba beslut 

är System 1 det system som är mest fördelaktigt och ofta även det system vi finner nödvändigt att 

använda (Kahneman D. , Thinking, Fast and Slow, 2011). Ett exempel är att läsa talet 2+2. Direkt inser 

man att svaret är 4. System 2 allokerar uppmärksamheten till ett beslut som kräver mental 
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fokusering (Kahneman D. , Thinking, Fast and Slow, 2011). Ett komplext mattetal som 25X35 kräver 

din uppmärksamhet för att lösas och inget automatiskt korrekt svar presenteras för dig. Det är dock 

viktigt att skilja mellan att något av systemen skulle vara mer rationellt. Det finns rationella inslag i 

båda sätten att tänka beroende på vilken situation vi står inför (Pham, 2007). Det intuitiva systemet 

har till exempel varit viktigt för vår evolutionära överlevnad för att snabbt kunna skilja på vad som är 

farligt eller harmlöst. Exempel på detta är våra instinkter att skilja ett farligt djur från ett harmlöst. 

Hur påverkas våra beslut av tidspress? När individer utsätts för tidspress är det rimligt att tänka sig 

att individen blir stressad. Tidspressen skulle kunna innebära att individen ej får tid att använda sitt 

System 2 i den utsträckning som individen önskar, utan tvingas använda sig av det snabba 

beslutsfattande System 1. Har en individ tidigare erfarenheter av en situation används System 1 för 

att snabbt kunna ta beslut under tidspress (Sakatani, 2012). Enligt Kahneman (2011) föreslår system 

1 ofta förenklade lösningar till beslut för att spara tid och minska den mentala ansträngningen. Vid 

komplexa beslut är detta riskfyllt.  System 2 vårt medvetna system får ständigt förslag på lösningar av 

system 1 som system 2 antingen kan välja att förkasta eller acceptera. Genom att utsättas för 

tidspress tvingas dock system 2 acceptera beslut som den utan tidspress hade förkastat då tid ej finns 

att analysera beslutet. Om en individ väljer att maximera sina vinster är det system 2 som måste 

utföra beräkningar så att resultatet blir det önskade. Genom att använda oss av dual-process som ett 

ramverk kan det tänkas att system 1 föreslår beslut mer överensstämmande med prospect theory 

medan det reflekterande system 2 kan tänkas ta beslut överensstämma mer i enlighet med expected 

utility teori givet den får den tid den behöver för att ta ett informerat beslut. 

I denna uppsats används hudkonduktans för att kontrollera om individer under tidspress blir mer 

stressade än den grupp som är tidsfördröjd. Enligt Schulte-Mecklenbeck, Kuhberger och Ranyard 

(2011) mäter hudkonduktans en individs ledningsförmåga genom att en svag elektrisk impuls skickas 

från instrumentet. Genom hjärnans autonoma system styrs svettningar ibland annat händer vid 

förändrat känsloläge, stress och kognitiv belastning. Experimentet ska genom hudkonduktans mäta 

hur stressande kognitivt stressande en fråga är. Metoden används ofta då den är en pålitlig och billig 

metod för att mäta stress. Ledningsförmågan mäts i den högre ledningsförmågan som ökad svettning 

ger. Genom att utsättas för tidspress kommer kroppens autonoma system öka svettningar på grund 

av den ökade kognitiva belastningen.  

1.1 Syfte 

Undersöka hur tidspress påverkar individers beslut kopplade till risk. Vidare är syftet att också 

analysera om upplevd stress medierar en eventuell effekt av tidspress genom att använda 

hudkonduktans. 
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1.2 Forskningsfrågor 

För att klargöra uppsatsens syfte används två forskningsfrågor. 

1. Leder tidspress till beslutsfattande mer i enlighet med prospect theory? 

2. Hur påverkas stressnivåer av tidspress vid beslut? 

1.3 Genomförande 

I denna studie ställs individen inför frågan ifall den väljer att spela eller inte spela. Ett exempel är att 

ställas inför att spela om 150 kr med 50 % chans att vinna eller inte få något alls. Väljer individen att 

inte spela kommer individen med säkerhet få en summa. Metoden i denna uppsats för att påverka 

stressnivån är tidspress. Stressen mäts sedan genom hudkonduktans. Deltagarna hade möjlighet att 

vinna riktiga pengar under experimentet.  Resultatet analyseras sedan som skillnader mellan den 

tidspressade och den tidfördröjda gruppens svar på vinst/förlust frågor. 

1.4 Forskningsbidrag 

Vid Linköpings universitet på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) pågår ett 

antal studier om dual-process teorin.  Studierna står på fyra ben och undersöker beslut som handlar 

bland annat om prosociala, tidspreferenser och moraliska bedömningar.   

Denna civilekonomuppsats är en del av det fjärde benet som kallas riskpreferenser. För att 

genomföra denna studie har ekonomiskt stöd mottagits från IEI. Uppsatsen är den första i sitt slag 

där hudkonduktans används för att mäta stress vid beslut tagna under risk och tidspress.   

1.5 Disposition 

Uppställningen i denna uppsats är som följer: 

 kapitel 2: Tidigare forskning presenteras som ger kunskapsbas för beslutsfattande under 

osäkerhet.  

 kapitel 3: Experimentet presenteras samt hur det genomförts. För- och nackdelar med 

metoden, dess generaliserbarhet och validitet.  

 kapitel 4: Resultat presenteras och svarar på forskningsfrågor presenteras.  

 kapitel 5: Finns slutsatser presenterade och en diskussion om uppsatsen kunnat besvara sina 

forskningsfrågor kommer föras. 
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2. Teori 
 

2.1 Expected utility Theory (EUT) 

Expected utility bygger på en nyttomaximerings axiom som Von Neumann & Morgenstern (1953) 

föreslog.  Den visar hur individen kan finna det optimala ekonomiska beslutet förutsatt att individen 

vill nyttomaximera. För att kunna ta ett nyttomaximerande beslut måste all relevant information 

finnas tillgänglig och individen måste ha tillräckliga kunskaper för att ta till sig informationen. 

(Wilkinson & Klaes, 2012). Inom ekonomin benämns ofta en individ som beter sig i enlighet med 

expected utility som en homo economicus. Expected utility ses oftast som en normativ teori vid 

beslut vid risk det vill säga att den talar om hur vi borde bete oss givet att vi är rationella och 

nyttomaximerande med all relevant information tillgänglig. Expected utility har sedan andra 

världskriget använts som det största paradigmet inom beslutsteori (Schoemaker, 1982).  

Expected utility theory i fortsättning kallad EUT kan formuleras matematiskt i enlighet med dessa 3 

dogmer vid spel (Kahneman & Tversky, 1979; Wilkinson & Klaes, 2012): 

1. Förväntningar: 𝑈(𝑥1, 𝑝1; … . ; 𝑥𝑚, 𝑝𝑚) =  𝑝1𝑢(𝑥1) + ⋯ + 𝑝𝑛𝑢(𝑥𝑛). 

Där U står får nytta även kallade utils, p står för sannolikheten att något sker och 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝𝑛 = 1 

och x den intäkt man kan få ifall x inträffar.  

2. Integration av nuvarande rikedom: 𝑈(𝑤 + 𝑥𝑖, 𝑝1; … ; 𝑤 + 𝑥𝑛, 𝑝𝑛) > 𝑢(𝑤). 

Där w står för de tillgångar en individ har innan han väljer att spela. Detta innebär att spelet endast 

är acceptabelt om nyttan är högre än innan spelet genomförts.  

3. Riskaversion: innebär att u är konkav, eller att andraderivatan är mindre än noll.  

Riskaversion innebär att det finns en minskande marginalnytta ju högre x är. För att modellera detta 

sätter man 𝑥𝑏 = 𝑈. Där b är ett värde mellan 0 ≤ 𝑏 ≤ 1. Om b antar värdet ett skulle EUT funktionen 

varit linjär. Ifall 𝑏 > 1 hade det beskrivit en konvex funktion, vilket skulle inneburit en funktion som 

beskriver risksökande beteende (Wilkinson & Klaes, 2012). Riskaversion är inte unikt för EUT utan 

finns även i Prospect Theory. 
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Figur 1: Avtagande marginalnyttofunktion 

 

 

2.2 Prospect Theory (PT) 

Prospect theory har gett upphov till både ifrågasättanden och modifieringar av den klassiska EUT och 

dess rationalitetsantaganden (Wilkinson & Klaes, 2012). Prospect theory är till skillnad från Expected 

utility en ren deskriptiv teori det vill säga man har studerat vilka beslut människor tar (Gärdenfors, 

Sjöberg, & Thorburn, 2014). Tversky och Kahneman (1992) menade att beslut tas utifrån en 

referenspunkt som är individens nuvarande rikedom. Det existerar en begränsad rationalitet, det vill 

säga man använder sig av den information man har möjlighet att ta till sig för att fatta ett beslut. 

Begränsningar kan till exempel vara tidsbrist vilket hindrar att man kan samla in fullständig 

information. Människor är riskaversiva när dom ställs inför potentiellt vinstgivande beslut, samtidigt 

är man risksökare när man ställs inför beslut som kan ge potentiella förluster. Prospect theory 

funktionen är konkav ovanför referenspunkten samtidigt som den är konvex under referenspunkten.  

Exempel på hur den klassiska prospect theory funktionen fungerar är att jämföra två spel.  

Spel 1 är positivt där spelaren ställs inför två val: (200, 50%, 0) eller (100, 100%). Detta innebär att 

väljer spelaren att singla slant har denne 50 % chans att vinna 200 kr, samtidigt existerar en 50% risk 

att få 0 kr. Om spelaren väljer att inte singla slant får denne 100 kr med säkerhet. När spelare ställs 

inför detta beslut väljer de oftast det säkra alternativet. Vänder vi dock på spelet så att vinsterna blir 

kostnader enligt följande (-200, 50%,0) eller (-100, 100%) väljer spelarna att spela istället för att välja 

den säkra förlusten. Detta fenomen kallas reflektionseffekten och innebär att man beter sig 
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tvärtemot hur man agerar på vinstsidan mot hur man agerar på förlustsidan (Wilkinson & Klaes, 

2012). Detta beteende kan även benämnas som förlustaversion. Genom denna illustration förtydligas 

bilden att en dollar som räddar oss från fattigdom uppfattas vara mer värd för oss än en extra dollar 

som gör oss förmögna (Rabin, 1999).  

Prospect theory i fortsättningen kallad PT kan karakteriseras av tre element. Den är definierad  

över vinst och förlust; förluster väger tyngre än vinster; man uppvisar  

riskaversion över vinster, men risksökande över förluster. Alla är dock inte unika för PT utan finns 

även i EUT. 

1. Referenspunkter 

Till skillnad från EUT tar PT sin utgångspunkt från en referenspunkt som i värdefunktionen (se figur 2) 

för PT antar värdet 0. Vårt medvetande är mer anpassat till utvärderingen av förändringar mot en 

referenspunkt än till att utvärdera skillnader i absoluta storlekar (Kahneman & Tversky, 1979). 

Matematiskt blir skillnaden mellan EUT och PT att funktionen ej integrerar tidigare rikedom. 𝑈(𝑤 +

𝑥𝑖) ersätts av funktionen 𝑉(𝑥𝑖). Ett exempel på hur referenspunkter fungerar är att om du har en 

lägenhet du tycker är liten ber du en vän flytta in med alla dess möbler till lägenheten. Efter ett tag 

ber du personen hämta sina möbler och lägenheten känns större. Den är inte i absolut mening större 

utan exakt lika stor som tidigare men från den referenspunkt du hade när vännens möbler var i 

lägenheten har du fått mer plats.  

2. Förlustaversion  

En förlust av en mängd pengar uppfattas som sämre än nyttan man får av att tillskansa sig samma 

mängd pengar (Kahneman & Tversky, 1979). Ett exempel på detta är att individer ej finner spel 

attraktiva om spelet ger samma intäkt vid vinst som kostnad vid förlust. Förlustaversion är dock inte 

ett begrepp som enbart finns i PT utan har bland annat diskuterats av Galanter & Pliner (1974). 

Matematiskt kan förlustaversion beskrivas 𝑣(𝑥) <  −𝑣(−𝑥) när x>0. I värdefunktionen för PT (se 

figur 2) får förlustaversionen sitt uttryck genom att förlustsidan stiger snabbare än vad vinstsidan 

gör. Detta åstadkoms matematiskt genom att man lägger till koefficienten 𝜆 som beskriver storleken 

på förlustaversion. Matematiskt får då PT-funktionen följande utseende på förlustsidan: 𝑣(𝑥) =

−𝜆(𝑟 − 𝑥). 

3. Minskande känslighet 

Värdefunktionen i PT är konkav vid vinster och konvex vid förluster (Kahneman & Tversky, 1979; 

Wilkinson & Klaes, 2012; Barberis, 2013). Det får effekten att nyttan av en vinstökning från 100 till 

200 är större än nyttan från en vinstökning från 2100 till 2200 detta trots att förändringen i absoluta 
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termer är densamma. Som EUT har PT vid vinster ett konkavt utseende vilket ger värdefunktionen en 

minskande marginalnytta. Konkaviteten fångar upp att människor är riskaversiva vid moderata 

sannolikheter för vinster. Värdefunktionen när r>0 har värdefunktionen följande matematiska 

utseende: 𝑣(𝑥) =  (𝑥 − 𝑟)𝛼. Alpha visar här den avtagande nyttan och r står för den referenspunkt 

man använder och x är den nya punkten man tar sig till (Wilkinson & Klaes, 2012). 

Konvexiteten vid förluster innebär att givet x<0 kommer andraderivatan att vara större än noll. 

Konvexiteten beskriver risksökande vid förluster. Värdefunktionen när r<0 har följande utseende: 

𝑣(𝑥) =  −𝜆(𝑟 − 𝑥)𝛽. Det nya tecknet är 𝛽 som ger böjningen av förlustfunktionen.  

Pt-värdefunktion grafiskt 

Nedan presenteras pt-funktionen grafiskt. 𝑟 = 0 för att där x>0 kunna använda 𝑣(𝑥) = 𝑥𝑎 för att 

beskriva vinster. För att beskriva förluster då x<0 används -v(x)= 𝜆 ∗ −𝑥𝑏.  𝛼 = 𝛽 = 0,5. I denna 

modell redovisas x värden mellan −30 ≤ 𝑥 ≤ 30. 𝜆 har ett värde på 2,5. De värden som antagits är 

hämtade från Barberis (2013). Grafen visar dom 3 punkterna för PT tydligt. Referenspunkt 0 hittas 

där v(x)=0 och är där x=0. Förlustaversionen ser vi genom att v(-x)>v(x) t ex när –x= 4 och x = 4 har vi 

v(-4)= -5 > v(4)= 2. Detta visar att förlustsidan stiger snabbare mot 0 än vad vinstsidan stiger från 0. 

Alpha och beta ger böjningen vid förluster respektive vinster. Då 𝛼 = 𝛽 = 0,5 har grafen samma 

böjning på förluster som vinster. 
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Figur 2: prospect theory värdefunktion 

2.3 Dual-process theory 

Dual-process theory har i många studier använts för att förklara skillnader i intuitiva och reflekterade 

beslut (Glöckner & Witteman, 2010; Kahneman D. , Thinking, Fast and Slow, 2011; Pham, 2007). 

Fredrick (2005) har undersökt hur låga och höga poäng på kognitiva reflektionstest påverkar vårat 

beslutsfattande. Han fann att personer med låga poäng är mer intuitivt agerande och beter sig mer i 

enlighet med prospect theory. Individer med hög IQ hade oftare mer tålamod och kunde tänka sig 

belöningar senare än vad gruppen med lågt IQ hade. Detta tyder på skillnader i diskonteringsfaktorer 

mellan grupperna. Detta innebär att en individ som har ett högt IQ  beter sig mer enligt system 2 

medans indivden som inte har lika högt IQ tar mer intuitiva beslut som bättre stämmer överens med 

system 1. De med höga poäng visade sig inte ha benägenhet för förlustaversion.  

2.4 Stress och Tidspress 

Ny forskning antyder att tidspress verkar stressande då man sett en ökning av kortisolhalter i 

kroppen (Buckert, Oechssler, & Schwieren, 2013). Beslut tagna under tidspress verkar även förstärka 

effekten av förlustaversion funnen av Kahneman och Tversky (1979) vilket innebär att folk är 

riskaversiva för vinster, samtidigt som man är risktagare när det handlar om att undvika förluster 

(Porcelli & Delgado, 2009). Resultatet antyder att beslut tagna under tidspress kan leda till mer PT-
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kan leda till mer intuitivt tänkande medans tidsfördröjda beslut kan leda till mer reflekterade beslut. 

Maule, Hockey och Bdzola (2000) har rapporterat att ingen förändring av beteende under tidspress 

sker på vinstsidan men ett ökat risktagande sker på förlustsidan. Individer som är utsatta för 

tidspress under ultimatumspel verkar använda sig av dual-process theory system 1 processer, då 

deras bud visat sig vara mer påverkade av spontana känslor än kontrollgruppen som inte varit utsatt 

för tidspress (Cappelletti, Guth, & Ploner, 2011). Kvalitéten på beslut som tas under tidspress inom 

finansmarknaden har undersökts av Kocher och Sutter (2006) där man fann att beslut tagna under 

tidspress gav lägre avkastning än beslut tagna utan tidspress. Det är rimligt att anta att individer som 

ska ta finansiella beslut fattar bättre beslut ifall man har tid att analysera och använda sig av sitt 

system 2. Även fast man sett förändringar i beteenden under tidspress i vissa studier finns det studier 

då man inte sett förändringar av beteende eller även mindre risktagande (Ben-zur & Breznitz, 1981). 

Studierna är dock svårvärderade då många inte har några starka monetära incitament, något som 

Camerer och Hogarth, (1999) visat i en genomgång av ett antal studier som  visat sig att monetär 

belöning förändrar resultat. Bland annat minskar effekten av generositet och risksökande när 

monetär belöning ges. 
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3. Metod 
 

3.1 Genomförande 

Experimentet genomfördes under 7 dagar, datum för genomförandet var 9-15 april 2013. 

Experimentet utfördes i bokad laboratoriesal på Linköpings Universitet. Mätvärden samlades in 

genom en enkät i datorprogram och även från hudkonduktans för att mäta stressnivå. Enkäten bestod 

totalt av 42 frågor. Enkäten var uppdelad i två delar. En del bestod av vinstfrågor och en del bestod av 

förlustfrågor.  Både tidspress och den tidsfördröjda gruppen fick svara på vinst- och förlustfrågor. 

Vilken av delarna som kom först var randomiserat i enkätprogramvaran för att kontrollera att 

ordningsföljden på vinst- eller förlustfrågorna inte hade en påverkan på resultatet. 

Individerna lottades slumpmässigt in i den grupp som utsattes för tidspress/tidsfördröjning, vilket 

innebar att man hade antingen 7 sekunder på sig att svara eller inte fick svara förrän efter 7 sekunder 

förflutit. 

För att delta i experimentet utgick en ursprunglig kompensation av 100 svenska kronor som kunde 

öka eller gå helt förlorad beroende på hur man svarat på en av 42 frågor. Vilken fråga som avgjorde 

ersättning till deltagaren var lottades fram i förväg, men kodad så att försökspersonen inte skulle 

kunna förutspå vilken fråga det var som gav utdelning innan experimentet var genomfört. Detta för 

att undvika att personens beteende förändrades beroende på ifall det var frågan för utbetalning eller 

någon av dom övriga frågorna.    

3.2 Deltagare 

Det var totalt 23 personer som deltog i experimentet vilka hittades genom direkt rekrytering på 

Campus Valla vid HumSam biblioteket. Informationen som deltagarna fick var att det behövdes 

deltagare till ett beteendeekonomiskt experiment och att ekonomisk ersättning om 100 kr skulle 

erhållas. Varje deltagare var tvungen att testas individuellt då endast en hudkonduktans maskin fanns 

tillgänglig och tiden experimentet tog i anspråk var cirka en timme. Utöver det krävdes det tid att 

hitta deltagare, samt tid att gå till laborationssalen. 

Anledningen till att deltagarna var studenter på Linköpings universitet var främst på grund av att 

datautrustningen som behövdes för experimentet fanns på Linköpings universitet. För att vara en 

tänkbar kandidat för studien var man tvungen att inte tidigare ha genomfört en beteendeekonomisk 

studie eller gått en kurs i beteendeekonomi. 

3.3 Experimentell design 

Vinstfrågorna var utformade enligt nedanstående exempel: 

Väljer du 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
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Förlustfrågorna såg ut enligt nedanstående exempel: 

Väljer du att förlora 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 

Ifall individen valde att spela hade den 50 % chans att antingen vinna/förlora den summa man 

singlade slant om. 

3.4 Datahantering och datainsamling 

För att kunna jämföra svar mellan den tidsfördröjda gruppen och tidspressade gruppen var jag 

tvungen att koda datorenkäten så att jag kunde identifiera ifall frågan var besvarad under tidspress 

eller inte och ifall personen fått förlustfrågorna eller vinstfrågorna först. Förutom detta samlades data 

in om vilken utbildning personen genomförde och vilken ålder försökspersonen hade genom 

datorenkäten. 

För att få korrekta baseline värden på hudkonduktans följdes en guide av Schulte-Mecklenbeck, 

Kuhberger och Ranyard (2011). Personen fick vänja sig med mätutrustningen genom att sitta i 5-10 

minuter och ta det lugnt. Ett baseline värde är det naturliga värdet en individ har när den inte utsätts 

för kognitiv eller fysisk ansträngning. Efter denna tid följdes ett manus där experimentet förklarades, 

även allmänna frågor ställdes om den deltagande individen. För att kunna bedöma hur stressande en 

fråga var använder jag hudkonduktansens startvärde och ett slutvärde. Detta för att fånga upp 

skillnaden av stressnivå. Detta sköttes manuellt genom att man markerade när en försöksindivid fick 

en fråga och när frågan besvarats i programmet för hudkonduktans. Skillnaden i stressnivå 

beräknades: 𝑠𝑠 − 𝑠𝑓 = ∆𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 

ss = stress när frågan besvarades sf= stressnivå när man fick frågan ∆stress= skillnad i stressnivå 

3.5 Intern validitet 

Genom att hålla alla variabler konstanta förutom den behandlingsvariabeln man undersöker undviks 

att variabler som inte undersöks påverkar resultatet (Morris, 2006). Uppnås detta har intern validitet 

uppnåtts.  Den interna validiteten är svårkontrollerad då man inte kan förväntas ha kontroll över allt 

under ett experiment, försökspersoners för dagen känslotillstånd är ett exempel. Men för att 

förhindra att jag ska haft påverkan på deltagarna har ett manus använts för att försöka förhindra att 

bemötande av försökspersoner skiljt sig från testtillfällen. För att uppnå intern validitet är det viktigt 

att inte ändra fler än en variabel, därför har inte sannolikheten ändrats för vinster eller förluster i 

experimentet. Endast summorna som individen kan vinna eller förlora har varierats. Instruktionerna 

till varje deltagare har varit samma i datorenkäten. Information dom fått inför varje del har varit 

identisk förutom att formuleringen ”vinna” pengar ändrats till att ”förlora” pengar i förlustspelen. 
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Deltagarna har varit medvetna om att dom varit observerade vilket kan påverka hur deltagarna har 

betett sig. Effekten att en individ som är medveten om att den är övervakad kan förändra sitt 

beteende kallas ofta för Hawthorn effekten (McCarney, o.a., 2007). Övervakningen har varit 

nödvändig då manuella markeringar behövde göras i stressprogramvaran. 

3.6 Extern validitet 

Generaliserbarheten i experiment får anses vara godkänd. Eftersom endast 23 deltagare medverkade 

i experimentet har hänsyn till detta tagits för att undvika att ingen enskild individ ska får för stor 

inverkan på resultatet. Detta åstadkoms då jag förutom att använda individuella svar även använde 

medelvärden för varje individ när deskriptiv statistik presenterades. Svårigheter med att rekrytera 

deltagare samt den begränsade tillgången till mätutrustning har begränsat antalet deltagare. En 

begränsande faktor kan ha varit den tidsåtgång som krävdes för att delta. Mellan två kurser kan 

elever ha mycket att göra med grupparbeten vilket begränsar den individuella friheten för studenten. 

Uppenbarligen övervägde inte den monetära belöningen tiden experimentet tog i anspråk. Resultatet 

ska därför ses som en indikation på vad en större studie skulle kunna komma fram till. Metoden som 

använts har tidigare framgångsrikt använts utan mätning av stressnivåer bland annat av Kahneman 

och Tversky (1984) vilket ger stöd för en överförbarhet av metoden till fler områden. 

Hudkonduktansen har valts då det är en billig och tillförlitlig metod. Metoden är billigare än att mäta 

kortisol eller använda PET-röntgen för att mäta stressnivå (Schulte-Mecklenbeck, Kuhberger, & 

Ranyard, 2011). 
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4. Resultat 
 

Resultaten sammanfattas i tabell 2 som sammanställer både data från beslutsexperimentet med data 

insamlad från hudkonduktans. För att säkerställa att en individ inte får för stor påverkan på resultatet 

har den deskriptiva statistiken delats in i en del där varje individuellt svar använts i beräkningen 

jämfört med en uträkning där medelvärden av varje individs svar använts. Nivå på spelande är antal 

spel i procent som försökspersonen väljer att spela, istället för att välja det säkra alternativet. 

Hudkonduktans presenteras även den för individuella svar och genomsnittssvar för att korrigera så 

att ingen enstaka individ får för stor påverkan på resultatet. Senare i figur 3 och figur 4 presenteras 

grafiskt hur deltagarna svarat. 

I tabell 2 kan vi utläsa att endast Vinstfrågor: nivå på spelande i procent är statistiskt signifikant på 1 

% signifikansnivå. Denna signifikans försvinner precis på 5 % signifikansnivå på medelvärdesstatistik 

när Vinstfrågor: genomsnittlig nivå på spelande i procent används. TP (tidspress) nivå på spelandet är 

ca 12 % lägre vid vinstfrågor både när det kommer till individuella svar och genomsnitt. Detta 

indikerar att man vid beslut under tidspress vid risk verkar vara mer riskaversiva än den tidsfördröjda 

gruppen. Detta stämmer väl överens med ett mer prospect theory beslutsfattande vid risk. 

Vid förlustfrågor är inte resultaten statistiskt signifikanta på 5 % signifikansnivå.  TP gruppen väljer att 

spela 9 % mer än vad den TF (tidsfördröjda) gruppen väljer att spela på individuella svar. TP gruppen 

väljer att spela 7 % mer än den TF gruppen om medelvärden används. Detta överensstämmer med 

ett mer prospect theory beslutsfattande som innebär att individer blir risksökande vid förlustfrågor.  

Ingen av hudkonduktansvärdena är signifikanta men indikerar en förhöjd stressnivå hos TP gruppen. 

Detta innebär att kontrollen av stressnivåer går åt rätt håll men inte tillräckligt stor för att kunna 

utesluta att testet inte skiljer sig från populationen i stort.  

Missade svar är få vilket ger ett skydd mot urvals bias. Standardavvikelsen är jämnt fördelade för 

beslutsdatan och ingen standardavvikelse sticker ut jämfört med de andra. I TP gruppen bestod 

deltagarna till 50 % av kvinnor. I TF gruppen bestod gruppen av 63,64 % kvinnor. Genom att försöka 

ha en så jämn könsfördelning som möjligt är förhoppningen att resultatet ska bli mer representativt 

för hela befolkningen. Då människor rekryterades till experimentet på Linköpings Universitet är det 

rimligt att medelåldern är lägre än i resten av samhället. I experimentet var medelåldern i båda 

grupperna 24 år. 
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Tabell 2: Deskriptiv statistik 

Tabell 2 - deskriptiv statistik beslut och hudkonduktans       

Deskriptiv statistik individuella svar (beslutsdata) TP (Tidspress) TF (Tidsfördröjd) TP vs TF P-värde 

Vinstfrågor: nivå på spelande % (SD)  60,71 (0,49) 72,61 (0,45) 0,0028*** 

Förlustfrågor: nivå på spelande % (SD) 39,92 (0,49) 32,9 (0,47) 0,0557* 

Vinstfrågor: missade svar 0 1   

Förlustfrågor: missade svar 4 0   

n (individuella svar) 500 461   

Deskriptiv statistik hudkonduktans individuella svar TP TF TP vs TF P-värde 

Vinstfrågor: hudkonduktans (SD)  0,0512 (0,32) 0,0237 (0,26) 0,15 

Förlustfrågor: hudkonduktans (SD)  0,0676 (0,29) 0,0385 (0,29) 0,135 

Missade svar 0 0   

n (antal individuella mätvärden) 504 462   

Deskriptiv statistik medelvärden (beslutsdata) TP TF TP vs TF P-värde 

Vinstfrågor: genomsnittlig nivå på spelande % (SD) 60,71 72,73 0,0529* 

Förlustfrågor: genomsnittlig nivå på spelande % (SD) 40,07 (0,17) 32,9 (0,26) 0,2199 

Vinstfrågor: saknade svar 0 0   

Förlustfrågor: saknade svar 0 0   

n (Antal medelvärden) 12 11   

Deskriptiv statistik hudkonduktans medelvärden svar TP TF TP vs TF P-värde 

Vinstfrågor: genomsnittlig hudkonduktans (sd) 0,0512 (0,11) 0,0237 (0,06) 0,233 

Förlustfrågor: genomsnittlig hudkonduktans (sd) 0,0676 (0,12) 0,0385 (0,11) 0,27 

Missade svar 0 0   

n (antal medelvärden för mätvärden) 12 11   

kvinnor (%)  50 63,64   

***=1% signifikansnivå **=5% signifikansnivå *=10% signifikansnivå 

I Figur 3 har vinstbeslut tydliggjorts grafiskt där x axeln är säkervinst delad på vinst i 50/50 spel. 

Grafen visar att generellt är viljan att spela är lägre för TP gruppen som snabbare väljer det säkra 

spelet. Detta förstärker bilden från den deskriptiva statistiken att personer som utsätts för tidspress 

verkar vara mer riskaversiva vid vinstfrågor och fått ett mer prospect theory beslutsfattande.  TF 

gruppen har som TP gruppen en vilja att minska sitt spelande när den säkra vinsten närmar sig den 

spelade vinsten men är inte lika vinstaversiv som TP gruppen. När den säkra vinsten ökar i storlek 

relativt spelvinst så väljer man att spela mindre.  
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Figur 3: Vinstsidans benägenhet att spela 

Figur 4 motsvarar Figur 3 men klargör förlustbeslut. Linjerna visar på två jämna linjer där TP gruppen 

oftare väljer att spela än TF gruppen. Här följer dock de två gruppernas beslut varandra i större 

utsträckning vilket speglar det ej signifikanta resultatet på förlustsidan. Både TP och TF gruppen 

verkar öka sin vilja att spela när den säkra förlusten närmar sig värdet för förlust vid spel. 
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5. Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att analysera om tidspress ledde till ett mer prospect theory liknande 

beslutsfattande. Syftet var även att kontrollera stressnivå genom hudkonduktans för att få en bättre 

förståelse om tidspress leder till stress som en förklaring av det mer prospect theory 

beslutsfattandet. 

Resultaten i denna uppsats är starka på vinstsidan. Den ökade riskaversionen vid tidspress är ett stöd 

för ett mer prospect theory liknanade beslutsfattande. Stressnivåerna är inte signifikanta men pekar 

ändå på en skillnad i stressnivåer av tidspress och vinstbeslut. Istället för att mäta hudkonduktans 

mätte Buckert, Oechssler och Scwieren (2013) kortisolhalter vid tidspress vilken indikerar även den 

på en ökad stressnivå vid tidspress. Den ökade stressen kan tvinga folk att använda sitt intuitiva 

system 1 istället för sitt beräknande system 2. 

Den ökade riskaversionen vid tidspress kan bland annat leda till att man inte tar nyttomaximerade 

beslut vid investeringar efter att man tidigare gjort lönsamma investeringar. Man skulle kunna tänka 

sig att investeraren blir rädd för att förlora den vinst man redan skapat för sitt företag. En 

aktiehandlare som bevakar sin terminal har ofta inte tid att hämta in mycket information inför ett 

beslut. Då aktiehandlaren är under tidspress kommer han efter en vinstaffär att vara riskaversiv. Han 

undviker därför att genomföra en affär som han tidigare på dagen skulle genomfört om han inte 

redan hade en säker vinst. Studien har även funnit indikationer på ett risksökande beteende vid 

förlustbeslut. Det är dock inte en tillräckligt stark trend som skiljer sig från den tidsfördröjda gruppen 

för att vara signifikant. Inte heller stressnivåerna ökar tillräckligt mycket för att vara signifikanta men 

en ökning kan noteras av tidspressen.  

En ökning av risksökande vid förlustfrågor är förenligt med ett mer prospect theory beslutsfattande. 

Den ökade stressen kan ha lett till att det emotionella system 1 används då TP gruppen genom 

tidspressen inte fått tid att använda det resonerande system 2. Detta skulle kunna vara den effekt 

som driver på förändringen i riskpreferenser vid vinster och förluster.  Som ett exempel kan en 

aktiehandlaren som tidigare på dagen tagit ett beslut som lett till en förlustposition välja att ta en 

högre risk för att försöka minska sin förlust genom att handla i en aktie med en högre risk med en 

förhoppning om en bättre avkastning på sitt kapital. Kocher och Sutter (2006) som undersökt 

finansmarknaderna fann stöd för att mindre lönsamma beslut togs under tidspress. Då en 

tidspressad individ inte får möjlighet att genomföra de beräkningar som krävs för att ta ett medvetet 

vinstmaximerande beslut tvingas individen använda sitt intuitiva system 1.  Det finns dock även 

forskning som inte visar på någon skillnad av tidspress (Ben-Zur & Breznitz, 1981). Denna studie har 
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dock till sin fördel att ekonomisk kompensation har utbetalats till deltagare vilket ska förhindra att 

folk inte tar experimentet på allvar då deltagaren saknar incitament att göra sitt bästa.    

Studien som varit den första som använt hudkonduktans för att mäta stressnivåer vid tidspress bör 

ses som en explorativ första uppsats inom ett område som än är helt outforskat. En anledning till att 

vissa resultat inte är signifikanta i denna studie kan tänkas vara det låga deltagarantalet i studien. 

Målet från början var ett deltagarantal som var dubbelt så stor men på grund av låg vilja att delta och 

den begränsade tillgången till hudkonduktansmaskinen blev det inte fler. Därför behöver en större 

studie genomföras.  Trots det är pekar alla resultat i denna studie mot ett mer prospect theory 

liknande beslutsfattande under tidspress och att stressdata visar på ökad stress bland den 

tidspressade gruppen.  

Då resultatet visar på att beslut under tidspress förändrar en individs riskpreferenser bör detta has i 

åtanke vid utvecklande av en policy. Misslyckas detta att göras kan det få negativa konsekvenser för 

organisationen genom sämre beslutsfattande. Tänkbara policys kan vara att färdiga beräkningar 

programmeras och en automatisering av riskbedömningar vid investeringar görs. Detta för att 

undvika att det intuitiva system 1 används. Genom att ge individen så mycket tid som möjligt för att 

kunna ta ett informerat beslut och använda sitt långsamma resonerande system 2 för att komma 

fram till ett väl genomtänkt investeringsbeslut mer i enlighet med det vinstmaximerande expected 

utility. 

För att kunna stärka resultaten i denna uppsats krävs fler och större studier som visar på beteende 

förändringar vid tidspress. Även forskning kring hudkonduktans och tidspress behövs för att klargöra 

att tidspress leder till stress som leder till ett mer prospect theory beslutsfattande. Samtidigt finns 

det en agentproblematik som vore intressant att undersöka då värdepappershandlare sällan placerar 

sina egna pengar. Det skulle tillföra ny kunskap om en studie genomförs som jämför resultatet på 

studier där man får monetära incitament med studier där inga monetära incitament ges när 

tillräckligt många resultat finns med tidspress.  
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6. Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1: beteende experiment 

 
VINSTFRÅGOR 
 
Fråga 1 
Väljer du 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
 
Fråga 2 
Väljer du 40 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
 

Fråga 3 

Väljer du 45 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
 

Fråga 4 

Väljer du 50 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
 

Fråga 5 

Väljer du 55 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
 

Fråga 6 

Väljer du 60 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
 

Fråga 7 

Väljer du 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
 

Fråga 8 

Väljer du 20 SEK med säkerhet eller att singla slant om 75 SEK? 
 
Fråga 9 
Väljer du 25 SEK med säkerhet eller att singla slant om 75 SEK? 
 
Fråga 10 
Väljer du 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om 75 SEK? 
 
Fråga 11 
Väljer du 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om 75 SEK? 
 
Fråga 12 
Väljer du 40 SEK med säkerhet eller att singla slant om 75 SEK? 
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Fråga 13 
Väljer du 45 SEK med säkerhet eller att singla slant om 75 SEK? 
 
Fråga 14 
Väljer du 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om 60 SEK? 
Fråga 15 
Väljer du 15 SEK med säkerhet eller att singla slant om 50 SEK? 
 
Fråga 16 
Väljer du 20 SEK med säkerhet eller att singla slant om 50 SEK? 
 
Fråga 17 
Väljer du 25 SEK med säkerhet eller att singla slant om 50 SEK? 
 
Fråga 18 
Väljer du 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om 50 SEK? 
 
Fråga 19 
Väljer du 20 SEK med säkerhet eller att singla slant om 60 SEK? 
 
Fråga 20 
Väljer du 25 SEK med säkerhet eller att singla slant om 60 SEK? 
 
Fråga 21 
Väljer du 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om 60 SEK? 
 
Förlustfrågor 
 
Fråga 1 
Väljer du att förlora 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 
 
Fråga 2 
Väljer du att förlora 40 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 
 
Fråga 3 
Väljer du att förlora 45 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 
 
Fråga 4 
Väljer du att förlora 50 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 
 

Fråga 5 
Väljer du att förlora 55 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 
 

Fråga 6 
Väljer du att förlora 60 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 
 
Fråga 7 
Väljer du att förlora 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 
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Fråga 8 
Väljer du att förlora 20 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 75 SEK? 
 
Fråga 9 
Väljer du att förlora 25 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 75 SEK? 
 

Fråga 10 

Väljer du att förlora 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 75 SEK? 

 

Fråga 11 

Väljer du att förlora 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 75 SEK? 

Fråga 12 
Väljer du att förlora 40 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 75 SEK? 
 
Fråga 13 
Väljer du att förlora 45 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 75 SEK? 
 
Fråga 14 
Väljer du att förlora 15 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 50 SEK? 
 
Fråga 15 
Väljer du att förlora 20 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 50 SEK? 
 
Fråga 16 
Väljer du att förlora 25 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 50 SEK? 
 
Fråga 17 
Väljer du att förlora 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 50 SEK? 
 
Fråga 18 
Väljer du att förlora 20 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 60 SEK? 
 
Fråga 19 
Väljer du att förlora 25 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 60 SEK? 
 
Fråga 20 
Väljer du att förlora 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 60 SEK? 
 
Fråga 21 
Väljer du att förlora 30 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 60 SEK?  
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6.2 Bilaga 2: Manus till beteende experimentet 

 

Manus för experiment med hudkonduktans 

 

1: Jag börjar med att kort beskriva vad experimentet ska göra. 

Jag kommer att mäta stressnivån vid finansiella beslut. 

10% av deltagarna kommer vi tyvärr ej kunna använda då dom ej ger utslag på vår mätutrustning 

ingen kompensation utbetalas då 

 

Inga kalla händer 

tvätta händerna med tvål och ljummet vatten 

testet beräknas ta ca 40 min 

 

kommer totalt vara 42 frågor under testets gång 

Dessa 42 frågor är uppdelade i 2 delar med 21 frågor vardera i varje del 

Du kommer att utöver dom 100 kr du får för att delta i experimentet att slumpmässigt bli tilldelad en 

fråga som kan ge utdelning för extra betalning 

Du har slumpats fram fråga xx som din fråga 

 

 

2: förklarar vi hur jag ska använda utrustningen för att mäta stressnivån. 

Talar om för personen att det inte finns någon risk för elstötar. 

 

Finns liten risk för allergisk reaktion från kontaktmediumet som behövs för att kunna mäta 

förändringar i svett. 

 

 

3: Sen är det läge att fästa elektroderna på försökspersonens händer. 

Viktigt att mätutrustningen sitter fast ordentligt på personens händer. 

Elektroderna ska gärna sitta på pek- och långfinger. Ej i vecken eller på hårda valkar. 

Fästa elektroderna så sladdarna inte är spända 

Tejpa fast sladdar i hand eller handled 
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Handen ska hållas i bekvämt läge så den inte behöver röras på. 

Tangentbord och skärm synligt 

Har personen några frågor 

 

Inga frågor från person under testets gång 

 

4: Baseline på stressnivån ska nu mätas upp. Kan ta c:a 5-10 min. 

Under tiden ska vi tala med försökspersonen fört att få denne att känna sig lugn och avslappnad. 

Fråga om vilket program personen går. Vad personen gör och andra allmänna frågor av ej 

uppstressande karaktär. 

 

5. Testet ska startas och genomföras. 

Viktigt att sladdarna till mätutrustningen inte är spända, och att de inte rycker i elektroderna. 

Personen ska ha handen i ett viloläge så personen kan hålla handen och fingrarna stilla. 

 

Frågorna börjar och jag ska nu Trycka på F1 och F9 för att mäta stressnivån under tiden för 

beslutfattandet. 

F1= frågan startar 

F9= frågan besvaras 

Viktigt att vara snabb med att trycka på F1 och F9 för att få med personens reaktion från själva 

beslutsfattandet. 

 

6. Nu är alla frågor besvarade. 

Nu ska personens baseline för stress mätas igen. 

Personen ska nu stressas ner. Tar c:a 5-10 min. 

Under denna tid frågar vi om hur personen uppfattade testet. 

 

Något personen undrar över? 

Lite allmänt snack om det behövs för att fylla ut tiden 
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6.3 Bilaga 3 – Instruktioner för enkät 

INSTRUKTIONER 

 
Tidsfördröjd förlustfrågor 

Det är viktigt att du noggrant läser de följande instruktionerna. Experimentet består av 2 delar där 
varje del innehåller 21 frågor. Du kommer sammantaget att få svara på 42 frågor. 
 
Alla frågor innebär att du får ta beslut rörande pengar. Ett av dina 42 svar kommer att slumpmässigt 
väljas ut för faktisk betalning.  
 
Inför varje del kommer du få instruktioner som det är viktigt att du noggrant läser igenom. Det är 
viktigt att du förstår hur en del fungerar innan du påbörjar varje ny del. Om något är oklart fråga 
experimentledaren innan du påbörjar en ny del. Under tiden du svarar på frågor får ingen kontakt 
ske med experimentshandledaren.  
 
Tänk noggrant igenom dina svar innan du går vidare. Det kommer det ta 7 sekunder innan du kan 
svara på varje fråga.  
 
I de nästa 21 frågorna kommer du att få välja mellan att förlora en summa pengar med säkerhet eller 
att spela. Om du spelar kommer vi efter experimentet att singla en slant och vid krona kommer du 
att förlora de 100 SEK du får som ersättning för ditt deltagande, medan du vid klave förlorar 0 SEK av 
din ersättning. Du har alltså 50% chans att förlora 100 sek om du väljer slantsingling. 
 
Tänk noggrant igenom dina svar. Det kommer att ta 7 sekunder innan du har möjlighet att avge ditt 
svar på varje fråga. 
 
När du klickar på nästa börjar frågorna. 
 
Väljer du att förlora 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om att förlora 100 SEK? 

 Förlora 35 SEK med säkerhet  
 

 Singla slant om att förlora 100 SEK  
 
INSTRUKTIONER 

 
Tidspress 

 
Det är viktigt att du noggrant läser de följande instruktionerna. Experimentet består av 2 delar där 
varje del innehåller 21 frågor. Du kommer sammantaget att få svara på 42 frågor. 
 
Alla frågor innebär att du får ta beslut rörande pengar. Ett av dina 42 svar kommer att slumpmässigt 
väljas ut för faktisk betalning.  
 
Inför varje del kommer du få instruktioner som det är viktigt att du noggrant läser igenom. Det är 
viktigt att du förstår hur en del fungerar innan du påbörjar varje ny del. Om något är oklart fråga 
experimentledaren innan du påbörjar en ny del. Under tiden du svarar på frågor får ingen kontakt 
ske med experimentshandledaren.  
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Försök svara så snabbt som möjligt på frågorna. Du kommer att ha maximalt 7 sekunder på dig för 
varje fråga. En räknare på skärmen kommer indikera hur lång betänketid du har kvar. Om du inte 
hinner svara presenteras nästa fråga automatiskt.  
 
I de nästa 21 frågorna kommer du att få välja mellan att få en summa pengar med säkerhet eller att 
spela. Om du spelar kommer vi efter experimentet att singla en slant och vid krona kommer du att få 
100 SEK ytterligare för ditt deltagande, medan du vid klave får 0 SEK ytterligare för ditt deltagande. 
Du har alltså 50% chans att vinna 100 SEK ytterligare om du väljer slantsingling. 
 
Kom ihåg att du har maximalt 7 sekunder på dig att besvara varje fråga. Varje gång du trycker nästa 
kommer nästa fråga. 
 
Tryck på 'nästa' när du är redo att starta. 
 
Väljer du 35 SEK med säkerhet eller att singla slant om 100 SEK? 
 
Tid kvar: 7 sekunder 

 35 SEK med säkerhet  
 Singla slant om 100 SEK 

 
 


