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SAMMANFATTNING  

BAKGRUND: Dagens samhälle med hög förändringstakt och ökande informationsflöden ökar 
efterfrågan på individens mentala kapacitet. Det blir allt svårare att analytiskt bearbeta alla de 
olika dilemman och vardagliga beslut som individer ställs inför. Detta eftersom individer har en 
begränsad mental kapacitet tillgänglig för att fatta dessa beslut. Det har beskrivits i tidigare 
forskning att mentalt utmattade individer är mer beroende på intuition, vilket är mindre 
ansträngande, när de tar beslut. Men lite är känt om i vilken utsträckning intuitiva beslut skiljer sig 
från analytisk. Är mentalt utmattade individer mer eller mindre villiga att maximera utfallet i 
moraliska dilemman där motstridiga värden ställs mot varandra? Är mentalt utmattade individer 
mer eller mindre villiga att samarbeta? Tar mentalt utmattade individer mer eller mindre 
altruistiska beslut? Är vår intuition mer eller mindre som Homo Economicus antagandet?  

SYFTE: Med utgångspunkt från ett Dual Process perspektiv på beslutsfattande syftar denna studie 
att undersöka hur mental utmattning påverkar moraliska bedömningar och prosociala beslut.  

METOD: Ett laboratorieexperiment med 115 försökspersoner, med verkliga monetära 
incitament, utfördes på studenter vid Linköpings universitet. Försökspersonerna randomiserades 
in i en av två behandlingsgrupper och allt var identisk mellan grupperna förutom den första 
manipulationen för mental utmattning. Med ett vanligt perspektiv inom mental utmattning 
utsattes deltagare i manipulationsgruppen för hög kognitiv belastning medan deltagare i 
kontrollgruppen utsattes för låg kognitiv belastning. Experimentsdeltagarna fick svara på 16 
frågor indelade i fyra olika beslutssituationer uppdelade på: moraliska dilemman, Public Good spel 
och två typer av Diktatorspelet där typen av uppoffringar för att bidra med pengar till 
välgörenhet varierades.  

RESULTAT: Deltagarna i hög kognitiv belastningsgruppen gjorde mindre konsekventialistiska 
moraliska bedömningar jämfört med de andra deltagarna (p = 0,075). Effekten är särskilt stark 
när man tittar bara på hög konfliktsdilemman som Crying Baby. Ingen skillnad mellan 
behandlingsgrupperna fanns i Public Good spelet. I Diktatorspelet som innehöll monetära 
uppoffringar skänkte försökspersoner mindre pengar till välgörenhet när de utsätts för hög 
kognitiv belastning. Men resultatet var inte signifikant (p = 0,292). Ingen skillnad fanns i 
Diktatorspelet som gick ut på personlig uppoffring då nästan alla experimentsdeltagare valde att 
donera till välgörenhet.  

SLUTSATS: Enligt ett Dual Process perspektiv visar den här uppsatsen att intuitivt tänkande inte 
entydigt leder till att individer tar beslut som är mer eller mindre i enlighet med Homo Economicus 
antagandet. Sambanden mellan mental utmattning och prosocialt beslutsfattande är antagligen 
betydligt mer komplext än vad som fångas i den här uppsatsen. Vidare forskning behöver 
undersöka vilka mentala genvägar individer använder sig av i olika typer av prosociala beslut och 
varför intuitivt och analytiskt beslutsfattande skiljer sig för visa typer av beslut men inte för 
andra. Fortsatt forskning inom detta område kan potentiellt identifiera mekanismer och policys 
som kan hjälpa individers kapacitet att fatta beslut i enlighet med både sina egna och samhällets 
preferenser. 

Nyckelord: Beteendeekonomi, Experiment, Mental utmattning, Dual Process teorin, Altruism, Prosociala 
beslut, Moraliska dilemman, Public Good spelet, Diktatorspelet.  
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ABSTRACT  

BACKGROUND: Today’s societal changes, including high rate of change and increasing 

information flows, are increasing the demand on the individual mental capacity. It becomes 

increasingly difficult to analytically process all the different dilemmas and everyday decisions as 

individuals have a limited mental capacity available to make these decisions. Thus, it has been 

suggested that ego-depleted relies more heavily on intuition, which is less burdensome, when 

making decision. However little is known about to what extent intuitive decisions differ from 

analytic. Are ego-depleted individuals more or less likely to maximize outcome in moral dilemmas 

involving conflicting values? Do ego depleted individuals become more or less willing to 

cooperate? Do ego depleted individuals become more or less altruistic? Is our intuition more or 

less in accordance with Homo Economicus? 

AIM: Starting from a Dual Process perspective on decision-making the aim of this study is to 

examine how ego depletion affects moral judgment and pro-social decisions. 

METHOD: A laboratory experiment involving 115 subjects, using real monetary incentives, was 

conducted among students at Linköping University. Subjects were randomized into one of two 

treatments. Everything was identical across treatments except for the initial ego-depletion 

manipulation. Using a standard paradigm for ego-depletion subjects in treatment 1 were put 

under high cognitive load while subjects in treatment two were put under low cognitive load. 

Subjects faced 16 questions divided into four different decision tasks: Moral dilemmas, Public 

Goods game, two types of Dictator Game where the type of sacrifice subjects could make in 

order to contribute money to charity was varied. 

RESULTS: Subjects in the high cognitive load treatment made fewer consequentialists moral 

judgments compared to other subjects (p = 0.075). The effect is especially strong when looking 

only at high-conflict dilemmas such as Crying Baby. No difference between treatments was found 

for the public goods games. In the dictator game involving monetary sacrifice subjects donated 

less money to charity when put under high cognitive load. However the finding was not 

significant (p = 0.292). No difference was found in the dictator game involving effort as personal 

sacrifice since almost everyone chooses to donate to charity. 

CONCLUSION: According to The Dual Process perspective this essay shows that intuitive 

thinking does not evidently lead to that they makes decision that more or less is in accordance 

with Homo Economicus. The connection between ego depletion and pro-social decisions is more 

complex. Further research needs to investigate which different mental shortcuts that individuals 

uses in various types of pro-social decisions and why intuitive and analytical decision-making 

differ between different decisions. Further research within the area can identify potential 

mechanisms and policies that can support individuals’ capacity to make decisions in accordance 

with their own and society’s preferences. 

Key word: Behavioral Economics, Experiment, Ego depletion, Dual Process Theory, Altruism, Pro-social 

decisions, Moral Dilemma, Public Good Game, Dictator Game,  
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1 Inledning 

De två sista åren har den mobila uppkopplingen via smarta telefoner och Surfplattor fördubblats 

och den uppkopplade tiden har ökat markant (Findahl, 2012). Intryck från omvärlden kommer 

ständigt till individer genom nyheter och sociala medier vilket gör att samspelet mellan hjärnans 

två beslutssystem och beslutsfattande är aktuellt. Hur påverkar denna nutida samhällsutveckling 

individers vardagliga beslut? 

Uppsatsen tar avstamp i det förenklade antagandet om Homo economicus, men mjukar upp 

antagandet för att komma närmare verkligheten. Homo economicus är ett vanligt antagande i 

ekonomiska modeller där individer antas fatta sina beslut efter en obegränsad kognitiv förmåga 

och maximerar sin egen payoff utan att beakta andra individer (Altman, 2006). Inom forskning i 

psykologi är det däremot väldokumenterat att individers beteende kräver mental energi som dras 

från en mental resurspool. När energin i resurspoolen är låg beskrivs individen som mentalt 

utmattad och forskningen visar att individer då tar andra beslut än normalt (Baumeister, 

Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998). Är mentalt utmattade individer mer eller mindre villiga att 

maximera utfallet i moraliska dilemman där motstridiga värden ställs mot varandra? Är mentalt 

utmattade individer mer eller mindre villiga att samarbeta? Tar mentalt utmattade individer mer 

eller mindre altruistiska beslut? Är vår intuition mer eller mindre som Homo Economicus 

antagandet? 

1.1 Bakgrund 

Dual Process teorin bygger på att individer har två olika system för att tänka och fatta beslut, det 

snabba System 1 och det långsamma System 2 (Sloman, 1996; Stanovich & West, 2000; 

Kahneman, 2003). Det snabba beslutsfattandet beskrivs som intuitivt, automatiskt, känslobaserat, 

emotionellt medan det långsamma beslutsfattandet som reflekterande, kontrollerat, krävande och 

utstuderande. Tabell 1.1 visar de två systemen och dess egenskaper. (Kahneman, 2011, ss. 20-54; 

Kahneman, 2003) Studier visar att det 

långsamma systemets kapacitet att 

motstå, bearbeta eller förbise impulser 

och känslor från System 1 tömmer den 

mentala energi som finns i hjärnan. 

Detta är en av huvudanledningarna till 

mental utmattning. Den mentala 

tröttheten brukar liknas vid en muskel 

Tabell 1.1 – Översikt över de två beslutssystemen. 

System 1 System 2 

Automatiskt Reflekterande 
Okontrollerat Kontrollerat 
Inte krävande Krävande 

Associativt Deduktivt 
Snabbt Långsamt 

Omedvetet Medvetet 
Affektivt Analytiskt 

Källa: egen bearbetning av bild i (Kahneman, 2003, s. 4) 
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som blir trött av arbete. Får muskeln vila återhämtar den sig, precis som den mentala 

resurspoolen, och kan arbeta effektivt igen. (Baumeister & Heatherton, 1996; Baumeister, 

Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998)  

Mot bakgrund av den nutida samhällsförändringen borde logiskt sett ökade intryck från 

omvärlden till System 1 öka belastningen på System 2 och därför leda till mer mental utmattning. 

Hur fattas beslut och hur påverkas dessa av mental utmattning? 

Kahneman (2011; 2003) menar att individer både använder det snabba och det långsamma 

systemen simultant vid beslutsfattande men att det är beslutets omfattning och kontext som 

avgör vilket system som främst används. Frågan ”vad blir 14x36?” kräver oftast att System 2 

används i större utsträckning medan enklare frågor som ”vad blir 1+1?”och ”vilken färg har 

himlen?” kräver lite resonerande stöd, vilket gör att System 1 kan svara snabbt. Ju mer skicklighet 

och erfarenhet individen har i ett ämne desto mindre energi kräver besluten eftersom det då krävs 

mindre stöd från System 2. Har individen tillräckligt stor erfarenhet och skicklighet kan svåra 

beslut fattas med intuition utan att överhuvudtaget konsultera System 2. Av vikt är att påpeka att 

såväl System 1 och 2 kan anses vara rationella i den meningen att både snabba och långsamma 

beslut kan stämma med individens preferenser (Pham, 2007). 

Hur mental utmattning påverkar individers beteende studeras främst i laboratorieexperiment, 

eftersom detta tillåter undersökaren att kontrollerat och isolerat mäta olika effekter på beteende 

(Levitt & List, 2007). Den mentala utmattningen har i experimentella studier visat sig leda till 

minskad förmåga att använda det energikrävande System 2 och individen har därför inte samma 

kapacitet att bearbeta intryck från omvärlden. Besluten fattas då i större utsträckning associativt 

utifrån den erfarenhet individen har i ämnet utan att konsultera System 2. (Kahneman, 2011; 

2003; Baumeister & Heatherton, 1996) Även förmågan att stänga ute impulser från system 1 tar 

energi och är avgörande i vår förmåga att fokusera på en uppgift eller att hålla komplicerad 

information i arbetsminnet. Därför är självkontrollen avgörande för att vi människor ska kunna 

motstå impulser och att rikta uppmärksamheten mot andra ambitioner (Inzlicht & Schmeichel, 

2012)  

Experimentella studier har också visat på att träning på att stänga ute impulser från System 1 ökar 

kapaciteten att göra likadant i framtiden, vilket stödjer Kahnemans resonemang om skicklighet 

och erfarenhet i beslutsfattandet. (Baumeister, Vohs, & Tice, 2007) I en studie av Muraven och 

Slessareva (2003) visar de att både monetära incitament (externa incitament) och tron på att 
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experimentet hade ett större syfte (interna incitament) gjorde att de mentalt utmattade 

experimentdeltagarna uppvisade större förmåga att upprätthålla System 2 under experimentet. 

Det visar hur interna och externa funktioner påverkar förmågan att upprätthålla självkontroll. 

Framsteg inom Dual Process teorin har idag mynnat ut i att forskarna börjat titta på praktiska 

implikationer för effekterna av mental utmattning. Baumeisters et al. (2007) experimentella 

studier har visat att mental utmattning leder till bland annat överdriven konsumtion av alkohol 

och mat, ökade aggressioner och diskrimineringar m.m. Det finns få studier som undersöker 

individens sociala preferenser under mental utmattning kopplat till Dual Process teorin. Denna 

uppsats kommer därför att fokusera på individernas sociala preferenser vilket avgränsas till: a) 

moraliska bedömningar, b) samarbetsviljan och c) altruism.  

Prosociala beslut definieras som handlingar som är kostsamma för individen själv men gynnsam 

för någon annan, antingen samhället eller någon annan individ.  

1.1 Syfte 

Att undersöka hur mental utmattning påverkar moraliska bedömningar och prosociala beslut 

utifrån ett Dual Process perspektiv. 

1.2 Forskningsfrågor 

För att uppnå uppsatsens syfte används fyra forskningsfrågor. 

1. Hur påverkar mental utmattning moraliska bedömningar? 

2. Hur påverkar mental utmattning samarbete? 

3. Hur påverkar mental utmattning altruistiskt givande? 

4. Hur påverkar mental utmattning altruistiskt givande när kostnaden består av tid istället 

för pengar? 
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1.3 Genomförande   

Likt en rad andra studier som undersöker beslutsfattande används; moraliska dilemman, Public 

Good spelet och Diktatorspelet. Det är modeller som är erkända inom ämnet och har accepterats 

som verktyg med målet att undersöka individers sociala preferenser, altruism och samarbete 

(Levitt & List, 2007; Falk & Heckman, 2009). Laboratorieexperiment använda i denna uppsats 

med anledning av att det passade tidsramen och att det är ett bra sätt att undersöka moraliska 

dilemman och prosociala beslutfattande i en isolerad och kontrollerad miljö.  

1.4 Forskningsbidrag 

En pågående forskningsstudie 

på Institutionen för 

ekonomisk och industriell 

utveckling (IEI) vid 

Linköpings Universitet 

studerar intuitionens 

betydelse för moraliskt och 

ekonomiskt beslutsfattande i 

flera fall än mental 

utmattning. I figur 1.1 visas 

en översikt på hur den övergripande studien är uppbyggd. Uppsatsen utgör en förstudie till study 

2 i figuren där fokus är på moraliska bedömningar och prosociala beslut  

Samtliga studier har sin utgångspunkt i Dual Process teorin men de oberoende variablerna 

(manipulationen) är olika i de tre studierna. Beroendevariablerna (spelen) är så långt som möjligt 

identiska för de tre studierna i syfte att kunna jämföras med varandra.  

För att kunna genomföra studien har vi mottagit ekonomiskt stöd från IEI. 

1.5 Disposition  

I kapitel 2 kommer tidigare forskning inom området att presenteras som sedan ligger till grund 

för hur hypoteserna formulerats. I kapitel 3 kommer metod beskrivas och motiveras. I kapitel 4 

kommer resultatet från experimentet att presenteras samt svaret på hypoteser. I kapitel 5 

besvaras uppsatsens frågeställningar vilka diskuteras fram utifrån resultatet från experimentet och 

tidigare forskning. Även metoden som använts i uppsatsen kommer att kritiseras för att avgöra 

intern, extern validitet och generaliserbarheten i studien samt en kort beskrivning på ekonomiska 

Figur 1.1 - Forskningsöversikt vid IEI 
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tillämpningar. I kapitel 6 presenteras slutsatser och vi bedömer om uppsatsen har uppnått sitt 

syfte. Kapitel 7 presenterar uppsatsens källor, i sista och avslutande kapitel 8, presenteras det 

extramaterial som intresserade läsare kan vända sig av för att tydligare se hur vi har utfört 

experimentet. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom varje område som forskningsfrågorna behandlar att presenteras. 

Avsnitten kommer i den följd som experimentet är uppbyggt efter och den här strukturen följer genom resten av 

uppsatsen. Först presenteras metodspecifika aspekter från tidigare forskning som kommer att påverka 

utformningen av experimentet. 

2.1 Mental utmattning i laboratorieexperiment 

För att studera mental utmattning i experimentella studier är det vanligt att utsätta en del av 

experimentdeltagarna, manipulationsgruppen, för en uppgift som går ut på att trötta ut individen 

mentalt genom att stänga ute impulser från System 1. Enligt Dual Process teorin kräver det mycket 

energi att stänga ute impulser vilket ska leda till mental utmattning. Uppgifter som frekvent 

använts för att utmatta experimentsdeltagarna mentalt är; kontroll av uppmärksamhet, kontroll av 

känslor, kväva impulser, kontrollera tankar, etc. Resten av experimentdeltagarna som inte utsätts 

för manipulationen, kontrollgruppen, utför vanligtvis en snarlik men förenklad uppgift. Detta för 

att experimentdeltagarna inte ska märka vilken grupp de tillhör under experimentet. Man tar bort 

instruktionen som tvingar försökspersonerna att stänga ute impulserna, till exempel får 

manipulationsgruppen ibland uppgift titta på en video med instruktionen att absolut inte titta på 

störande ord i periferin medan kontrollgruppen enbart får uppgift att titta på samma video. 

Manipulationsgruppen måste då utöva självkontroll (hög-kognitiv belastning) för att inte titta på 

orden och att stänga ute impulserna från System 1 vilket förbrukar den mentala energin. 

Kontrollgruppen ska då förbruka mindre energi genom att enbart genomföra uppgiften (låg-

kognitiv belastning). För en tydligare redogörelse för hur manipulationerna är utformade hänvisas 

till Haggers studie. (Hagger, Wood, Stiff, & Chatzisarantis, 2010)  

Tidigare studier om mental utmattning 

En metaanalys gjord av Hagger et. al. (2010) sammanställer 83 studier med 190 experiment som 

undersöker mental utmattning. Metaanalysen visar att effekten inte skiljer mellan 

manipulationerna och att de visar sig leda till mental utmatning för individen i majoriteten av 

experimenten1. En vanligt förekommande metod för att mäta den mentala utmattningen är att 

låta experimentdeltagarna svara på kontrollfrågor om den självupplevda utmattningen efter 

                                                 
1 Viktigt att poängtera är att de flesta artiklar som publiceras är just för att de har signifikans. Det finns säkerligen många studier som inte finner 
signifikans som aldrig har publicerats vilket leder till en publiceringsbias. Läsaren kan tro att manipulationen är effektivare än vad den är eftersom 
vi enbart får ta del av de signifikanta studierna. 
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manipulationen, i ett BMIS-test 2 . I samtliga studier som ingår i metaanalysen uppvisar den 

mentalt utmattade gruppen sämre förmåga till självkontroll och sämre förmåga att stänga ute 

impulser från System 1. De mentalt utmattade individerna ger också upp snabbare på uppgifter 

som är fysisk ansträngande eller tidskrävande vilket ses som ett stöd på att de har sämre förmåga 

att stänga ute impulsen från System 1. Metaanalysen visar samtidigt att de experiment som 

innehöll motiverande incitament och träning på att upprätthålla självkontroll förminskade 

effekten av mental utmattning. Hagger och hans medförfattare bedömer att de uppgifter som inte 

kräver någon skicklighet lämpar sig bättre som manipulation eftersom det minimerar risken att 

någon av experimentdeltagarna är skickliga på att utföra uppgifterna och därför påverka utfallet. 

Författarna lyfter också frågan om att de flesta studier som var med i metaanalysen utförde sina 

experiment på relativt små urvalsgrupper, i snitt 58,7 stycken deltagare och föreslår större 

urvalsgrupper i framtida studier. (Hagger, Wood, Stiff, & Chatzisarantis, 2010)  

2.2 Beslutsfattande i moraliska dilemman 

I moraliska dilemman studeras individers bedömningar där de tvingas ta beslut mellan två värden 

som är i konflikt med varandra. Ofta ställs konsekventialistiska och deontologiska moraliska 

värderingar mot varandra. Konsekventialism innebär att individer gör moraliska bedömningar 

enbart baserat på utfallet av en handling utan att beakta om handlingen i sig är rätt eller fel. 

Deontologiska beslut innebär att individer bortser från konsekvenserna och bara ser till 

handlingens egenvärde vilket ses som motsatsen till konsekventialistiska beslut. (Greene, Morelli, 

Lowenberg, Nystrom, & Cohen, 2008) Ett av de mest klassiska dilemmana som används är Trolley 

dilemmat som myntades av Philippa Foot (1978).  

Tänk dig att en skenande järnvägsvagn är på väg mot fem järnvägsarbetare som befinner sig på spåret. Du är vid 

järnvägsväxeln bredvid järnvägsspåret. Det enda sättet att hindra att järnvägsvagnen kör över och dödar de fem 

järnvägsarbetarna är att dra i spaken och växla över tåget till ett sidospår. På sidospåret befinner sig en ensam 

järnvägsarbetare. Den ensamma järnvägsarbetaren kommer att dö om du drar i spaken, men de fem 

järnvägsarbetarna kommer att räddas. Skulle du dra i spaken och växla över tåget på sidospåret för att undvika 

att de fem järnvägsarbetarna dör? 

I Trolley dilemmat är det konsekventialistiska beslutet att dra i spaken för att spara fyra liv i 

nettovinst. Det deontologiska beslutet är att inte dra i spaken eftersom det aktiva valet att döda 

en person kan ses som moraliskt fel, även om konsekvenserna blir värre. (Foot, 1978; 

                                                 
2 Brief Mood Introspective Scale, 10 frågor om positiva känslor och 10 frågor om negativa känslor. 
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Thompson, 1985) Andra utformningar på dilemmana varierar men fångar upp avgörande 

faktorer som påverkar individers moraliska bedömning. I till exempel Footbridge dilemmat är det 

samma nettovinst i liv men svaren skiljer sig markant. (Thompson, 1985)  

Tänk dig att en skenande järnvägsvagn är på väg mot fem järnvägsarbetare. Du är på en bro över järnvägsspåret. 

Bredvid dig på bron står en främling som är ovanligt storväxt. Det enda sättet att stoppa järnvägsvagnen, och 

hindra de fem järnvägsarbetarna att dö, är att knuffa ner främlingen från bron på spåret så att han stoppar 

järnvägsvagnen. Främlingen kommer att dö om du gör det, men de fem järnvägsarbetarna kommer att räddas. 

Skulle du knuffa ner främlingen från bron för att rädda de fem järnvägsarbetarna? 

Skillnaden mellan Trolley och Footbridge dilemmat är förhållandet till den passiva tredje personen 

som drabbas av individens beslut. I Trolley dilemmat drabbar beslutet den ensamme arbetaren 

indirekt och i Footbridge dilemmat är det en direkt handling som drabbar tredje personen. I en 

sammanställning av ca 5000 observationer på dilemmats grundläggande utformning, Trolley, 

svarar i snitt 72 % av de tillfrågade att de skulle ta ett konsekventialistiskt beslut och dra i spaken 

men i Footbridge dilemmat svarar i snitt 12 % konsekventialistiskt, det vill säga att de skulle knuffa 

främlingen ner på spåret. Direkta dilemman är mer affektiva och engagerar starkare känslor än 

indirekta dilemman vilket förklarar skillnaden i bedömningar. (Hauser, Cushman, Young, Kang-

Xing Jin, & Mikail, 2007) 

Tidigare studier inom Dual Process teorin och moraliska dilemman 

Greene med kollegor (2001) har i flera studier kopplat samman Dual Process teorin och moraliska 

bedömningar. Genom hjärnscanningar har de observerat att olika moraliska bedömningar 

påverkar olika delar i hjärnan. Eftersom de båda systemen i Dual process teorin påverkar olika 

centra i hjärnan började forskargruppen att undersöka om designen på dilemmat avgör vilket 

system individer gör bedömningar med3. Deras forskning har visat tecken på att deontologiska 

dilemman i ökad utsträckning påverkar emotionella processer, medan konsekventialistiska 

dilemman i ökad utsträckning påverkar delar som är kopplat till resonerande och 

problemlösande. De finner också effekt i olika delar av hjärnan beroende på hur dilemmat är 

utformat. Ett direkt dilemma som är mer affektivt (exempelvis Footbridge), påverkar känslocentrat 

i större utsträckning än indirekta dilemma. Greene et al. (2001) förutspår att det automatiska 

beslutsfattandet (System 1) gör att individer inte väljer att utsätta den passiva individen för skada i 

de direkta dilemmana medan kontrollerade bedömningar (System 2) gör att individer i större 

                                                 
3 För att undvika en djupgående och avancerad genomgång av hjärnans anatomi hänvisas intresserade läsare till Greenes studier. (Greene J. , 
William James Hall Home Page) 
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utsträckning godtar sådana bedömningar. De förutspår att mental utmattning, genom mindre 

involvering av System 2, kommer att leda till färre konsekventialistiska bedömningar och 

framförallt i dilemman där det är starka känslor inblandade. 

Greene et al. (2008) testar om kognitiv belastning leder till mindre konsekventialistiska 

bedömningar i moraliska dilemman. De testar genom simultan kognitiv belastning4 som ska hålla 

System 2 upptaget och därmed få manipulationsgruppen att enbart ta beslut baserat på System 1. 

Kontrollgruppen svarar enbart på dilemmana. De hittar ingen signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna i andelen konsekventialistiska bedömningar, resultatet visar att 

manipulationsgruppen gjorde i snitt 1 % mindre konsekventialistiska bedömningar (60 % 

konsekventialistiska bedömningar i manipulationsgruppen och 61 % i kontrollgruppen). 

Försöksgruppen var 82 studenter och de föreslår att replikera deras experiment fast med en 

annan manipulation för att ge det teoretiska sambandet empiriskt stöd.  

Förutom en tidigare studie finns det till vår kännedom inga andra tidigare studier om hur mental 

utmattning påverkar beslut i moraliska dilemman. I Rings (2009) opublicerade studie som finns 

på området undersöks sambandet mellan mental utmattning och moraliska beslut på en mycket 

liten urvalsgrupp om 26 individer. Manipulationsgruppen svarade i snitt på en sjugradig skala att 

de konsekventialistiska bedömningarna var mindre lämpliga (Medel= 3,28, SE= 0,136) än 

kontrollgruppen (Medel= 3,974, SE= 0,144) och medelvärdet var signifikant skiljt (p< 0,001). 

Trots att Ring finner signifikans mellan grupperna, accepterar han nollhypotesen att det inte finns 

någon skillnad mellan grupperna, med anledning av det var en liten urvalsgrupp. Han föreslår att 

testa hypotesen på en större urvalsgrupp, vilket vi ämnar göra i den här uppsatsen. 

2.3 Beslutsfattande i Public Good spelet  

Public Good spelet studerar kollektivt beteende och är en utveckling av de klassiska fångarnas 

dilemma. Spelarna lottas ihop till en grupp om vanligtvis fyra stycken spelare. Varje individ har 

två val, antingen att samarbeta och ge pengar till gruppen eller att hoppa av och att ta pengarna 

själv. Den summa pengar som ges till gruppens gemensamma pott multipliceras med en faktor 

och fördelas sedan lika till alla individer oavsett om de bidrar eller inte. (Wilkingson & Klaes , 

2012) Spelet ska fånga upp individers samarbetsvilja, där det ideala utfallet för gruppen 

(samhället) är att alla individer bidrar. Det optimala utfallet för varje enskild individ är inte att 

bidra med något alls till gruppen, eftersom individen själv alltid tjänar mera på det oavsett vad de 

                                                 
4  En annan metod utöver för att testa Dual Process teorin i experimentella studier. Skillnaden är att manipulationen sker samtidigt som 
huvuduppgiften. 
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andra i gruppen väljer att göra. (Rand , Dreber, Ellingsen, Fundberg, & Nowak , 2009) Individer 

maximerar sin egen payoff i alla lägen även om det drabbar gruppen som helhet. (Fischbacher, 

Gächter, & Fehr , 2000)  

Det är viktigt att skilja ett one shot Public Good spel från ett upprepat spel. Generellt sett visar one 

shot spelet på att individer samarbetar i snitt hälften av gångerna och ger hälften av sin donation 

till gruppen i enskilda Public Good spel. Ett upprepat Public Good spel som involverar samma 

spelare är mer strategiska. Upprepade spel över en längre tid påverkar spelarnas payoffer och 

diskonteringsfaktorer eftersom tidigare spels utfall påverkar framtida beslut. (Camerer , 2003, s. 

46; Roth & Kagel , 1995, ss. 121-141; Fischbacher, Gächter, & Fehr , 2000) Utfallet i tidigare 

studier visar på motstridiga resultat, ibland ger individer ingenting till gruppen, och ibland bidrar 

individerna med hela sin förmögenhet och i vissa fall väljer att bidra med en summa mellan de 

två givna alternativen. Mot denna bakgrund menar Roth att man inte än har uppnått tillräcklig 

kontroll i Public Good spelet för att kunna identifiera vad som verkligen händer. (Roth & Kagel , 

1995) 

Tidigare studier inom Dual Process och beslutsfattande i Public Good spelet 

Tidigare studier har kartlagt att individer som uppvisar större självkontroll samarbetar mer i 

sociala dilemman, som Public Good spelet. I spelet måste individerna motstå impulsen (från 

System 1) att maximera sin egen payoff istället för att samarbeta och maximera gruppens payoff. En 

minskad självkontroll skulle då leda till mindre samarbete. De tidigare studierna testar främst 

samarbete i upprepade spel men visar ändå tecken på att självkontroll skulle påverka samarbete i 

Public Good spelet. (DeWall, Baumeister, Gailliot, & Maner, 2008; Kocher, Martinsson, Myrseth, 

& Wollbrant, 2013; DeWitte & De Cremer, 2001) 

Rand med kollegor (2012) har utfört studier som undersöker samarbete under tidspress. De 

argumenterar för att tidspress ger beslutsfattaren mindre tid till att använda System 2 och därför 

fattar beslut mer med System 1. Resultat från deras studier är att individer som tar snabba beslut 

valde att samarbeta mer än de som tog längre tid på sig och författarna drar slutsatsen att 

individer som fattar intuitiva beslut samarbetar mer. Medan individer som får mer tid att 

reflektera fattar istället själviska beslut. Tinghög et al (2013) studie har dock inte kunnat replikera 

resultaten från Rand et al. och har påvisats för allvarliga felaktigheter i den statistiska analysen. Då 

Rands forskagrupp exkluderade ca 50 % av de deltagarna som inte svarade inom tidsramen, 

skapades en selektionsproblematik. Samarbete ökar inom tidspress gruppen när man exkluderar 

långsamma svar ur studien, vilket ledder till felaktiga resultat. Tinghög et al. motsätter inte att 
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individer som svarar snabbt samarbetar mer, men menar på att det inte är samma sak som att 

intuition leder till samarbete. Deras slutsats dras utifrån fem olika experiment (n=2500) i tre olika 

länder visar på att genom att tvinga individer att svara snabbt på sociala dilemman inte leder 

generellt till ökat samarbete.  

Det finns till vår kännedom inga andra publicerade studier som undersöker hur mental 

utmattning påverkar samarbete under Public Good spelet, en intressant lucka att fylla för denna 

studie.  

2.4 Beslutsfattande i diktatorspelet  

Diktatorspelet utgörs i sin standardvariant av två spelare, en givare och en respondent. Diktatorn 

får en summa som hen får välja att behålla eller ge till en passiv respondent. Eftersom 

respondenten är helt passiv antas det att inga strategiska element existerar i spelet, individens 

payoff beror enbart på sitt egna beslut och genom detta undersöker man ren altruism5.  (List A. , 

2007; Camerer , 2003) Generellt är mer än 60 % av bidragen positiva i tidigare genomförda 

studier och det visar på att individer i större utsträckning fattar mer altruistiska beslut än själviska. 

(Levitt & List, 2007; Camerer , 2003) Detta styrks av flera studier som visar på att individer inte 

endast bryr sig om sin egna materiella payoff utan även om andras (Andreoine, 2003; Carmerer, 

2003; Engel, 2011). Sedan visar också Eckel och Grossman (1998) studie på att kvinnor i större 

uträckning är mer altruistiska än män. I genomsnitt ger kvinnor mer än män i diktatorspel. De 

menar på att kvinnor beter sig mer prosocialt, medan män är mer individuellt orienterade och 

fattar i större uträckning mer själviska beslut.  

En alternativ modell för diktatorspelet för att öka motivationen för altruistisk beteende används i 

Eckel och Grossmans (1996) studie, där de istället för en anonym respondent använder en 

välgörenhetsorganisation. Individerna som skänkte till välgörenhet gav bort 31 % av sina pengar 

och de som skänkte till en okänd respondent gav 11 %, vilket visar på att när man använder en 

välgörenhetsorganisation som respondent kan man få en ökad effekt av altruism. 

Tidigare studier inom Dual Process och beslutsfattande i diktatorspelet  

Hauges et al. (2009) studerar givande i diktatorspel utifrån Dual Process teorin i fyra experiment 

(n= 348). I det första experimentet användes en välgörenhetsorganisation som respondent och i 

de tre övriga experimenten av en anonym respondent inom gruppen. Manipulationen var en 

                                                 
5 Ren altruism är när en individ gör en handling som är gynnsam för någon annan utan att få någonting tillbaka. 
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simultan kognitiv belastning6. Resultatet visade att det generellt sett var liten skillnad mellan 

behandlingsgrupperna i alla fyra experiment, men att effekten visade på att i samtliga omgångar 

gav de mentalt utmattade mindre. De kunde inte hitta någon signifikant skillnad mellan 

grupperna på 5 % nivå. 

En studie med en något annorlunda design jämfört mot Hauge et al.  (2009) är Balliet och 

Joireman (2010) som också studerar om mental utmattning leder till ett mindre prosocialt 

beteende. De finner att individer som klassificeras som prosociala i mindre utsträckning påverkas 

av mental utmattning medan individer som klassificerats som egoistiska påverkas mer av 

manipulationen. De prosociala individerna uppvisar också större egenuppfattad självkontroll i 

studien. Slutsatserna och analyserna som författarna drar är att de prosociala individernas beslut 

påverkas mindre av kognitiv belastning. Vilket de utifrån Dual Process teorin analyserar med att de 

prosociala individerna har utvecklat en förmåga att upprätthålla självkontroll bättre. De diskuterar 

även att ett prosocialt beteende har blivit en vana för de prosociala individerna vilket gör att, om 

de fattar beslut utifrån System 1, fortfarande intuitivt kommer att bete sig prosocialt.   

Xu et al. (2012) menar på att även fast skuld är dåligt för individen så kan det vara bra för 

samhället, skuldkänslor kan nämligen få individer att utföra prosociala gärningar. Därför ville de 

undersöka huruvida mental utmattning reducerade skuldkänslor och därmed också prosocialt 

beteende. Urvalsgruppen bestod av 47 individer som rekryterades på ett bibliotek och de använde 

sig av videomanipulation7 för att uppnå mental utmattning. Avslutningsvis fick alla deltagare 

donera pengar under ett diktatorspel till en randomiserad deltagare i gruppen och innan de 

lämnade experimentssalen fick de även välja om de ville donera pengar till välgörenhet eller inte. 

Resultat visar att de som var i manipulationsgruppen gav 61.7 % mindre till en randomiserad 

motspelare jämför med den kontrollgruppen och donerade även 84 % mindre pengar till 

välgörenhet. Slutsatsen enligt författarna var att mental utmattning indirekt minskar prosocialt 

beteende genom att man reducerar skuldkänslor. 

                                                 
6  Deltagarna randomiserades in i två olika grupper. De fick i bägge grupperna ett kort med 7 siffror att memorera, i låg-kognitiv 
belastningsgruppen fick de en enkel kombination (9999999) medan de i hög-kognitiv belastningsgruppen fick en svår (9824672).  De 7 siffrorna 
rapporterades in i slutet av experimentet och vid rätt memorering fick deltagarna 50SEK. 
7 Bägge grupperna fick titta på en video som visade hur djur slaktades, men manipulationsgruppen fick instruktioner om att det inte var tillåtet att 
diskutera känslor efter filmen. Vilket är ett sätt att utsätta dem för självkontroll och det var de enda som skilde grupperna åt. 
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3 Metod  

I detta kapitel beskrivs hur experimentet genomfördes och hur dess design var uppbyggd samt motiverar vi de olika 

delarnas funktioner för att kunna svara på frågeställningarna. Slutligen förklarar vi varför vi valt metoden och 

diskuterar dess svagheter. 

3.1 Genomförande 

Experimentet utfördes den 21-22:a mars 2013 på Linköpings universitet och totalt genomfördes 

åtta sessioner med 115 försökspersoner i en förbokad datorsal på Campus Valla. En vecka innan 

experimentet genomfördes ett pilotexperiment som för att kartlägga tekniska problem samt hjälp 

till att förbättra designen. Efter pilotomgången förändrades designen genom att manipulationen 

mjuk paternalistisk styrning Nudge8 plockades bort, med anledning av att vi främst ville fokusera 

på effekten av mental utmattning på moraliska bedömningar och prosociala beslut. Stickprovet 

bedömdes vara för litet för att studera flera oberoende variabler. Samt med reservationen att 

lämna Nudge manipulationen till vidare forskning efter utförandet av vår studie. 

Referensuppgiften förenklades genom att plocka bort kravet på alfabetisk ordning eftersom den 

bedömdes som allt för tidskrävande. 

Varje session startades med samma instruktioner 9  för att behålla allting identiskt i de olika 

experimentsomgångarna. Totalt fick deltagarna svara på 16 stycken frågor uppdelat på fem delar. 

Dagen efter experimentet fick alla ett mail10 som meddelade vilken ekonomisk ersättning de 

erhållit genom att delta, vilket varierade beroende på vilken fråga som hade blivit framlottad för 

faktisk betalning. Avslutningsvis skickades en uppföljningsenkät11 ut till de som hade deltagit. 

Syftet med utskicket var att fånga upp kommentarer på sista Referensuppgiften för att lättare 

utvärdera dess validitet. Eftersom två delar utav experimentet utgjordes av att skänka pengar till 

välgörenhet skickades det slutliga bidraget (6903 SEK) till välgörenhetsorganisationer. 

Rekrytering och urval 

Det rekryterades deltagare till experimentet genom utskick via E-post 12  till studenter på 

Linköpings universitet samt via direktrekrytering på Campus Valla. Informationen i rekryteringen 

var alltid konsekvent och informationen som tillgavs var att det skulle genomföras en 
                                                 
8 “A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding 
any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid.” 
Thaler & Sunstein’s Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth & Happiness (2008), Sida 6  
9 Se appendix B för hela instruktionen  
10 Se appendix E och F för mailutskick 
11 Se appendix för F uppföljningsenkät  
12 Se appendix för A hela utskicket 
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beteendeekonomisk studie som testade beslutsfattande och att de hade chansen att erhålla 

50SEK. Huvudanledningen till att rekryteringen fokuserade på studenter från Linköpings 

universitet var att det var logistiskt smidigt tack vare tillgång till datasalar på universitetet. 

Rekryteringen gjordes med strävan av jämn könsfördelning och åldersspridning. Det enda 

exkluderande kriteriet var att försökspersonen inte tidigare hade genomfört någon form av 

beteendeekonomiskt experiment. Även individer som har en nära personlig relation med oss 

författare exkluderades från urvalsgruppen. 

3.2 Experimentdesign 

Experimentet programmerades i Qualtrics13, vilket är ett webbaserat enkätverktyg. Experimentet 

är utformat i mellan grupp design, vilket innebär att experimentsdeltagarna delas in i två olika 

grupper och observationerna jämförs mellan de två olika grupperna. Varför denna metod valdes 

är för att det alternativa valet av design hade varit inom grupp design, vilket inte passade 

tidsramen då man jämför observationer på samma individ under en längre tid (Cohen, 1988).  

Då det finns en tradition inom beteendeekonomi att aldrig ljuga för försökspersonerna är alla 

instruktioner sanningsenliga (Morris, 2006). Riktiga monetära incitament användes för att skapa 

ett trovärdigt utfall på individers beslutsfattande. Genom att använda monetära incitament 

reduceras risken för variation och outliers, vilket hjälper till att isolera den faktiska effekten 

(Carmerer, 2003). För att experimentet inte skulle medföra en orimlig kostnad användes random 

payment method, vilket innebär att ett eller flera av de olika besluten lottas fram till en faktisk 

betalning baserat på spelets utfall. I detta falla lottades ett beslut fram och genomfördes på riktigt 

för varje individ.   

Hela enkäten är indelad i olika delar, en del för den oberoende variabeln (mental utmattning) och 

fyra delar för beroendevariablerna (vilket förklaras mer noggrant i följande stycken). Inom varje 

del randomiserades frågorna för varje individ, detta för att kontrollera för eventuella 

ordningseffekter och ankringseffekter 14 . I början av varje enskild session randomiserades 

deltagarna in i två olika behandlingsgrupper, en under hög kognitiv belastning (HK) och en under 

låg kognitiv belastning (LK). Randomiseringen används för att undvika att individers kulturella, 

personliga och demografiska karakteristiska påverkar utfallet (Kagel & Roth, 1995). Det enda 

som skiljde behandlingsgrupperna åt var att de deltagare som hamnade i HK-gruppen fick andra 

instruktioner, vilket var experimentets huvudsakliga oberoende variabel. 

                                                 
13 www.qualtrics.com 
14 Ankringseffekt är när ett tidigare svar eller erfarenhet påverkar kommande beslut 
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Videomanipulation för att skapa mental utmattning (oberoende variabeln) 

Eftersom studien avser att undersöka 

hur mental utmattning påverkar 

beslutsfattande används Baumeister R. 

(2013) attention control video 15  i 

experimentsdesignen. 

Videomanipulationen valdes på grund 

av att den i 19 tidigare studier har visats 

vara en effektiv metod för att uppnå en 

subjektiv upplevd mental utmattning 

hos experimentsdeltagarna (Hagger, 

Wood, Stiff, & Chatzisarantis, 2010). Videomanipulationen valdes eftersom den på ett enkelt sätt 

gick att applicera i experimentsdesignen och går att utföra på många individer samtidigt under 

samma tillfälle utan att riskera att de påverkar varandra. Det krävs inte heller någon 

specialutrustning utöver en dator med internetuppkoppling eftersom videon kan spelas upp från 

internet. 

Manipulationen går ut på att både deltagarna i HK- och LK-gruppen får titta på ett 7 minuters 

långt video klipp (utan ljud) på en kvinna som blir intervjuad genom en off-camera 16  vinkel. 

Samtidigt som kvinnan blir intervjuad visas det på skärmens nedre fjärdedel enstaviga ord på 

engelska i svart på vit bakgrund under tio sekunder vardera. (Baumeister & Heatherton, 1996) 

Både HK- och LK-gruppen får se exakt samma video men för att öka den kognitiva belastningen 

för HK-gruppen och trötta ut dem mentalt får de instruktionen att: 

”Första delen går ut på att studera en person utifrån ett 7 minuter långt videoklipp utan ljud. Du kommer efter 

filmen att få besvara ett antal frågor angående personens rörelser och beteende. Det är av yttersta vikt att du 

INTE tittar på de ord som kan förekomma under filmklippet. Av händelse att du tappar koncentrationen från 

personen återgå omedelbart till att följa personens uttryck ” 

Kontrollgruppen får instruktionen att: 

”Första delen går ut på att studera en person utifrån ett 7 minuter långt videoklipp utan ljud. Du kommer efter filmen 

att få besvara ett antal frågor angående personens rörelser och beteende.“ 

                                                 
15 http://www.youtube.com/watch?v=EDudVLkXk_4 
16 Där man enbart ser den intervjuade personen. 

Figur 3.1 - Skärmdump från Baumeisters attention control 
video 
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Frågorna om kvinnans rörelse och beteende har inget med studien att göra utan är enbart en 

motivationshöjare för experimentsdeltagarna att titta noggrannare på videon och för att inte 

förleda experimentsdeltagaran med falska instruktioner. På grund av tekniska begränsningar i 

Qualtrics programvaran gick det inte att spela upp videon i fullskärm utan videon täckte i snitt ca 

77 % av datorskärmen17. 

För att pröva den utgående effekten på videomanipulationen i de två olika grupperna används en kort 

variant av BMIS18. Vi valde att korta ner BMIS från tio frågor till enbart en för att inte frågorna skulle 

avslöja studiens syfte och påverka experimentsdeltagarnas svar i de följande delarna. För att mäta hur 

stark effekt manipulationen är på HK i förhållande till LK gruppen får experimentdeltagarna i de 

båda grupperna svara på påståendet:  

”Att titta på filmen tog mycket utav min energi (1 = Håller helt med, 5 = Håller absolut inte med)” 

Moraliska dilemman  

I den första delen av experimentet undersöks första frågeställning: Hur påverkar mental utmattning 

moraliska bedömningar?  

De åtta moraliska dilemmana är klassiska scenarion som fångar individers beslutsfattande enligt 

Greenes et al. teorier om moraliska dilemman (2001). Syftet är att täcka in de olika kategorier av 

beslutsmekanismer som har beskrivits under kapitlet Tidigare forskning, där de olika dilemmana 

fångar upp antingen System 1 eller System 2 beslutsfattande.  

Varje enskilt dilemma visas ett i taget mitt på skärmen utan tidspress. Individen väljer antingen 

”ja” eller ”nej” på det moraliska påståendet och trycker på nästa för att komma vidare. Exempel 

på ett dilemma som används i experimentet är Crying Baby19: 

Tänk dig att du är civil och befinner dig i en krigssituation och att fiendesoldater har tagit över din by. Fienden 

har order om att döda alla civila äldre än två år. Du och några andra civila har sökt skydd i källaren på ett stort 

hus. Ditt nyfödda barn, som är med dig, börjar ljudligt gråta. Du lägger din hand för ditt barns mun för att 

kväva ljudet. Om du tar bort handen från barnets mun kommer gråtandet göra att soldaterna upptäcker alla i 

källaren, och alla förutom barnet kommer att dödas. För att rädda dig själv och övriga i källaren måste du kväva 

barnet till döds. 

                                                 
17 Skärmstorleken varierade något mellan de olika datorerna men hade i snitt upplösningen 1280x800. Videon spelades upp i upplösningen 
1024x768. 
18 Brief Mood Introspective Scale = En metod för att mäta självupplevt humör hos experimentsdeltagarna.  
19 Se de moraliska dilemmana som används i uppsatsen i appendix C. 
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Skulle du kväva barnet för att rädda dig och övriga? 

 Ja (0) 

 Nej (1) 

Dilemmana har använts i tidigare litteratur (Greene, Morelli, Lowenberg, Nystrom, & Cohen, 

2008) och har översatts till svenska i samspråk med handledare Gustav Tinghög.  

Public Good spelet  

Under del två i experimentet undersöks frågeställning två: Hur påverkar mental utmattning samarbete? 

Public Good spelet har valts eftersom det är den mest erkända modellen för att pröva samarbete 

och testar på ett strategiskt sätt individers själviska vilja att maximera sin egen payoff jämfört mot 

att maximera gruppens i en kontrollerad miljö.  

Experimentsdeltagarna spelar i fyra olika Public Good spel. Där de antingen är tvungen att göra en 

monetär uppoffring för gruppens gemensamma payoff eller att maximera sin egen payoff genom att 

behålla en summa helt själv. Deltagarna paras slumpmässigt ihop med tre andra deltagare i 

experimentet i en grupp om fyra personer. Ingen får veta vilka andra personer som är med i 

gruppen. Instruktionerna till deltagarna är:  

Alla 4 personerna i gruppen får välja mellan att få 50 kr att behålla själv eller att ge en viss större summa till 

gruppen. De pengar som ges till gruppen delas lika mellan alla 4 personerna i gruppen, oavsett om du bidrar till 

gruppen eller ej får du ta del av den gemensamma potten.  

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 100 SEK till gruppen? 

 50 SEK till dig själv (0) 

 100 SEK till gruppen (1) 

Fyra nivåer av bud användes för att testa hur summan påverkar viljan att bidra till gruppen och 

ordningen mellan spelen randomiserades.  

Diktatorspelet 

Under del tre i experimentet undersöks frågeställning tre: Hur påverkar mental utmattning altruistisk 

givande? 

Diktatorspelet ha valts eftersom det testar altruism i en kontrollerad miljö där det är enkelt att 

isolera effekten. Vi valde att använda fyra olika välgörenhetsorganisationer som mottagare för att 



 

18 
 

undvika effekten av varumärket. I Diktatorspel där mottagaren är en randomiserad 

experimentsdeltagare finns det risk att individen tänker strategiskt, vilket gör att man inte mäter 

ren altruism (Cornelissen, Dewitte, & Warlop, 2011).  

Det var krav på att använda binärt svarsalternativ i designen för att kunna jämföras med studier 

under tidspress inom forskningsstudien som den här uppsatsen är en del av. Binärt innebär att 

deltagaren antingen ger allt eller inget av sitt belopp. Hade kontinuerliga svarsalternativ använts 

skulle vi kanske fått starkare effekt, men det hade i sin tur varit svårare att tolka resultat.  

Experimentsdeltagaren ställs inför situationen om den vill behålla pengar själv eller ge till en 

välgörenhetsorganisation. Deltagarna får instruktionerna:  

I detta andra delmoment kommer du få svara på 4 frågor om hur du vill fördela en summa pengar mellan dig och 

en organisation. Du kommer att välja mellan två fördelningar, en där du får alla pengar och en där organisationen 

får alla pengar. 

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 50 SEK till BRIS? 

 50 SEK till dig själv (0) 

 50 SEK till BRIS (1) 

För att få en variation i de fyra olika besluten har vi fyra olika välgörenhetsorganisationer.  

Referensuppgiften 

Under sista delen i experimentet undersöks frågeställningen: Hur påverkar mental utmattning 

altruistisks givande när kostnaden består av tid istället för pengar? 

Inspirationen för vald Referensuppgift i experimentet kommer från Kubes modell 20 , vilket 

användes under ett experiment skapat av Kube själv (Kube, 2012). Tolkningen är inte identisk 

Kubes referensuppgift, den har kortare tid och istället för böcker har den ett papper med 15 

stycken förskrivna referenser.21 Följande instruktioner ges till experimentsdeltagaran:  

”Experimentet är nu slut. Som en sista del kan du nu välja att genomföra en extra uppgift som i så fall kommer att 

generera 50 kronor till en valbar välgörenhetsorganisation. Den valfria uppgiften är att skriva in 15 fullständiga 

referenser i ett dataformulär. Referenserna som ska skrivas in finns på pappret framför dig. För att 50 kronor ska 

                                                 
20 Ett fältexperiment maj 2007, vid Library of an economic Chair vid German University. Experimentsdeltagarna (n=51) fick mot en timersättning 
på €12 sitta under tre timmar och fylla i referenser in i databas från en hög med böcker som de fick tilldelade i på plats, med frivilliga pause. 
21 Se appendix för referenser  
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skänkas till vald välgörenhetsorganisation måste du helt slutföra denna uppgift. Du kan även välja att slutföra enkäten 

genom att avsluta experimentet. 

 Skänka pengar (1) 

 Avsluta experiment (0) 

Syfte med denna del är att undersöka hur de mentalt utmattade individerna väljer att genomföra 

en praktiskt tidskrävande uppgift för att skänka pengar till välgörenhet. Den prövar altruismen 

hos individer annorlunda jämfört med delen innan, som istället prövade individers altruistiska 

beslutfattande genom monetära uppoffring. Här prövas istället individers benägenhet att offra sin 

tid för att skänka pengar till välgörenhet. 

Det är även viktigt att tydliggöra att uppgiften är utformad som enbart tidskrävande och minimalt 

krävande för System 2. Om uppgiften istället skulle ha varit utformad som skicklighetskrävande 

finns risken att effekten mellan behandlingsgrupperna skulle suddats ut eftersom vi då testar 

skickligheten istället för förmågan att genomföra en tidskrävande uppgift. 

3.3 Dataanalys  

Experimentet består huvudsakligen av en oberoende variabel vilket är mental utmattning och det 

är det som vi avser att undersöka under fyra olika delar; moraliska dilemman, Public Good spelet, 

Diktatorspelet och en tidskrävande Referensuppgift. Första delen prövar moraliska bedömningar 

och de tre övriga prövar prosociala beslut; samarbete och altruism.  

Under första delen av experimentet prövas moraliska beslut under åtta stycken olika moraliska 

dilemman, där är beroendevariabeln en dummy som kan anta värdet 0 (ja) och 1 (nej). Utfallet 

mäts i andelen konsekventialistiska svar och är den procentuella andelen ja svar.  

De följande delarna i experimentet undersöker prosociala beslut i totalt åtta stycken frågor under 

Public Good spelet och Diktatorspelet, samt Referensuppgiften. Beroendevariabeln i Public Good 

spelet, Diktatorspelet och Referensuppgiften är alla en dummy som kan anta värdet 0 

(Egoistiskt/behåll pengarna själv) och 1 (Prosocialt/skänk pengar). Utfallet mäts i prosociala svar 

och är den procentuella andelen som väljer att ge pengar till gruppen. 

Även tiden som deltagarna tar på sig för att svara på varje enskild del kommer att mätas vilket 

sker automatiskt i Qualtrics. Responstiden är den totala tid som deltagaren spenderar på frågan, 

det vill säga hur lång tid det tar att läsa, förstå och svara på frågorna.  
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Kön är en dummy som kan anta värdet 0 (Man) eller 1 (Kvinna) och åldern är faktiskt uppgivna 

ålder. Både kön och ålder kommer ingå i regressionerna för att undersöka hur variablerna 

påverkar utfallet i de olika delarna av experimentet.  

Hypotesformulering 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar testas fem hypoteser kopplat till de fyra 

delarna i experimentet. Beroendevariabeln,  ̅ , är i de fyra första hypoteserna medelvärdet för 

utfallet och i den sista hypotesen snittiden som experimentsdeltagarna spenderade på 

Referensuppgiften. 

Hypotes 1: Att individer som är mentalt utmattade i minskad utsträckning gör 

konsekventialistiska bedömningar i moraliska dilemman:  

H0:  ̅      ̅     

HA:  ̅      ̅     

Hypotes 2: Att individer som är mentalt utmattade i mindre utsträckning väljer att samarbeta i 

Public Good spelet. 

H0:  ̅       ̅      

HA:  ̅       ̅      

Hypotes 3: Att individer som är mentalt utmattade i mindre utsträckning tar altruistiska beslut i 

Diktatorspelet. 

H0:  ̅      ̅     

HA:  ̅      ̅     

Hypotes 4a: Att individer som är mentalt utmattade i mindre utsträckning gör altruistiska 

handlingar. 

H0:  ̅      ̅     

HA:  ̅      ̅     

Hypotes 4b: Att individer som är mentalt utmattade spenderar mindre tid på Referensuppgiften. 
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H0:  ̅      ̅     

HA:  ̅      ̅     

Hypotestester 

För att testa skillnaderna mellan de två gruppernas medelvärde användes ett två sidigt t-test. 

Eftersom standardavvikelsen mellan de två behandlingsgrupperna i våra utfall överlappade 

varandra antogs standardavvikelsen vara lika och därför användes också ett poolat t-test. 

Skillnaderna mellan grupperna testades också med Mann-Whitney test. Till skillnad från t-testet 

testar Mann-Whitney skillnaden i medianvärde, vilket är lämpligt när utfallet inte är 

normalfördelat. I samtliga fall redovisas båda testerna för att säkerhetsställa resultatet. 

Det utfördes också regressioner för att se hur behandlingsgrupp, ålder och kön påverkade 

utfallet.  

3.4 Intern validitet  

Intern validitet är ett begrepp på huruvida andra aspekter förutom behandlingsvariabeln påverkar 

utfallet eller inte. Därför är det viktigt att hålla alla förhållanden lika och utsätta deltagarna för 

identisk behandling, samt att begränsa skillnaden mellan behandlingsgrupper till endast en 

beroende variabel (Morris, 2006). Det är svårt att kontrollera allting under ett 

laboratorieexperiment, man kan inte isolera individers personliga övertygelse och motivation 

(Kagel & Roth, 1995). För att uppnå bättre intern validitet rekommenderas det ofta av psykologer 

att använda inom grupps design framför mellan grupps design, eftersom då varje enskild individ 

utgör sin egen kontroll. När experimentdeltagarna befinner sig i ett laboratorium är de medvetna 

att de är bevakade och dokumenterade. Det finns en kritik som påverkar den interna validiteten i 

ett kontrollerat laboratorieexperiment och det är Hawthorne effect; att individer beter sig 

annorlunda när de vet om att det blir bevakade.22 Deltagarens mål och förväntan om resultatet 

kan få en stor påverkan på experimentets faktiska utfall när de vill tillfredsställa 

experimentledaren och försöker uppnå ”rätt” resultat. (McCarney R., 2007) 

 Det finns även kritiska aspekter på att använda ekonomiska incitament under experiment, för att 

det kan ta ut de moraliska incitamenten. Genom detta missar man den faktiskt mekanismen som 

                                                 
22  Man förlorar då den faktiska manipulationen som man vill testa sina försökspersoner med.  The Hawthorne effect beskriver tillfälliga 
förändringar i beteende under pågående experiment, att miljö och situation kan påverka hur individer beter sig. Det myntades 1955 av Henry A. 
Landsberger undertiden som han analyserade tidigare genomförde experiment från 1924-1932 vid Hawthorne Works (utanför Chicago).   
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styr beteende och fångar endast individens ekonomiska intressen (Morris, 2006; Roth & Kagel , 

1995) Två aspekter som är viktiga i relation till altruism är extern och intern motivation. Vilket 

beskriver olika typer av motivationsfaktorer. Extern motivation fokuserar på att människor agerar 

helt utan sociala preferenser och intern motivation baseras i det motsatta helt på sociala 

preferenser. Mekanismen bakom de två olika motivationssystem är att den externa drivs av 

explicita ekonomiska incitament (maximera sin egen payoff) och den interna bygger på implicita 

moraliska incitament (hjälpa andra, ideellt engagemang etc.). Relationen mellan de två systemen 

är att de ekonomiska incitamenten minskar de moraliska incitament. (Wilkingson & Klaes , 2012) 

3.5 Extern validitet 

Till skillnad från intern validitet studerar man med extern validitet metodens generaliserbarhet till 

andra kontexter och grupper. Tecken på dålig extern validitet är att ha en alltför homogen grupp. 

Därmed är det också kritiserat att använda studenter vid laboratorieexperiment, för det 

underminerar den externa validitet och generaliserbarheten av den experimentella studien. 

Studenter är ett smalt och speciellt segment som inte kan representera en hel population. (Roth 

& Kagel , 1995) Men samtidig är det ett vanligt att genomföra pilotstudier med studenter för att 

sedan avgöra om det kan vara relevant att ta studien till en större kontext och urvalsgrupp.   

Målet med att använda laboratorieexperiment är att genom en deskriptiv metod komma 

verkligheten så nära som möjligt, för att senare kunna sättas i en verklig kontext. (Levitt & List, 

2007; Altman, 2006; Heinrich & Boyd, 2001; Friedman & Sunder, 1994) Men att försätta 

individer i en artificiell laboratoriemiljö utan en verklighetskontext gör att deltagarna anpassar sig 

till en gemensam norm i beteende (Morris, 2006). Det lever inom vetenskapens värld en kritik 

mot laboratorieexperiments realism och att de saknar anknytning till den verkliga världen. (Levitt 

& List, 2007)  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas utfallet från experimentet uppdelat för varje enskild del. Först presenteras utfallet och 

sedan resultatet från testerna som utförts.  

Alla individer som deltog genomförde hela experimentet och det finns inga ogiltiga svar i 

materialet. Det var en jämn könsfördelning och utifrån randomiseringen hamnade 39 % i 

manipulationsgruppen och 61 % i kontrollgruppen. Fördelningen mellan kön och 

behandlingsgrupper är jämn med 49 % män i manipulationsgruppen och 51 % kvinnor i 

kontrollgruppen, medelålder på deltagarna var 23,3 år. Största andelen av experimentsdeltagarna 

var ekonomer (45 %) och övriga deltagare var uppdelade mellan ”fristående/annat” (27 %), 

civilingenjörer (18 %) och Pol. Kand.-studenter (10 %). Fördelningen mellan studieinriktning och 

behandlingsgrupp var jämn liksom fördelningen mellan sessionerna med en spridning mellan 26-

32 experimentsdeltagare per tillfälle. Även mellan dagarna var antalet deltagare jämnt fördelade. 

4.1 Blev experimentsdeltagarna mentalt utmattade av videomanipulationen?  

Direkt efter videomanipulationen fick experimentsdeltagarna svara på en kontrollfråga om hur 

mycket energi som videon tog att titta på. Medelsvaret för gruppen under hög kognitiv belastning 

(HK) var 3,18 och för gruppen under låg kognitiv belastning (LK) 2,81, där 5 motsvarade 

”videon tog mycket av min energi”. Effekten går åt rätt håll enligt videomanipulationsuppgiftens 

design. HK-gruppen svarade i snitt 2 sekunder snabbare på kontrollfrågan, vilket är förväntad 

effekt enligt Dual Process teorin. Skillnaden mellan grupperna testades med två tester, ett t-test och 

Mann-Whitney. Från testerna framgår det att skillnaden mellan behandlingsgrupperna är 

borderline signifikant23. Resultatet från testerna visas i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 - Utfall på kontrollfrågan och resultat från de utförda testerna. 

 
Behandlingsgrupp p-värde på skillnaden 

  HK LK t-test Mann-Whitney 

Antal observationer 45 70 

  Medel på kontrollfrågan 3,18 2,81 0,071 0,056 

SD24 på medelvärdet 1,01 1,07 
  

Respons tid, sekunder 13,9 15,9 0,106 0,148 

SD i sekunder 4,6 7,4   

                                                 
23 Borderline signifikant är när skillnaden mellan grupperna är på gränsen för vad som klassas som signifikant. 
24 Standardavvikelsen fr. engelskan Standard Deviation. 
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Figur 4.1 visar det procentuella utfallet på kontrollfrågan vilket tydliggör effekten av 

videomanipulationen. Figuren åskådliggör också varför Mann-Whitney testet ger högre 

signifikans än t-testet eftersom Mann-Whitney testet studerar medianvärdet på utfallet istället för 

medelvärdet. 

Figur 4.1 - Utfall på kontrollfrågorna om mental utmattning. 

 

4.2 Hur påverkar mental utmattning moraliska bedömningar? 

Totalt går utfallet åt förväntat håll i de moraliska bedömningarna. I HK-gruppen är det 46,9 % 

konsekventialistiska bedömningar och LK-gruppen 51,8 %. Det är 4,9 procentenheter färre 

konsekventialistiska svar i HK-gruppen. HK-gruppen tog i snitt 3,3 sekunder snabbare beslut på 

de moraliska dilemmana vilket är förväntat effekt. Tabell 4.2 visar det totala utfallet från de 

moraliska dilemmana. 

Resultatet från de moraliska bedömningarna används för att testa hypotes 1: Att individer som är 

mentalt utmattade i minskad utsträckning gör konsekventialistiska bedömningar i moraliska 

dilemman. Nollhypotesen eftersträvas att förkastas på en 5 % signifikansnivå. 

H0:  ̅      ̅     

HA:  ̅      ̅     

Två tester utfördes för att testa skillnaden mellan grupperna men varken t-testet och Mann-

Whitney testet är signifikanta på 5 % nivån. Emellertid är skillnaden i de moraliska bedömningar 

signifikant på 10 % nivån. Nollhypotesen: att det inte är några skillnader mellan grupperna, 

accepteras. I tabell 4.2 visas resultatet på de moraliska dilemmana. 
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Figur 4.2 - Utfall på de moraliska dilemmana 

Tabell 4.2 – Utfall på de moraliska bedömningarna och resultat från de utförda testerna. 

 
Behandlingsgrupp p-värde på skillnaden 

  HK LK t-test Mann-Whitney 

Antal observationer 45 70 

  Andel konsekventialistiska svar 46,9% 51,8% 0,162 0,075 

SD på medelvärdet 14,6% 19,9%     

Respons tid, sekunder 38,5 41,8 0,129 0,220 

SD i sekunder 10,7 12,0   

Även regressioner utfördes på de moraliska dilemmana för att testa hur behandlingsgrupp, ålder 

och kön påverkade skillnaden mellan grupperna men ingen av variablerna blev signifikanta i 

regressionen. 

I de indirekta dilemmana visar det totala resultatet på fler konsekventialistiska bedömningar, 

70,95 % i snitt, och i de direkta dilemmana en mindre andel konsekventialistiska bedömningar 

(27,5 % i snitt). I bägge kategorierna svarar HK-gruppen i snitt mindre konsekventialistiska 

bedömningar. Skillnaden i de indirekta dilemmana är 3,5 procentenheter (p=0,491) och i de 

direkta dilemmana 7 procentenheter (p=0,101). I de enskilda dilemmana är skillnaden störst i 

Crying Baby dilemmat där HK-gruppen svarade 16,5 procentenheter mindre konsekventialistiska 

bedömningar (p =0,044). Figur 4.2 visar utfallet på de moraliska dilemmana. 
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4.3 Hur påverkar mental utmattning samarbete i Public Good spelet? 

Andelen som valde att skänka pengar i Public Good spelet var i stort sett identiskt i de två 

behandlingsgrupperna. I HK-gruppen är det 54,4 % som valde att skänka pengar och i LK-

gruppen 53,2 %. Totalt sett varierar andelen som valde att samarbeta mellan de olika summorna i 

Public Good spelet, ju högre summa desto fler valde att samarbeta. HK-gruppen tog deltagarna i 

snitt 2,1 sekunder snabbare beslut än LK-gruppen vilket är förväntad effekt. Tabell 4.3 visar 

resultaten från Public Good spelet. 

Resultatet från Public Good spelet används för att testa hypotes 2: att individer som är mentalt 

utmattade i mindre utsträckning väljer att samarbeta. Nollhypotesen eftersträvas att förkastas på 

en 5 % signifikansnivå. 

H0:  ̅       ̅      

HA:  ̅       ̅      

Varken t-tester eller Mann-Whitney visade på signifikans och nollhypotesen: att det inte är några 

skillnader mellan grupperna, accepteras. Tabell 4.3 visar resultaten på testerna från Public Good 

spelet. 

Tabell 4.3 – Utfall på Public Good spelet och resultat från de utförda testerna. 

 
Behandlingsgrupp p-värde på skillnaden 

  HK LK t-test Mann-Whitney 

Antal observationer 45 70 
  Andel samarbete 54,4% 53,2% 0,882 0,855 

SD på medelvärdet 42,0% 44,0%     

Respons tid, sekunder 8,4 10,5 0,058 0,189 

SD i sekunder 4,1 7,2   

Även regressioner utfördes på Public Good spelet för att testa hur behandlingsgrupp, ålder och kön 

påverkade skillnaden i medelvärde mellan grupperna men ingen av variablerna blev signifikanta i 

regressionen. 

4.4 Hur påverkar mental utmattning altruistiskt givande i diktatorspelet? 

Resultatet på diktatorspelet följer förväntad effekt. I HK-gruppen är det 56,1 % som valde att 

skänka pengar till välgörenhet och i LK-gruppen 64,6 %. Det är 8,5 procentenheter färre 

altruistiska svar i HK-gruppen än i LK-gruppen. HK-gruppen tog i snitt 0,6 sekunder snabbare 

beslut än LK-gruppen vilket är förväntad effekt. Resultatet på diktatorspelet visas i tabell 4.4. 
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Resultaten från diktatorspelet används för att testa hypotes 3: att individer som är mentalt 

utmattade i mindre utsträckning tar altruistiska beslut. Nollhypotesen eftersträvas att förkastas på 

en 5 % signifikansnivå. 

H0:  ̅      ̅     

HA:  ̅      ̅     

Varken t-testet eller Mann-Whitney testet var signifikant på 5 % nivån vilket leder till att 

nollhypotesen accepteras.  

Tabell 4.4 – Utfall på diktatorspelet och resultat på de utförda testerna. 

 
Behandlingsgrupp p-värde på skillnaden 

 
HK LK t-test Mann-Whitney 

Antal observationer 45 70 
  Andel altruistiska svar 56,1% 64,6% 0,292 0,299 

SD på medelvärdet 43,7% 41,2% 
  

Respons tid, sekunder 4,7 5,3 0,182 0,046 

SD i sekunder 2,2 2,3   

Anledningen till varför testerna, trots stor skillnad i medelvärdet mellan grupperna, inte blev 

signifikanta är att utfallet inte är helt normalfördelat. Totalt sett var det 52 experimentsdeltagare 

som valde att skänka till välgörenhet i alla fyra spel och 30 individer som valde att inte skänka 

någonting alls på de fyra spelen. Detta leder till stora standardavvikelser från medelvärdet och 

svaga tester. 

Som väntat, utifrån tidigare forskning, visar resultatet att kvinnor ger mer till välgörenhet än män. 

Totalt sett på de båda grupperna tog de kvinnliga experimentsdeltagarna 28 % fler altruistiska 

beslut i diktatorspelet. Däremot finns det ingen effekt på kön på mental utmattning. 

4.5 Hur påverkar mental utmattning självuppoffrande beteende? 

Det var totalt tio individer som inte slutförde uppgiften, fem stycken i varje behandlingsgrupp. 

Det var två individer i HK-gruppen som valde att avsluta utan att ens påbörja uppgiften och 

resten av individerna avbröt uppgiften efter att de påbörjade skriva av referenserna. Det var 4 

procentenheter fler i HK-gruppen som inte slutförde uppgiften. De mentalt utmattade 

individerna i HK-gruppen spenderade i snitt 14 minuter och 40 sekunder och individerna i LK-

gruppen i snitt 16 minuter och 38 sekunder. Skillnaden i tid mellan behandlingsgrupperna var 1 

minut och 50 sekunder i snitt? Resultatet på Referensuppgiften visas i tabell 4.5. 
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Resultatet från Referensuppgiften används för att testa två hypoteser, 4a och 4b: a) att individer 

som är mentalt utmattade i mindre utsträckning gör altruistiska handlingar och b) att individer 

som är mentalt utmattade spenderar mindre tid på referensuppgiften. Nollhypotesen eftersträvas 

att förkastas på en 5 % signifikansnivå. 

a) H0:  ̅      ̅     

HA:  ̅      ̅     

b) H0:  ̅     ̅    

HA:  ̅     ̅    

Varken t-testet eller Mann-Whitney var signifikant på 5 % signifikansnivån och det leder till att 

nollhypotesen accepteras på både hypotes a) och b).  

Tabell 4.5 – Utfall på Referensuppgiften och resultat på de utförda testerna. 

 
Behandlingsgrupp p-värde på skillnaden 

  HK LK t-test Mann-Whitney 

Antal observationer 45 70 
  Andel godkända svar 11,0% 7,0 % 0,465 0,463 

SD på medelvärdet 25,9% 31,8%     

Snitt tid, minuter 16,18 17,52 0,247 0,171 

SD på medelvärdet 5,73 5,82     
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5 Diskussion  

Kapitlet är uppdelat i tre delar. Första delen diskuteras resultat och jämför mot tidigare studier samt teori. Andra 

delen undersöker validiteten av experimentsdesignen och avslutningsvis kommer en kort beskrivning på 

ekonomiska tillämpningar.   

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i Dual Process teorin undersöka hur mental 

utmattning påverkar moraliska bedömningar och prosociala beslut.  

Resultatet från kontrollfrågorna på videomanipulationen visar en skillnad mellan gruppernas 

medianvärde (p=0,056). Detta kan ses som ett svagt stöd på att videon gav effekt och att 

individerna i manipulationsgruppen blev mer mentalt utmattade. I snitt svarade 

manipulationsgruppen snabbare på alla frågor i hela experimentet vilket vi bedömer som ett 

ytterligare stöd till att manipulationen fungerade. Individerna i HK-gruppen verkar, enligt Dual 

Process teorin, i större utsträckning fatta beslut med det snabba System 1. Trots att ingen av de 

uppställda nollhypoteserna kan förkastas finns intressanta fynd som är värda att lyfta.  

Uppsatsens första forskningsfråga är: Hur påverkar mental utmattning moraliska bedömningar?  

I de moraliska dilemmana visar resultatet att HK-gruppen i snitt gör 4,9 procentenheter mindre 

konsekventialistiska bedömningar än LK-gruppen vilket är konsekvent med Greenes et al. (2001) 

teori om moraliska bedömningar. De två tidigare studierna som studerar moraliska bedömningar, 

Greene et. al. (2008) och Ring (2009) hade förslag på vidare forskning. Greenes forskargrupp 

använde simultan kognitiv belastning25 som manipulation men fann ingen signifikant skillnad (1 

% mindre konsekventialistiska bedömningar i HK-gruppen) och de föreslog att replikera deras 

studie med en annan manipulation för att få starkare effekt. I Rings studie fann han större effekt 

mellan behandlingsgrupperna men föreslog att replikera hans experiment med större urvalsgrupp. 

Med bakgrund av detta trodde vi att vårt experiment, med annan manipulation och större 

urvalsgrupp, skulle få starkare skiftningar. Storleken på resultaten är svåra att jämföra med Rings 

studie eftersom han använde sig av en sju-gradig skala där experimentsdeltagarna fick bedöma 

hur lämplig handlingen var, dock stämmer effekten överens mot vår studie.  

                                                 
25 HK-gruppen fick hålla sju siffror i minnet under hela experimentet för att på så vis hålla system 2 upptaget och tvinga fram fler System 1 belsut. 



 

30 
 

Resultatet visar också att skillnaden var störst i de direkta dilemmana (7 procentenheter) och 

framförallt i Crying Baby dilemmat där HK-gruppen tog 16,5 procentenheter färre 

konsekventialistiska bedömningar (p=0,044).  

På grund av att både vårt resultat och tidigare studier har samma effekt som teorierna förutspår, 

bedömer vi att vi kan svara på frågeställningen till viss mån: att mental utmattning leder till en 

mindre andel konsekventialistiska bedömningar i moraliska dilemman.  

Vår andra frågeställning är Hur påverkar mental utmattning samarbete? 

 I Public Good spelet är skillnaden i medelvärde mellan grupperna i princip obefintligt (1,2 

procentenheter). Resultatet stämmer med Tinghögs et al. (2013) tidigare studie som undersökte 

samarbete under tidspress, där de drar slutsatsen att det inte finns något samband.  

Genom vårt resultat och tidigare studier inom Public Good spelet gör att vi kan svara på 

frågeställningen att mental utmattning inte påverka samarbetet i Public Good spelet. Vilket leder till 

att man kanske inte kan koppla ihop intuition (system 1) med samarbete och inte heller helt och 

hållet avgöra vad som påverkar samarbete.  

Under experimentets diktatorspel ville vi undersöka frågeställningen: Hur påverkar mental 

utmattning altruistiskt givande?  

I diktatorspelet visar resultatet på 8.6 procentenheter mindre altruistiska svar i HK-gruppen, 

vilket stödjer tankarna om att individer som är mental utmattade i mindre utsträckning fattar 

altruistiska beslut. Resultatet är likt Hauges et. al. (2009) studie där de fann att 

experimentsdeltagarna i HK-gruppen gav marginellt mindre i diktatorspelet än LK-gruppen, de 

fann dock inga stora skillnader mellan grupperna. Hauge et al. använde sig, likt Greene (2008), av 

simultant kognitiv kontroll som manipulation och båda forskargrupperna föreslår att replikera 

experimentet fast med annan manipulation.  

Det är just manipulationen som är den största skillnaden mellan våra experiment och vi finner 

större skillnader mellan grupperna. Det ska dock förtydligas att det är svårt att jämföra resultaten 

eftersom det är ett flertal olika saker som skiljer studierna åt, bland annat att de använder sig av 

kontinuerliga svarsalternativ istället för binära som vi använder i vår studie. Även Xus et al. 

(2012) studie bedömer vi vara svår att jämföra med eftersom de är också mycket som skiljet. De 

använder däremot en snarlik manipulation och finner stora skillnader mellan grupperna, de 

mentalt utmattade experimentsdeltagarna gav i snitt 84 % mindre till välgörenhet och 62 % 
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mindre till en randomiserad respondent men de har använt kontinuerliga svarsalternativ i sitt 

experiment, vilket innebär att de ger ett frivilligt belopp av en given summa.  

Med bakgrund av att de tidigare studierna visat på svaga resultat och att de är svåra att jämföra 

med, kan vi inte helt och hållet avgöra om mental utmattning leder till mindre altruism. Våra 

resultat visar däremot effekt på att experimentsdeltagarna i mindre uträckning fattar altruistiska 

beslut under mental utmattning.  

I en mer generell diskussion kring altruism i diktatorspelet hittar vi likt andra studier att kvinnor 

är mer altruistiska än män. De kvinnliga experimentsdeltagarna gav i snitt 27,8 % mer än män 

och i tidigare studier upp emot 50 % mer.  

Sista frågeställningen undersökte; Hur påverkar mental utmattning altruistiskt givande när kostnaden 

består av tid istället för pengar? 

Våra resultat från referensuppgiften visar att experimentsdeltagarna är mer benägna att offra sin 

tid istället för pengar då bidragen ökade från 61 % i diktatorspelet totalt sett i båda grupperna till 

92 % i referensuppgiften.  

Differens mellan behandlingsgrupperna gick från 8.6 procentenheter färre altruistiska beslut i 

diktatorspelet till 4 i referensuppgiften, vilket är motsatt effekt som vi förutspått enligt tidigare 

studier som Hagger et al. (2010) visar i deras sammanställning. I de tidigare studierna uppvisar de 

mentalt utmattade individerna mindre uthållighet på både fysiska och tidskrävande uppgifter. I 

vårt fall är det ingen markant skillnad mellan grupperna vilket kan bero på ett design misstag i 

uppgiften. Det leder till att vi inte kan svara på frågeställningen hur mental utmattning påverkar 

altruistiskt givande när kostnaden består av tid istället för pengar. 
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5.2 Metoddiskussion  

Det är viktigt att tydliggöra att denna studie ingår i ett större forskningsprojekt och vår design har 

anpassats med syftet att kunna jämföras med samtliga studier inom forskningsprojektet som 

bland annat undersöker beslutsfattande under tidspress. Först följer en utvärdering av studiens 

interna och externa validitet samt generaliserbarheten i vårt experiment. Därefter följer en 

diskussion av de tre största svagheterna i vårt experiment.  

Vi har valt att utföra ett laboratorieexperiment för att ha en högre grad av intern validitet. En 

nackdel med den använda metoden kan vara att experimentsdeltagare beter sig annorlunda när de 

är övervakade samt att det finns en vilja att svara ”rätt” på frågorna. Alternativet skulle ha varit 

att utföra ett fältexperiment vilket inte kan garantera samma interna validitet. I ett verkligt 

scenario är det helt enkelt för många störande moment för att vara säkra på hur mental 

utmattning påverkar moraliska bedömningar och prosociala beslut.  

Det är viktigt att komma ihåg att det vi tjänar på intern validitet förlorar vi i extern validitet. De 

beslut som fattas i en experimentell miljö motsvarar inte nödvändigtvis samma situation i verkliga 

livet. Till exempel de moraliska bedömningarna är hypotetiska scenarion som väldigt få personer 

upplever i verkligheten. Vår urvalsgrupp består av studenter vilka är en speciell grupp som inte är 

generaliserbar för en hel population i Sverige. Kulturella skillnader kan också göra att våra resultat 

från studien inte går att se i andra delar av världen, precis som vi har svårt att replikera studier 

från andra länder. 

I jämförelse med studier i Hagger et al. (2010) som använt videomanipulationen tidigare ses vårt 

resultat som svagt och en anledning till detta kan vara att videon är lämplig främst för att testa 

hur självkontrollen påverkas i experiment. Vi tar videon ur sin kontext och finner svagare 

resultat. Vi ifrågasätter inte videonmanipulationens effekt i deras experiment utan dess 

generaliserbarhet till vår experimentsdesign. Andra anledningar kan vara att orden var på engelska 

vilket förändrar effekten eftersom det inte var modersmål för våra experimentsdeltagare. Sist 

nämnd kritik mot att videon inte fick samma effekt som tidigare kan vara att den inte gick att 

spela upp på helskärm på grund av tekniska begräsningar i programvaran vi använde. 

Det är också svårt att jämföra kontrollfrågor på manipulationen i vårt experiment mot tidigare 

studier eftersom de har använt sig av hela PANAS-testet eller BMIS-skalan. Anledningen till 

varför vi valde att använda en förkortad version av skalorna är att de fullständiga testerna kan 

påverka utfallet senare i experimentet, vilket vi ville undvika. 
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Vi ställer oss också kritiska till att mäta effekten av videomanipulationen genom en femgradig 

skala. Vi tror att det hade varit lämpligare att använda en skala med jämna antal svarsalternativ 

eftersom man eliminerar svaret ”varken eller” vilket inte är ett neutralt svar och inte säger 

någonting om hur manipulationen upplevdes. Det är också en större chans att individer svarar 

”varken eller” eftersom de då inte behöver ta ställning till hur de känner.  

Referensuppgiften bedömer vi var för lätt för sitt ändamål för att testa experimentsdeltagarnas 

vilja att göra en självuppoffrande uppgift för välgörenhet. Utifrån uppföljningsenkäten kom det 

många svar som visade på att uppgiften var för lätt:  

”Det kändes som ett enkelt sätt att skänka pengar till välgörenhet, det var ingen tvekan”, “Bra sätt att hjälpa 

till utan större ansträngning” och ”För att det kändes som det enda rätta och var en relativt liten insats för att 

bidra med något som skulle kunna hjälpa andra.”26 

Även motivationen kan ha spelat roll för individer som påbörjat uppgiften men kände att de drog 

ut på tiden. Har man börjat så är det enkelt att fortsätta, speciellt när målet var konkret och kom 

närmare för varje utförd referens. I den efterföljande enkäten om Referensuppgiften var det flera 

deltagare som angav grupptrycket som en orsak till varför de genomförde uppgiften: 

”Jag gjorde det främst för att jag hörde att "alla andra" började skriva och då ville inte jag strunta i det och lämna 

salen tidigare.”, ”Samtidigt så ser man alla andra i salen som också gör uppgiften så vill man gärna inte vara den 

som är "lat" och går tidigt.” och ”Någon annan började innan mig i rummet, hörde tangentbordet och tänkte 

bäst jag också skriver i alla.” 

Kommentarerna ovan kan vara ett tecken på social signaling vilket är ytterligare ett tecken på 

designfel i uppgiften. Vi tror att resultaten skulle visa på större skillnader mellan 

behandlingsgrupperna om deltagarna gjorde Referensuppgiften enskilt. 

Avsikten under Public Good spelet i experimentet var att undersöka individers benägenhet att 

samarbeta under mental utmattning. Likt tidigare studier som använt Public Good spelet visade 

vårt utfall på motstridiga svar och det gör att vi ifrågasätter validiteten att använda Public Good 

spelet för att undersöka samarbete under mental utmattning. Vår huvudsakliga kritik mot den 

interna validiteten av Public Good spelet är; tror individen att den tjänar mest pengar när den ger 

till gruppen? Kan utfallet rent av bero på att individer missuppfattat spelet och tror felaktigt att 

de tjänar mera på att bidra till gruppen, vilket vi som experimentledare tolkar som ett prosocialt 

                                                 
26 Se Appendix G 
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svar. Denna effekt tror vi kan förstärkas av mental utmattning. På grund av att 

manipulationsgruppen kan ha mindre kapacitet att förstå logiska resonemang kan det leda till mer 

missuppfattningar eftersom Public Good spelet kan lätt missuppfattas. 

I de moraliska dilemmana svarade experimentsdeltagarna i enlighet med Greenes et al. teorier 

(2001) på alla dilemman förutom Burning Boat där majoriteten av alla experimentsdeltagare 

svarade konsekventialistiskt. Burning Boat är ett direkt dilemma vilket bör leda till mer 

deontologiska bedömningar än konsekventialistiska. Även effekten av mental utmattning gick åt 

fel håll vilket tillsammans gör att vi tror att dilemmat är feldesignat i vår studie för att fånga den 

tänkta effekten.   
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5.3 Ekonomisk tillämpning  

Trots att resultaten visar liten effekt av mental utmattning får man inte glömma varför individers 

beteende undersöks i en experimentell miljö. Det huvudsakliga målet är att man skall komma 

närmre faktiskt beteende för att förstå hur man kan förbättra och stödja beslutsfattande. Därför 

är det viktigt att diskutera vårt resultats ekonomiska relevans och tillämpning i en 

verklighetskontext.  

De praktiska komplikationerna i samhället är många, exempel att mentalt utmattade individer inte 

orkar tänka på konsekvenserna av att slänga onödigt mycket mat, att inte sopsortera eller slösa 

med energi även fast det är dyrt för sin egen ekonomi. Människan är enligt vårt resultat inte som 

antagandet om Homo economicus förutspår. Individer kan bli mentalt utmattade och på grund av 

detta fattar de annorlunda beslut i vardagen mot vad de kanske gjort som pigga och alerta. Är 

individer utmattade orkar de inte i samma uträckning som vanligt tänka på konsekvenserna för 

deras handlingar.  

På individnivå finns det åtgärder som individen själv kan göra för att minska mental utmattning. 

Första steget vore att stänga ute impulser från omgivningen i den mån som det är möjligt. Annars 

kan individer försöka att planera dagen så att de beslut som kräver mycket System 2 görs på 

förmiddagen då den mentala resurspoolen, allt annat lika, bör vara större. 

För en policyskapare finns det få åtgärder som kan göras för att minska den mentala 

utmattningen utan att inkräkta på individens fria vilja. Bättre är då att fokusera på en mjuk 

paternalistiskt styrning liknande den Nudge som Thaler & Sunstein (2008) förespråkar för att 

lindra problemet. Motivet är att förenkla besluten utan att inkräkta på individens fria vilja. Därför 

är det upp till beslutfattarna att konstruera ett smart system som underlättar för prosociala beslut. 

Individer behöver en Nudge i vardagen. Uppenbarligen är många individer prosociala enligt vårt 

experiment och tidigare studier, men det måste vara lättare att göra den prosociala handlingen i 

verkliga livet. Motivationen är det inget fel på men den är inte tillräckligt stark för att övervinna 

den fysiska tröskel för att nå det prosociala beslutet och handlingen. Ett par praktiska exempel på 

Nudge är; att sätta fotsteg i gatan till papperskorgen för att få fler att slänga sitt skräp27, att införa 

mindre tallrikar i cafeterian för att minska mat-svinnet 28  och att informera potentiella 

                                                 
27 Experiment utförda av Hansen och hans elever hade visat en 46% minskning av street-kullen genom att tillämpa gröna fotspår på gatorna 
därmed göra strö mer framträdande och aktivera sociala rampljuset effect.-2012 Pelle Guldborg Hansen & iNudgeYou-Forskning 
28 Genom att endast ersätta stora tallrikar (27cm) med mindre plattor (24 cm) på en lunch som betjänar 500 VD: s minskade matavfallet med 26%. 
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vitvarukonsumenter om vilken effekt tvättmaskinen har på elräkningen i det långa loppet29. Detta 

tycker vi hade varit spännande att göra fortsatta studier på, undersöka hur en Nudge kan påverka 

mentalt utmattade individer till att fatta mer prosociala beslut i vardagen. 

Politically this is at the moment, hot stuff…Obamistas are said to be reading Nudge in an attempt to discover how 

and when people should be gently maneuvered into doing the right thing. The planet may depend on this, as may 

our health and pension prospects. People can be nudged into saving energy, stopping smoking and saving money. 

Nudge is the new politics. – The Sunday Times (London) 

Förslag på vidare forskning 

Den här studien är ett försök till att utforska hur mental utmattning påverkar individens sociala 

preferenser. Resultaten visar att det finns en liten effekt vilket gör det intressant att replikera 

studien i en ny och större kontext för att få mer statistisk styrka. För att kunna replikera 

experimentet är det viktigt att beakta svagheter och styrkor med dess design.  

För det första anser vi att man bör genomföra studier med andra kognitiva belastnings 

manipulationer för att undersöka effekten och hur robust den är. Vi föreslår att ta hjälp av 

neuropsykologin för att komma fram till manipulationer som effektivare utmattar individerna. En 

intressant manipulation är Transcranial magnetic stimulation (TMS), vilket direkt genom magnetism 

påverkar neuronerna i hjärnan. TMS producerar ett snabbt varierande magnetfält som leder till 

ett svagt elektriskt fält i hjärnbarken, vilket framkallar en förändring i hjärnans elektriska aktivitet. 

För det andra kan man uppnå en bättre intern validitet av att använda inom grupp design framför 

mellan grupp design. Man kan då fånga upp intressanta aspekter som individens värdegrund och 

normer. 

Det är också intressant att studera hur mental utmattning påverkar individens prosociala 

handlingar istället för beslut som den här studien främst gjorde. Eftersom referensuppgiften var 

feldesignad som var avsedd för att testa just handlingar. Vi föreslår därför att testa prosociala 

handlingar med en ny uppgift i laboratorieexperiment eller till och med i ett fältexperiment. Där 

förslaget är att ändra summan till ett lägre belopp och undersöka hur det påverkar individers 

benägenhet att genomföra uppgiften. 

Det vore också intressant att göra en interkulturell studie för att se om resultaten skiljer sig 

mellan länder och kulturer. 

                                                 
29 GreeNudge i Norge som också är en del av danska Nudge nätverket, gjorde ett fältexperiment som prövade en Nudge mot konsumenter som 
skulle köpa vitvaror på Elektrolux, där de fick välja de alternativ som gynnade miljön samt sparade pengar i det långa loppet. 
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6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var med utgångspunkt i Dual Process teori undersöka hur mental 

utmattning påverkade moraliska bedömningar och prosociala beslut. Där vi genom ett 

laboratorieexperiment undersökte hur individer faktiskt fattade beslut under mental utmattning 

med målet att bättre förstå hur individer faktiskt fattar beslut.  

Enligt ett Dual Process perspektiv visar studien att intuitivt tänkande inte entydigt leder till att 

individer tar beslut som är mer eller mindre i enlighet med Homo Economicus. Utifrån vårt resultat 

ser vi att sambanden mellan mental utmattning och prosocialt beslutsfattande antagligen är 

betydligt mer komplext än vad vi kan fånga i den här uppsatsen. Vidare forskning behöver 

undersöka vilka mentala genvägar individer använder sig av i olika typer av prosociala beslut och 

varför intuitivt och analytiskt beslutsfattande skiljer sig för visa typer av beslut men inte för 

andra. Fortsatt forskning inom detta område kan potentiellt identifiera mekanismer och policys 

(exempelvis Nudge) som kan understödja individers kapacitet att fatta beslut i enlighet med både 

sina egna och samhällets preferenser. 
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8 Appendix 
8.1 Appendix A: Mailutskick  

Delta i beteende-ekonomisk studie  

Hej,  
 
vi är två stycken civilekonomstudenter som skall genomföra en studie kring beteende och 
beslutsfattande, därmed söker vi deltagare till en ett labb experiment som skall testa hur individer 
styrs under beslutsprocessen. 
 
Ditt deltagande förväntas ta ca 30 minuter. Experimentet kräver minimal ansträngning och är 
totalt ofarligt. Den kontanta ersättningen kommer att variera beroende på utfallet i experimentet. 
 
Vi kommer att genomföra så många test som möjligt under fredagen och torsdagen den 21- 22 :e 
januari. De planerade testtillfällena är  
 

Torsdag kl 10.15 

Torsdag kl 12.12  

Torsdag kl 13.15  

Torsdag kl 15.15  

 

Fredag kl 10.15 

Fredag kl 12.15 

Fredag kl 13.15 

Fredag kl 15.15 

 

Om du är intresserad av att delta i studien skickar du ett mejl till idado768@student.liu.se där du 

specificerar namn, ålder, kön och pågående utbildning. 

 

Din medverkan är självklart frivillig och anonym. Resultaten kommer enbart att redovisas på 

gruppnivå. Har du frågor angåendestudien går det bra att skicka ett mejl till 

idado768@student.liu.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter och Ida  

mailto:idado768@student.liu.se
mailto:idado768@student.liu.se
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8.2 Appendix B: Muntliga instruktioner   

 

Välkomna, ta en plats men sprid ut er så långt ni kan. Sätt er ner men starta inte förrän vi säger 

till. 

Tack för att ni tog er tid för att komma hit och bidra till vårt examensarbete inom 

beteendeekonomi. Jag heter Peter och det här är Ida. 

Allt som ni behöver veta för att genomföra experimentet kommer att stå på datorskärmen. Till 

sista uppgiften kommer ni att behöva pappret som ligger upp och ner vänt på bordet bredvid er, 

men titta inte på det för än det står på skärmen. 

Det är viktigt att ni inte pratar under experimentet och att ni stänger av era mobiler. Har ni 

frågor, räck upp handen så kommer vi fram och hjälper er. När ni är klara får ni gå ut utan att 

störa de andra. 

Det är också viktigt att säga att allt som sker i experimentet kommer att ske på riktigt och ni 

kommer att få faktiskt betalning för era svar. Vi vill också be er att inte prata med era kompisar 

om experimentet när ni är klara. Vi kommer att köra flera omgångar idag och imorgon och det 

kan störa utfallet på andra  

Har ni några frågor innan vi sätter igång? 

Varsågod att sätta igång!  
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8.3 Appendix C: Experimentet i sin helhet 

Välkommen! 

Ange ditt LIU-ID (t.ex. daver555). Detta för att vi skall kunna ge dig de pengar du erhållit genom 

att svara på enkäten. 

Experimentet innehåller tre stycken olika delar, där du total kommer att svara på 16 stycken 

frågor. Inför varje del kommer du få instruktioner som det är viktigt att du läser igenom. Det är 

viktigt att du förstår hur en del fungerar innan du påbörjar varje ny del. Om du har frågor räck 

upp handen och fråga experimentledaren innan du påbörjar en ny del. När du är klar med alla 

frågor och avslutat experimentet får du gå ifrån lokalen utan att störa någon annan. Instruktioner 

om ersättningen du får från experimentet kommer senare på mail när vi sammanställt alla 

uppgifter. 

Är du man eller kvinna? 

 Man (1) 

 Kvinna (2) 

Vilken inriktning läser du? 

 Affärsjuridikprogrammet (1) 

 Pol. kandprogrammet (2) 

 Ekonomprogrammet (3) 

 Civilingenjörsprogrammet (4) 

 Friståendekurs/annat (5) 

 Jag studerar inte (6) 

Hur gammal är du? (antal år) 

______ Din ålder: (1) 

Första delen går ut på att studera en person utifrån ett 7 min långt videoklipp utan ljud. Du 

kommer efter filmen att få besvara ett antal frågor angående personens rörelser och beteende. 

Videon startar automatiskt efter 30 sekunder. Klicka på "nästa" när du är redo att se filmen. 
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Här nedan följer fem påståenden om kvinnan i filmen. I vilken utsträckning tror du att hon är: 

 
Håller inte 
alls med (1) 

Håller inte 
med (2) 

Varken eller 
(3) 

Håller med 
(4) 

Håller 
fullständigt 

med (5) 

Engagerad (1)      

Glad (2)      

Irriterad (3)      

Trött (4)      

Avslappnad (5)      

Du kommer nu att få svara på hur du mår efter att ha tittat på videon. Välj det alternativ som 

passar in bäst på hur du känner. 

Att titta på filmen tog mycket av min energi: 

 Håller absolut inte med (1) 

 Håller inte med (2) 

 Varken eller (3) 

 Håller med (4) 

 Håller fullständigt med (5) 
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INSTRUKTIONER DEL 2 

I de följande 8 frågorna kommer olika situationer beskrivas. Svara för vad du skulle gjort i den 

beskrivna situationen genom att svar JA eller NEJ.  När du klickar på "nästa" börjar frågorna. 

Tänk dig att en skenande järnvägsvagn är på väg mot fem järnvägsarbetare som befinner sig på 

spåret. Du är vid järnvägsväxeln bredvid järnvägsspåret.      Det enda sättet att hindra att 

järnvägsvagnen kör över och dödar de 5 järnvägsarbetarna är att dra i spaken och växla över tåget 

till ett sidospår. På sidospåret befinner sig en ensam järnvägsarbetare. Den ensamma 

järnvägsarbetaren kommer att dö om du drar i spaken, men de fem järnvägsarbetarna kommer att 

räddas. Drar du i spaken och växlar över tåget på sidospåret för att undvika att de fem 

järnvägsarbetarna dör? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Tänk dig att du arbetar som nattvakt på ett sjukhus. På grund av en olycka I byggnaden håller 

dödliga gaser på att sprida sig upp genom byggnadens ventilationssystem. I ett rum befinner sig 

tre patienter. I ett annat rum befinner sig en ensam patient som inte har långt kvar i livet. Om du 

inte gör något kommer gaserna ledas in i rummet med tre patienter och de kommer att dö. Det 

enda sättet att undvika detta är att trycka på en knapp som styr ventilationssystemet och leda in 

den dödliga gasen i rummet där den ensamma patienten befinner sig, varpå denna patient 

kommer att dö.  Trycker du på knappen och leder om den dödliga gasen till rummet med en 

ensam patient för att rädda de övriga patienterna? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Tänk dig att en skenande järnvägsvagn är på väg mot fem järnvägsarbetare. Du är på en bro över 

järnvägsspåret. Bredvid dig på bron står en främling som är ovanligt storväxt.       Det enda sättet 

att stoppa järnvägsvagnen, och hindra de fem järnvägsarbetarna att dö, är att knuffa ner 

främlingen från bron på spåret så att han stoppar järnvägsvagnen. Främlingen kommer att dö om 

du gör det, men de fem järnvägsarbetarna kommer att räddas.       Knuffar du ner främlingen från 

bron för att rädda de fem järnvägsarbetarna? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 
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Tänk dig att du arbetar som kirurg. Du har fem patienter som alla inom kort kommer att dö pga. 

olika typer av icke fungerande organ. En ny patient från en allvarlig bilolycka kommer plötsligt in 

på din avdelning. Denna patient är svårt skadad och kommer dö utan omedelbar operation. För 

att kunna rädda patienten från olyckan krävs en lång och svår operation. Under pågående 

operation inser du att du skulle kunna stoppa patientens blodtillförsel till hjärnan, vilket skulle 

döda patienten utan att någon skulle märka det. Du skulle då kunna använda patientens organ för 

att rädda livet på de andra fem patienterna. Stoppar du patientens blodtillförsel till hjärnan för att 

kunna rädda de övriga? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Tänk dig att du är på en kryssning och att båten börjar brinna. Båten måste överges och eftersom 

det inte finns tillräckligt med livbåtar är det många fler personer i varje livbåt än vad de har 

konstruerats för.  Livbåten du sitter i ligger farligt lågt i vattnet och om den sjunker några 

centimeter till kommer den att ta in vatten och sjunka till botten.        Det börjar gå mer vågor 

och livbåten börjar fyllas med vatten. Om ingenting görs kommer livbåten att sjunka och alla dör. 

Det finns en svårt skadad person i livbåten som inte kommer att överleva oavsett. Om du lämpar 

denna person överbord kommer livbåten att fortsätta flyta och övriga passagerare i livbåten att 

räddas. Lämpar du den skadade personen överbord för att rädda dig själv och övriga i livbåten? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Tänk dig att du är civil och befinner dig i en krigssituation där fiendesoldater har ockuperat din 

by. Soldaterna har order om att döda alla civila äldre än två år. Du och några andra civila har sökt 

skydd i källaren på ett stort hus.  Ditt nyfödda barn, som är med dig, börjar ljudligt gråta. Du 

måste lägg din hand för ditt barns mun för att kväva ljudet. Om du tar bort handen från barnets 

mun kommer gråtandet göra att soldaterna upptäcker alla i källaren, och alla förutom barnet 

kommer att dödas. För att rädda dig själv och övriga i källaren måste du kväva barnet till döds.    

Kväver du barnet för att rädda de dig själv och övriga? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Tänk dig att du arbetar som dykare med att röja minor. En medlem i ditt dykarlag skadar sig i 

arbetet med att avaktivera en mina. Blodet från dykarens sår har gjort att flera blodtörstiga hajar 

snabbt närmare sig. De livsfarliga hajarna äter allt och alla i sin väg.  Den blödande dykaren 
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simmar mot den sista skyddsburen och kommer att komma dit före dig och de andra dykarna 

som befinner er bakom. Hajarna kommer att döda dig och de övriga dykarna. Du har dock 

möjlighet att fjärr detonera en mina som gör att den blödande dykaren dör. Samtidigt skulle det 

också skrämma iväg hajarna tillräckligt för att du och de övriga dykarna ska hinna ta sig till 

säkerhet.      Spränger du minan och dödar den skadade dykaren för att rädda dig och de övriga? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Tänk dig att du är en busschaufför för en skolklass på väg till zoo. På grund av en punktering 

sladdar bussen av vägen ner i en ström flod. Du och tre barn är fortfarande kvar i den sjunkande 

bussen. Övriga barn har svepts iväg med floden.      Du tar tag i de två närmaste barnen och 

simmar mot nödutgången. De två barnen kan inte simma och kan inte hålla andan mycket 

längre.         Oturligt nog är nödutgången blockerad av ett par trasiga säten. Du inser att det enda 

sättet ut ur bussen, för dig och de två barnen, är att slita bort dessa säten.   Detta skulle dock 

innebära att det tredje barnet bak i bussen skulle bli instängd och därmed får det omöjligt att ta 

sig ut.    Sliter du bort sätena och blockerar vägen ut för det tredje barnet för att kunna rädda dig 

själv och de övriga?      

 Ja (1) 

 Nej (2) 

 

INSTRUKTIONER DEL 3a 

Du kommer nu ställas inför 8 olika beslut (uppdelat på två delmoment) rörande pengar där ett av 

dina svar slumpmässigt väljs ut för faktisk betalning. I detta första delmoment paras du 

slumpmässigt ihop med tre andra deltagare i experimentet i en grupp om 4 personer. Ni kommer 

inte att få reda på vilka de andra personerna är i gruppen och de kommer inte att få reda på vem 

du är. Alla 4 personerna i gruppen får välja mellan att få 50 kr att behålla själv eller att ge en viss 

större summa till gruppen. De pengar som ges till gruppen delas lika mellan alla 4 personerna i 

gruppen, oavsett om du bidrar till gruppen eller ej får du ta del av den gemensamma potten.  Om 

ett beslut från denna del lottas fram för faktisk betalning så kommer alla gruppen att få betalt 

baserat på spelet. När du trycker nästa följer 4 olika frågor där summan som kan ges till gruppen 

varierar mellan frågorna.  

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 100 SEK till gruppen? 
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 50 SEK till dig själv (1) 

 100 SEK till gruppen (2) 

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 150 SEK till gruppen? 

 50 SEK till dig själv (1) 

 150 SEK till gruppen (2) 

 

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 75 SEK till gruppen? 

 50 SEK till dig själv (1) 

 75 SEK till gruppen (2) 

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 125 SEK till gruppen? 

 50 SEK till dig själv (1) 

 125 SEK till gruppen (2) 

 

INSTRUKTIONER DEL 3b 

I detta andra delmoment kommer du få svara på 4 frågor om hur du vill fördela en summa 

pengar mellan dig och en organisation. Du kommer att välja mellan två fördelningar, en där du 

får alla pengar och en där organisationen får alla pengar. Om ett beslut från denna del lottas fram 

för faktisk betalning får antingen du själv eller en välgörenhetsorganisation pengar, beroende på 

dina val. När du klickar på nästa börjar frågorna. 

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 50 SEK till BRIS? 

 50 SEK till dig själv (1) 

 50 SEK till BRIS (2) 

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 50 SEK till WWF? 

 50 SEK till dig själv (1) 

 50 SEK till WWF (2) 

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 50 SEK till Läkare utan gränser? 
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 50 SEK till dig själv (1) 

 50 SEK till Läkare Utan Gränser (2) 

Väljer du 50 SEK till dig själv eller 50 SEK till Hjärt-lungfonden? 

50 SEK till dig själv (1) 

50 SEK till Hjärt-Lungfonden (2) 

Experimentet är nu slut. Som en sista del kan du nu välja att genomföra en extra uppgift som i så 

fall kommer att generera 50 kronor till en valbar välgörenhetsorganisation. Den valfria uppgiften 

är att skriva in 15 fullständiga referenser i ett dataformulär. Referenserna som ska skrivas in finns 

på pappret framför dig. För att 50 kronor ska skänkas till vald välgörenhetsorganisation måste du 

helt slutföra denna uppgift. Du kan även välja att slutföra enkäten genom att avsluta 

experimenten. 

Välj ett val: 

 Skänka pengar (2) 

 Nej (1) 

Var vänlig att skriv i rutan nedan varför du valde att inte skriva i referenserna. 

Till vilken välgörenhetsorganisation vill du att vi skänker pengarna? 

 BRIS (1) 

 WWF (2) 

 Hjärt-lungfonden (3) 

 Läkare utan gränser (4) 

I det här sista momentet ska du slutföra en uppgift för att vi ska skänka 50 kronor till 

välgörenhet. Uppgiften går ut på att du ska skriva av de 15 st referenserna som finns på pappret 

bredvid dig på bordet. När du är klar klickar du på "skicka in referenser" för att avsluta 

experimentet. Om du inte orkar slutföra uppgiften klickar du på "avsluta" längst ner på sidan 
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8.5 Appendix E: Ersättningsmail Public Good spelet  

 

Ersättning för deltagande  

 

Hej, 

 

tack för ditt deltagande i vår beteendeekonomiska studie. Det spel som blev skarpt för dig var 

Public Goods Game och din ekonomiska ersättning slutade på xx SEK.  

 

Du har blivit godkänd på alla dina referenser under sista uppgiften och har därmed skänkt xx 

SEK till välgörenhet.  Totalt under torsdagen har alla deltagare tillsammans skänkt 3 702 SEK till 

olika välgörenhetsorganisationer.  Ett kuvert med din ersättning finns att hämta vid Gustav 

Tinghögs kontor, ingång 19 andra planet A- huset, vi kommer vara på plats: 

Måndag 25 mars 13.00- 15.00 

Tisdag 2 april 13.00- 15.00 

Tack för din medverkan  

Peter & Ida 
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8.6 Appendix F: Ersättningsmail diktatorspelet  

 

Hej, 

 

tack för ditt deltagande i vår beteendeekonomiska studie. Det spel som blev skarpt för dig var 

Dictator Game och din ekonomiska ersättning slutade på xx SEK. Detta med anledning av att du 

valde att ge bort xx SEK till välgörenhet.  

 

Du har blivit godkänd på alla dina referenser under sista uppgiften och har därmed skänkt xx 

SEK till välgörenhet.  Totalt under torsdagen har alla deltagare tillsammans skänkt 3 702 SEK till 

olika välgörenhetsorganisationer.  Ett kuvert med din ersättning finns att hämta vid Gustav 

Tinghögs kontor, ingång 19 andra planet A- huset, vi kommer vara på plats: 

 

Måndag 25 mars 13.00- 15.00 

Tisdag 2 april 13.00- 15.00 

 

Tack för din medverkan  

 

Peter & Ida  
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8.7 Appendix G: Uppföljande enkätsvar för Referensuppgiften 

Experimentsdeltagare som genomförde uppgiften – “Varför genomförde du uppgiften?” 

Altruism 

Annars skulle man uppfattas som lat 

Att pengarna oavkortat gick till välgörenhet 

bra sätt att hjälpa till utan större ansträngning 

den enda orsaken var att jag då skänkte pengar till välgörenhet. 

det kändes bra att göra något bra för någon annan 

det kändes som ett enkelt sätt att skänka pengar till välgörenhet, det var ingen tvekan 

Det var för en bra sak och jag hade tiden att lägga på det. 

Det var lite jobb för att ge 50 kr till välgörenhet, hade alla andra i salen gått hade det dock inte varit säkert 
att jag stannat.. 

Då jag valt att ingå i er studie ville jag självfallet slutföra den. 

Eftersom jag tyckte att ändamålet var bra 

Eftersom jag ändå tog mig tid att ta mig till salen kunde jag likväl genomföra hela testet 

Ekonomisk ersättning. Det skulle kännas dumt att lämna rummet först. 

Enkelt sätt att skänka pengar. 

En liten ansträngning av mig för att kunna hjälpa de som behöver. 

för att bidra med mer skänkta pengar 

för att det då fanns möjlighet att skänka till välgörenhet 

För att det kändes som det enda rätta och var en relativt liten insats för att bidra med något som skulle 
kunna hjälpa andra. 

För att det var för ett gott ändamål. 

För att fullfölja hela enkäten 

För att jag ansåg att den tid och energi jag lade ner var värd den summa som jag därmed skänkte till 
välgörande ändamål. 

För att jag såg det som syftet med att göra experimentet. När vi erbjöds att skänka bort pengar så kände 
jag att det var något jag verkligen ville göra då jag tyckte att någon annan är i större behov av dessa pengar 
än jag. 

För att ni skulle skänka pengar och för att hjälpa er 

För att pengarna skulle gå till ett välgörande ändamål 

För att skänka pengar! 

För att skänka pengar till välgörenhet 

För att skänka pengar till välgörenhet 

För att skänka pengar till välgörenhet och för att slutföra hela experimentet. 

god gärning 

God gärning, lätt sätt att hjälpa till på, 

Jag genomförde uppgiften för att med en liten ansträngning kunna skänka lite pengar till välgörenhet. 
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Jag gjorde det främst för att jag hörde att "alla andra" började skriva och då ville inte jag strunta i det och 
lämna salen tidigare.... 

Jag hade tid över. Och då jag känner er så kände jag mig lite tvungen att svara på allt. Frivilligt eller ej. 

Jag trycker det är viktigt och vill ge pengar till organisationer som arbetar med dessa områden 

Jag tänkte att det kanske var bra för er om jag fyllde i den och att jag kanske skulle få större belöning då. 

Jag ville skänka pengar till välgörenhet och hade redan planerat in att avsätta den tiden för experimentet. 

Jag vill minnas att jag gjorde det för att få pengarna, vilket är lite själviskt... Samtidigt så ser man alla andra i 
salen som också gör uppgiften så vill man gärna inte vara den som är "lat" och går tidigt. 

Kändes som väldigt lite ansträngning för att en välgörenhetsorganisation skulle få pengar. 

Minns inte 

Någon annan började innan mig i rummet...hörde tangentbordet och tänkte bäst jag också skriver i alla. 

Pengarna och hjälpa de som har experimentet 

skänka pengar till välgörenhet 

Spänning. Pengar. 

tänkte att det skulle vara fint för de behövande och jag hade inte bråttom till något annat. 

Ville bidra till andras välbefinnande. 

Ville ha en pluggpaus, verkade intressant. 

Ville skänka pengar, och det var inte från min egen ficka 

Vill kunna hjälpa till i samhället på alla sätt 

Visserligen var det en jobbig och tjatig uppgift men för relativt lite jobb kunde jag skänka pengar till något 
bra. det hjälpte även att dessa pengar inte var några jag själv ägde från början. 

  

Experimentsdeltagare som inte genomförde uppgiften – “Varför genomförde du uppgiften?” 

jag påbörjade uppgiften men slutförde den aldrig, tog för lång tid. 

Lathet + stress: Jag vill gärna ge bort pengar till välgörenhetsorganisationer men då kändes onödigt att 
sitta och skriva en massa krångliga saker. Planerade istället att använda de 50 kronorna (som jag trodde jag 
skulle få av er) och ge bort till valfri organisation mycket snabbare hemifrån. Dessutom var jag stressad 
över en sak som jag sprang och fixade. 

Jag började, men tyckte det skulle ta för lång tid. Hade tenta dagen efter och ville plugga. 
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8.8 Appendix H: Statistiska körningar 

T-tester på totala utfall: 

   Group Statistics 

  
dep N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

depcontrol 0 70 2,81 1,067 ,128 

1 45 3,18 1,007 ,150 

Ym_tot 0 70 ,51786 ,198825 ,023764 

1 45 ,46944 ,146346 ,021816 

Ypg_tot 0 70 ,5321 ,44011 ,05260 

1 45 ,5444 ,42066 ,06271 

Ydg_tot 0 70 ,6464 ,41155 ,04919 

1 45 ,5611 ,43679 ,06511 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

depcontrol 

Equal 
variances 
assumed 

,711 ,401 -1,822 113 ,071 -,363 ,199 -,759 ,032 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1,846 97,953 ,068 -,363 ,197 -,754 ,027 

Ym_tot 

Equal 
variances 
assumed 

3,153 ,078 1,406 113 ,162 ,048413 ,034434 -,019808 ,116633 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,501 110,847 ,136 ,048413 ,032260 -,015513 ,112338 

Ypg_tot 

Equal 
variances 
assumed 

,938 ,335 -,149 113 ,882 -,01230 ,08267 -,17608 ,15147 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-,150 97,063 ,881 -,01230 ,08185 -,17475 ,15015 

Ydg_tot 

Equal 
variances 
assumed 

1,076 ,302 1,059 113 ,292 ,08532 ,08055 -,07426 ,24489 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,046 89,885 ,299 ,08532 ,08160 -,07681 ,24744 

Referensupp. 

Equal 
variances 
assumed 

2,136 ,147 

-,732 113 ,465 -,040 ,054 -,147 ,068 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-,701 80,357 ,485 -,040 ,057 -,152 ,073 
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Mann-Whitney tester på totala utfall: 

Ranks 

  
dep N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

depcontrol 0 70 53,43 3740,00 

1 45 65,11 2930,00 

Total 115   

Ym_tot 0 70 62,34 4364,00 

1 45 51,24 2306,00 

Total 115   

Ypg_tot 0 70 57,56 4029,50 

1 45 58,68 2640,50 

Total 115   

Ydg_tot 0 70 60,44 4230,50 

1 45 54,21 2439,50 

Total 115   

Referensuppg. 

0 70 
45 

115 

57,11 
59,39 

 

3997,50 
2672,50 

 
1 

Total 

Tid_referensupp. 

0 70 
45 

115 

61,41 
52,69 

 

4299,00 
2371,00 

 
 

Test Statistics
a
 

 depcontrol ym_tot ypgtot ydgtot booktask tbooktask 

Mann-
Whitney U 

1255,000 1271,000 1544,500 1404,500 1512,500 1336,000 

Wilcoxon 
W 

3740,000 2306,000 4029,500 2439,500 3997,500 2371,000 

Z -1,912 -1,782 -,183 -1,038 -,734 -1,370 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,056 ,075 ,855 ,299 ,463 ,171 
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T-tester på responstiden på spelen: 

Group Statistics 

  
Individ N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

tdepcontrol 0 70 15,865800 7,3699838 ,8808815 

1 45 13,857267 4,6353584 ,6909984 

t_moraliska 0 70 41,823207 12,0271403 1,4375182 

1 45 38,458758 10,6891356 1,5934422 

t_pg 0 67 10,494884 7,2215498 ,8822527 

1 45 8,442317 4,0753029 ,6075103 

t_dg 0 70 5,318721 2,2610653 ,2702490 

1 45 4,739989 2,2403464 ,3339711 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

tdepcontrol Equal 
variances 
assumed 

1,788 ,184 1,631 113 ,106 2,0085333 1,2313787 -,4310499 4,4481165 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,794 112,966 ,075 2,0085333 1,1195674 -,2095388 4,2266054 

t_moraliska Equal 
variances 
assumed 

,254 ,615 1,528 113 ,129 3,3644488 2,2020167 -,9981435 7,7270411 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,568 101,776 ,120 3,3644488 2,1460468 -,8923372 7,6212348 

t_pg Equal 
variances 
assumed 

4,407 ,038 1,729 110 ,087 2,0525677 1,1870746 -,2999355 4,4050708 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,916 107,256 ,058 2,0525677 1,0711856 -,0708749 4,1760102 

t_dg Equal 
variances 
assumed 

,018 ,895 1,344 113 ,182 ,5787325 ,4304857 -,2741374 1,4316024 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,347 94,618 ,181 ,5787325 ,4296175 -,2742105 1,4316756 
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T-tester på moraliska dilemman: 

Group Statistics 

  
dep N Mean 

Std. 
Devi
ation 

Std. 
Error 
Mean 

m1trolley 0 70 ,63 ,487 ,058 

1 45 ,53 ,505 ,075 

m2deadlygas 0 70 ,81 ,392 ,047 

1 45 ,78 ,420 ,063 

m3bridge 0 70 ,10 ,302 ,036 

1 45 ,04 ,208 ,031 

m4surgeon 0 70 ,09 ,282 ,034 

1 45 ,02 ,149 ,022 

m5burningboat 0 70 ,70 ,462 ,055 

1 45 ,73 ,447 ,067 

m6cryingbaby 0 70 ,34 ,478 ,057 

1 45 ,18 ,387 ,058 

m7sharkattack 0 70 ,61 ,490 ,059 

1 45 ,62 ,490 ,073 

m8busdriver 0 70 ,86 ,352 ,042 

1 45 ,84 ,367 ,055 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

m1trolley Equal 
variances 
assumed 

2,604 ,109 1,010 113 ,315 ,095 ,094 -,092 ,282 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,002 91,505 ,319 ,095 ,095 -,094 ,284 

m2deadlygas Equal 
variances 
assumed 

,879 ,351 ,474 113 ,636 ,037 ,077 -,116 ,189 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

,467 89,107 ,642 ,037 ,078 -,119 ,192 

m3bridge Equal 
variances 
assumed 

4,978 ,028 1,079 113 ,283 ,056 ,052 -,046 ,158 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,166 112,39
1 

,246 ,056 ,048 -,039 ,150 

m4surgeon Equal 
variances 
assumed 

8,525 ,004 1,389 113 ,167 ,063 ,046 -,027 ,154 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,573 109,56
5 

,119 ,063 ,040 -,017 ,143 
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m5burningboat Equal 
variances 
assumed 

,605 ,438 -,383 113 ,703 -,033 ,087 -,206 ,139 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-,385 96,144 ,701 -,033 ,087 -,205 ,138 

m6cryingbaby Equal 
variances 
assumed 

18,074 ,000 1,943 113 ,055 ,165 ,085 -,003 ,333 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,034 107,05
3 

,044 ,165 ,081 ,004 ,326 

m7sharkattack Equal 
variances 
assumed 

,029 ,865 -,085 113 ,933 -,008 ,094 -,194 ,178 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-,085 93,982 ,933 -,008 ,094 -,194 ,178 

m8busdriver Equal 
variances 
assumed 

,137 ,712 ,186 113 ,853 ,013 ,068 -,123 ,148 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

,184 91,288 ,854 ,013 ,069 -,124 ,150 

Mann-Whitney tester på moraliska dilemman 

Ranks 

  dep N Mean Rank Sum of Ranks 

m1trolley 0 70 60,14 4210,00 

1 45 54,67 2460,00 

Total 115     

m2deadlygas 0 70 58,82 4117,50 

1 45 56,72 2552,50 

Total 115     

m3bridge 0 70 59,25 4147,50 

1 45 56,06 2522,50 

Total 115     

m4surgeon 0 70 59,43 4160,00 

1 45 55,78 2510,00 

Total 115     

m5burningboat 0 70 57,25 4007,50 

1 45 59,17 2662,50 

Total 115     

m6cryingbaby 0 70 61,71 4320,00 

1 45 52,22 2350,00 

Total 115     

m7sharkattack 0 70 57,82 4047,50 

1 45 58,28 2622,50 

Total 115     

m8busdriver 0 70 58,29 4080,00 

1 45 57,56 2590,00 

Total 115     
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Test Statistics
a
 

  m1trolley m2deadlyg m3bridge m4surgeon m5burningbo m6cryingbaby m7sharkattack m8busdriver 

M-W 
U 

1425,000 1517,500 1487,500 1475,000 1522,500 1315,000 1562,500 1555,000 

W 2460,000 2552,500 2522,500 2510,000 4007,500 2350,000 4047,500 2590,000 

Z -1,010 -,476 -1,078 -1,384 -,384 -1,919 -,085 -,186 

Sig. 
(2-
tailed) 

,313 ,634 ,281 ,166 ,701 ,055 ,932 ,852 

a. Grouping Variable: dep 

 


