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Sammanfattning

Vi har undersökt om individer är villiga att offra nytta för att inte f̊a färre fram-

tida valalternativ, samt om deras beteende systematiskt skiljer sig åt med avseende

p̊a kön och utbildning. Detta kopplas till teorier om förlustaversion och flexibilitets-

preferenser. För att utreda detta utvecklades ett spel inspirerat av Shin och Ariely

(2004). I spelet var antalet valalternativ först konstant oavsett spelarnas beteende

och sedan avtagande om spelarna inte offrade poäng för att beh̊alla dem. Spelet

undersöker ocks̊a skillnader i beteende beroende p̊a utbildning och kön. Det visade

sig att v̊ara deltagare, till skillnad fr̊an deltagarna i Shin och Ariely (2004), inte ver-

kar p̊averkas av om antalet valalternativ h̊alls konstant eller inte. Dessutom spelade

deltagarna i v̊ar studie effektivare och utvecklade mer rationella taktiker ju mer de

fick öva. Kvinnor förbättrades mer än män och universitetsstudenter förbättrades

mer än gymnasieelever.

Nyckelord: Rationalitet, kognitiv förm̊aga, förlustaversion, beteendeekonomi,

preferenser för flexibilitet, spel, val

Abstract

We have studied whether individuals are willing to sacrifice utility to avoid losing

future options and if this depend on gender and individual level of education. This is

linked to theories of loss aversion and flexibility preferences. To examine this a game

inspired by Shin and Ariely (2004) was developed. In the game number of options

was constant at first, regardless of the players behaviour, and later diminished

if the participators did not sacrifice points to keep them. The game also analyses

differences in behaviour attributed to level of education or gender. The study showed

that, contrary to the results in Shin and Ariely (2004), our participants were not

affected by the diminishing number of options. Moreover, our participants played

more efficiently and formed more rational tactics the more they practised. Women

and university students improved more than men and high school students.

Keywords: Rationality, cognitive ability, loss aversion, behavioural economics,

flexibility preferences, game, choice
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1 Inledning

Det är viktigt att undersöka om människor är kapabla att fatta beslut p̊a sätt som ligger

i deras eget intresse. Beslut leder inte alltid till stora konsekvenser, men de ändrar oftast

vilka framtida möjligheter man kommer att ha. Begränsningar av framtida möjligheter

tycker många är jobbigt att f̊a om de inte är helt säkra p̊a valet och stora begränsande

beslut skjuts ofta upp. Ett exempel p̊a detta är valet av framtida yrke vilket m̊anga väljer

att skjuta upp genom att läsa strökurser inom vitt skilda omr̊aden istället för ett program

som ger universitetsexamen. Blivande gymnasieelever hamnar i en liknande situation inför

gymnasievalet när de måste välja mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande pro-

gram. Det förstnämnda är bäst att g̊a för de som inte har n̊agot intresse av fortsatta studier

efter gymnasiet, men den sistnämnda gör att man maximerar antalet tillgängliga alterna-

tiv efter studenten. Oviljan att förlora framtida valalternativ kan leda till att studenter

som egentligen skulle ha dragit mest nytta av ett yrkesförberedande program väljer ett

högskoleförberedande som kommer leda till ett mindre optimalt utfall för dem. En individ

som väljer att öka antalet framtida valalternativ ”betalar” p̊a s̊a vis i nytta för dem. Det

kan vara rationellt att anstränga sig för att beh̊alla många valalternativ om alla alternativ

har en chans att väljas. Tidigare studier har dock pekat p̊a att människor tenderar att

anstränga sig för att beh̊alla även de alternativ som inte har n̊agon chans att väljas och

därmed inte borde ge n̊agon nytta (Shin och Ariely, 2004). Om individer är villiga att offra

nytta p̊a att beh̊alla eller f̊a valalternativ som aldrig kommer att generera n̊agon nytta,

eftersom de inte kommer att väljas, är detta kontrasterande mot hur klassiska ekonomiska

modeller säger att de bör agera. Att ”betala nytta” innebär att man lägger mer tid eller

ansträngning p̊a n̊agot än vad man f̊ar tillbaka av det.

De klassiska ekonomiska modellerna bygger p̊a att människor alltid vet vilket alternativ

som är det optimala för dem och alltid väljer det, oavsett om detta leder till förluster av

valalternativ eller annat. Detta visade sig i tidiga beteendeekonomiska experiment inte

alltid vara fallet. De undersökta individerna fattade systematiskt olika beslut beroende

p̊a om en situation framställdes som chansen att vinna eller risken att förlora (Tversky

och Kahneman, 1991). Tversky och Kahneman (1991) fokuserade p̊a pengavinster och

-förluster, men andra studier har visat att även d̊a individer bara riskerar att förlora

valalternativ s̊a agerar de annorlunda än om risken inte funnits (bl.a. Kreps, 1979 och

Ahn och Sarver, 2013). Dessa studier har dock utg̊att fr̊an att alla alternativ har en chans

att bli valda och vi vill undersöka om samma fenomen ocks̊a uppkommer d̊a alternativen

som försvinner inte har n̊agon chans att väljas. Genom att göra detta g̊ar det att avgöra

om individerna agerar irrationellt eller om de bara varit osäkra p̊a vilket alternativ som var

bäst. Beteendet har tidigare undersökts av Shin och Ariely (2004) som kom fram till att

individer är villiga att offra nytta för att beh̊alla valalternativ även när alternativen inte

har n̊agon chans att väljas. V̊ar studie har hämtat inspiration fr̊an deras metod men vi har
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valt att utöka den för att ocks̊a kunna studera om kön och utbildning p̊averkar individernas

agerande. En vidareutveckling som gör det möjligt att observera beteende p̊a individniv̊a

istället för p̊a gruppniv̊a har ocks̊a lagts till. Att veta om grupper beter sig annorlunda

relevant för att framtida modeller ska vara bättre anpassade efter gruppen de ska beskriva.

Om hög- och l̊agutbildade agerar p̊a helt olika sätt, kan inte en modell som fungerar

för att förutsp̊a akademikers agerande användas för att predicera genomsnittspersonens

beteende.

V̊ar fr̊ageställning lyder därför: Är individer villiga att offra nytta för att beh̊alla framtida

valalternativ och p̊averkas deras beteende av kön och utbildning?

För att besvara fr̊ageställningen har grupper av universitets- och gymnasiestudenter f̊att

spela ett spel som g̊ar ut p̊a att deltagarna ska samla in poäng genom att klicka p̊a

knappar som döljs bakom dörrar. En knapp blir synlig och g̊ar att klicka p̊a om dörren som

döljer den öppnas. Dörrarna öppnas om spelaren klickar p̊a dem och stängs om deltagaren

öppnar en annan dörr. Deltagarna har ett begränsat antal musklick och måste därför

optimera mellan att klicka p̊a poängknappar och öppna dörrar. Varje klick p̊a en dörr eller

p̊a en poängknapp har en kostnad i form av att klicket som gjorts inte kan återställas.

Ett dörröppnarklick ”kostar” allts̊a den poängsumma som ett poängknappsklick hade

kunnat generera. Varje knapp genererar poäng slumpmässigt utifr̊an en viss fördelning och

alla knapparna ger poäng utifr̊an olika fördelningar med olika medelvärden. En optimal

speltaktik är att undersöka vilken genomsnittlig poängsumma varje poängknapp verkar ge

och sedan lägga alla sina resterande klick p̊a den knappen. Under undersökningsfasen är

det dock centralt att minimera antalet g̊anger man byter knapp eftersom man d̊a behöver

slösa klick p̊a att öppna dörrar istället för att klicka p̊a poängknappar.

Spelet har tv̊a niv̊aer som är identiska i allt utom en aspekt. Skillnaden mellan dem är

att dörrarna p̊a niv̊a 1 inte p̊averkas av hur deltagaren spelar men att de p̊a niv̊a 2 kan

l̊asa sig om deltagaren inte öppnat dem p̊a länge. Om man inte vill att dörrarna ska l̊asas

behöver deltagaren därför behöva byta dörr mer frekvent p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1. Den

optimala taktiken är dock samma oavsett niv̊a. Om deltagarna byter dörr fler g̊anger p̊a

niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1 offrar de att f̊a högre poäng för att beh̊alla antalet valalternativ.

Att fler dörröppningar ger färre poäng kan observeras i spridningsdiagrammen i bilaga

B, Deltagarna vet att dörrarna ger olika mycket poäng och en rationell individ skulle

därför inte anstränga sig för att beh̊alla fler alternativ när hen hittat en dörr hen är nöjd

med.

Med hjälp av spelet har vi kommit fram till att studenterna inte p̊averkas av att deras

framtida valalternativ riskerar att minska i antal. Detta gäller för b̊ade män och kvinnor

och oavsett om deltagarna är universitetsstudenter eller gymnasieelever. Vi kan dock inte

utesluta att ett eventuellt irrationellt beteende har motverkats av att spelet haft flera
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niv̊aer. Individerna har nämligen visat sig forma bättre taktiker ju mer de spelar vilket

skulle kunna vara en förklaring till att v̊art resultat skiljer sig fr̊an tidigare forskning p̊a

omr̊adet (bl.a. Kreps (1979) och Shin och Ariely (2004)).

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 diskuteras studiens bakgrund och

tidigare forskning som rör v̊ar metod och fr̊ageställning. Avsnitt 3 handlar om teorier

och hypoteser till fr̊ageställningen. Därefter beskrivs spelets uppbyggnad och studiens

analysmetoder, men även datainsamlingen i avsnitt 4 och i avsnitt 5 redovisas resultateten.

Sist analyseras samt diskuteras resultaten i avsnitt 6 och slutsatsen till studien hittas i

avsnitt 7.

2 Bakgrund

Shin och Ariely (2004) lät amerikanska universitetsstudenter spela spel med samma grundläggande

struktur, men med olika utvidgningar. Flera olika saker varierades, bland annat anta-

let poäng man kunde f̊a bakom de olika dörrarna, ifall dörrarna kunde l̊asas upp ef-

ter att de l̊asts, och hur mycket information deltagarna fick innan spelets början. Oav-

sett ändringarna, fann de signifikanta skillnader mellan de deltagare som hade konstant

öppningsbara dörrar och de som hade dörrar som kunde l̊asas. Om risken för att dörrarna

skulle stängas, tyder p̊a att deltagarna var mer benägna att öppna dörrarna som riskerade

att l̊asas för att undvika detta Slutsatsen i den ursprungliga studien var att individer är

villiga att offra poäng, det vill säga nytta, för att förhindra att valalternativ, allts̊a dörrar,

försvinner. (Shin och Ariely, 2004)

Andra studier har visat att amerikanska universitetsstudenter inte är en tillräckligt di-

versifierad grupp för att resultaten ska vara helt generaliserbara och kunna replikeras i

andra grupper (Henrich m. fl., 2001). För att öka generaliserbarheten av undersökningen

behöver spel repeteras i olika miljöer och sammanhang vilket gör att det är intressant

att göra en liknande studie med svenska studenter. Det p̊ag̊ar ocks̊a en rörelse inom flera

samhällsvetenskapliga fält där gamla resultat testas p̊a nytt genom att undersökningar

görs om och laboratoriespel upprepas. Replikationer av studier ger stöd för de ursprung-

liga resultaten i drygt 60 % av fallen, men effekterna är d̊a ungefär tv̊a tredjedelar av

vad originalresultaten varit (Camerer m. fl., 2016). Upprepningar av undersökningar har

allts̊a i många fall lett till motbevisande av hypoteser och i andra fall tytt p̊a mycket

svagare effekter än de ursprungliga resultaten pekat p̊a (Bohannon, 2016). Att till viss del

upprepa Shin och Ariely (2004) är allts̊a relevant b̊ade testa replikerbarheten och för att

utöka generaliserbarheten av deras resultat.

Grundvarianten av spelet som används i Shin och Ariely (2004) studerar enbart skillnader-

na i beteende d̊a valalternativ riskerar att förloras och jämförde ursprungligen beteendet
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mellan tv̊a olika grupper som ges olika spelversioner. Vi har istället valt att undersöka

beteendeförändringen hos individer som spelar de olika varianterna efter varandra som

”niv̊aer”. Metoden i Shin och Ariely (2004) har varken replikerats eller utökats tidigare

men det har kommit empirisk forskning som bekräftat deras resultat (bl.a. White, Lemon

och Hogan, 2007 och Kwak, Duvvuri och Russell, 2015).

Förutom den del av studien som bygger p̊a Shin och Ariely (2004) s̊a har vi ocks̊a lagt till

en utökning. Den tidigare studien registrerade inga personliga egenskaper hos testdelta-

garna vilket gjorde att de inte kunde undersöka om det fanns skillnader i hur deltagarna

reagerade som berodde p̊a exempelvis kön. V̊ar studie vill undersöka detta och har därför

kopplat en enkät till spelet s̊a att deltagarnas kön, ålder, och utbildningsniv̊a kan kopplas

till deras spelbeteende. Vi kan ocks̊a observera en eventuell effekt av att deltagarna f̊ar

spela spelet i niv̊aer istället för bara en g̊ang. Inför de sista deltagargrupperna s̊a lades

ytterligare en niv̊a till, identisk med den första niv̊an, för att effekten skulle bli ännu

tydligare.

Kön och utbildning är b̊ada variabler som kan p̊averka människors beteende och valdes

därför ut som tv̊a egenskaper att observera i v̊ar studie. Det förstnämnda är viktigt att

studera för att utröna om det finns skillnader i hur män och kvinnor beter sig. Tidiga

ekonomiska beteendestudier hade ofta enbart män bland sina studiedeltagare vilket gjorde

att modeller anpassades efter hur män reagerade p̊a stimuli, inte hur genomsnittsperso-

nen reagerar p̊a stimuli (Nelson, 1995). Det är alltid viktigt att ha korrekta antaganden i

sina modeller och därför är det viktigt att veta om kvinnor systematiskt agerar annorlun-

da.

Sambandet mellan utbildning och rationalitet är b̊ade intressant att studera av anled-

ningen ovan, att det är viktigt att veta om det finns skillnader mellan grupper, och för att

vi ska f̊a en ökad insikt i vilka som presterar bra i den undersökta situationen. Om gym-

nasieeleverna presterar bättre kan det tyda det p̊a att utbildning inte gynnar individen i

den specifika beslutssituation som vi undersöker.

3 Teoretiskt ramverk

Denna studie använder sig av flera olika teorier och modeller för att förutsäga och förklara

v̊art resultat. Beroende p̊a hur utfallet blir kan empirin finna stöd för vissa av teorier och

motsäga andra. De teorier som tas upp nedan kan antingen utveckla rationalitetsmodel-

len för att passa v̊ar situation eller förklara varför vi eventuellt kommer att finna helt

kontrasterande beteenden. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av vilka resultat

som kan förväntas utifr̊an de redovisade teorierna.
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3.1 Rationalitet

Klassisk nationalekonomisk teori antar att individer är rationella och att de fattar nyt-

tomaximerande beslut. Detta innebär bland annat att individerna antas ha kompletta

och transitiva preferenser samt att de kan rangordna alla tillgängliga alternativ utifr̊an

vad som ger mest nytta. För att individen ska kunna fatta rationella beslut krävs att de

har fullständig information om alla alternativ. De klassiska modellerna antar även att ett

större antal av n̊agot alltid ger mer nytta än ett mindre antal av samma sak. Det antas

dock att marginalnyttan av varje ytterligare sak är avtagande men konstant positiv. Den

fjortonde saken tillför allts̊a inte lika mycket nytta som den första gjorde, men den ger

inte negativ nytta. (Perloff, 2013)

Rationalitetsantagandet är dock kontroversiellt. Större delen av det beteendeekonomiska

fältet finns för att det har hittats belägg för att individer agerar p̊a sätt som inte är i

deras eget intresse. Enligt Simon (1982) s̊a kan inte alla villkoren för rationalitet helt upp-

fyllas vilket leder till att individer bara kan vara begränsat rationella. De problematiska

villkoren är framförallt att individer ska kunna rangorda alla alternativ och att de antas

ha fullständig information. Individers förmåga att rangordna alla alternativ begränsas av

hur stor kognitiv förmåga de har och hur mycket tid de kan lägga p̊a att tänka igenom

alla utfall av alla tillgängliga val. Utan fullständig information om alla alternativ, vilket

sällan has, s̊a kan de inte heller räkna ut utfallen av alla val.

En rationell individ skulle, i v̊art spel, bete sig p̊a samma sätt p̊a niv̊a 1 som p̊a niv̊a 2.

Att dörrarna riskerar att l̊asas p̊a niv̊a 2 skulle inte p̊averka individen eftersom den bästa

taktiken skulle vara att l̊ata dörrarna l̊asas och inte slösa klick p̊a att h̊alla dem öppna. En

individ med begränsad rationalitet skulle ha sv̊arare att forma effektiva speltaktiker men

inte ha n̊agra problem med att sedan h̊alla sig till dem. Den skulle allts̊a antagligen byta

dörr fler g̊anger p̊a b̊ada niv̊aerna. Eftersom individen änd̊a förväntas agera rationellt till

en viss grad s̊a bör den dock prioritera att f̊a mer poäng över att beh̊alla alla valalternativ

vilket leder till att dess beteende inte kommer att skilja sig mellan niv̊aerna.

3.2 Flexibilitetspreferenser

Kreps (1979) kan ses som en utökning av den klassiska ekonomiska modellen som gör

att den kan appliceras p̊a valalternativ under vissa förutsättningar. Ett grundläggande

antagande är att individer agerar som att fler alternativ i en beslutssituation ger samma

nytta som fler varor vid ett köp, det vill säga att ett tillagt alternativ alltid har positiv

men avtagande marginalnytta. Teorin kan illustreras genom en hypotetisk individ som

f̊ar välja vilken restaurang hen vill besöka. Det enda som skiljer restaurangerna åt är hur

många olika rätter som finns p̊a menyn. Innan individen kan göra ett val som faktiskt

genererar nytta (i form av en måltid) måste personen välja vilken restaurang och meny
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som kommer att maximera chansen att maximera nyttan i andra valet. Det första valet

är allts̊a att välja vilka restriktioner som kommer att gälla under ens andra valsituation.

Eftersom individen inte vet vilket alternativ som hen kommer att föredra, r̊ader en viss

osäkerhet i den första situationen. Om individen som ska välja restaurang vet att hen

med 90 % sannolikhet kommer att vilja ha pasta och med 10 % sannolikhet kommer att

vilja ha pizza. Detta gör att individen kommer att föredra en restaurang som har b̊ada

alternativen över en restaurang som bara har ett av dem. Detta för att individen ska

slippa hamna i en situation där den bara har tillg̊ang till det ena alternativet och skulle

f̊a störst nytta av det andra (Kreps, 1979). Att vilja ha fler valalternativ p̊a menyn man

ska välja fr̊an kallas att man har preferenser för ökad flexibilitet. Dessa preferenser kan

vara olika starka där de starkaste kan leda till att individer föredrar större menyer oavsett

om alternativen har chans att väljas eller inte. I exemplet ovan har de olika alternativen

olika sannolikhet att bli valda. Det kallas att valen är viktade och innebär att beroende

p̊a vilket val som menyn utökas med s̊a tycker individen att menyn blir olika mycket mer

attraktiv (Fudenberg och Strzalecki, 2015).

De fyrtio år som g̊att sedan Kreps (1979) publicerades har bidragit med flera utvecklingar

av hans resonemang. En s̊adan utveckling är ett försök att definiera mer exakt vilka val

som gör att menyer blir bättre och om det finns n̊agra gränser för hur stor en meny kan

bli och fortfarande ha positiv marginalnytta. Ahn och Sarver (2013) ställer upp axiomet

att om en meny f̊ar ett alternativ tillagd och d̊a blir mer attraktiv, måste alternativet ha

en viss chans att väljas i den andra valomg̊angen. Detta innebär att s̊a länge individen

inte helt uteslutit ett alternativ kommer hens nytta att öka av att alternativet tillförs till

menyn. Axiomet skiljer sig fr̊an modellen i Kreps (1979) eftersom den senare ger ökad

nytta för större menyer utan n̊agon begränsning.

Eftersom de tv̊a niv̊aerna i v̊art spel skiljer sig fr̊an varandra s̊a ställs spelaren inför lite

olika beslutsstituationer p̊a respektive niv̊a. P̊a niv̊a 1 s̊a p̊averkas inte antalet framtida

valalternativ som spelaren kommer att ha av hur hen spelar men p̊a niv̊a 2 s̊a kan valal-

ternativen försvinna om spelaren inte anstränger sig för att beh̊alla dem. Ju fler g̊anger

spelaren klickar p̊a en dörr med tillhörande poängknapp desto större risk är det att de

dörrar hen inte klickar p̊a l̊aser sig. Utifr̊an Kreps (1979) kan det antas att speldeltagarna

vill ha en stor meny som möjligt att välja fr̊an längre fram och därför vill att alla dörrar

ska h̊allas ol̊asta. Eftersom dörrarna p̊a niv̊a 1 inte l̊ases s̊a p̊averkas inte beteendet där av

eventuella preferenser för flexibilitet och deltagarna skulle antagligen prioritera att klicka

p̊a poängknappar över att öppna många olika dörrar. Enligt axiomet som ställs upp av

Ahn och Sarver (2013) s̊a ger bara de valalternativ som har chans att väljas mer värde

till menyn. P̊a det följer att alternativ som inte har n̊agon chans att bli valda inte ad-

derar värde till menyn om de finns kvar och att om en dörr konsekvent ger lägre poäng

försvinner bör detta inte spela n̊agon roll för deltagaren. Detta förutsätter att spelaren är
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helt säker p̊a att hen inte kommer att vilja öppna dörren igen, men det borde vara fallet

om man vet att alla andra dörrar ger högre poäng. Om axiomet stämmer s̊a bör allts̊a

deltagarnas beteende inte förändras mellan niv̊aerna.

3.3 Fullständig information och övningseffekten

Inom psykologin är det en etablerad uppfattning att människor använder tv̊a olika system

när de fattar beslut och agerar. Egentligen är det inte tv̊a separata system i hjärnan som

agerar oberoende av varandra, men system-beskrivningen används för att lättare kunna

förklara beslutsprocesser och därför spelar inte de fysiska funktionerna s̊a stor roll. Det

räcker med att det m̊anga g̊anger konstaterats att människor agerar som om systemen

fanns. Systemen kallas för system 1 och system 2. System 1 är snabbt och instinktivt

och system 2 är l̊angsamt och analytiskt. System 1 agerar automatiskt efter individers

instinkter och kan därför vara b̊ade mer eller mindre rationellt än system 2. Det är mindre

rationellt i fall d̊a det inlärda beteendet som format instinkterna bygger p̊a irrationaliteter,

till exempel p̊a fördomar, och mer rationellt d̊a det inlärda beteendet bygger p̊a erfarenhet

och tidigare analyser. Detta gör att människor kan vara lättp̊averkade av icke-relevant

stimuli och irrationella när de till exempel som amatörer ska köpa aktier, men väldigt

sv̊arp̊averkade och duktiga p̊a att optimera när det gäller exempelvis vilken väg de ska ta

till jobbet. Kahneman (2011) ger exemplet att det snabba systemet vid ett aktieköp kan

besluta att det är en bra idé p̊a grund av att det associerar företaget med bra saker, inte

för att det tagit hänsyn till om aktien i fr̊aga är under eller övervärderad. Beslut man

fattar ofta och vars konsekvenser man vet om har individer lättare att agera rationellt

kring. (Kahneman, 2011)

De tv̊a systemen kan implementeras i den klassiska ekonomiska teorin genom att vi ut-

vecklar begreppet fullständig information. D̊a människor övar p̊a att fatta beslut i en

valsituation s̊a lär de upp sitt system 1. Det leder till att de blir sv̊arare att distrahera

fr̊an den beslutstaktik de lärt sig om de inte medvetet byter. Om de utsätts för en situ-

ation ofta s̊a lär de sig vilka val som leder till vilka utfall och deras information blir mer

fullständig. Genom att informationen blir mer fullständig s̊a kan individernas system 2

hitta mer optimala handlingssätt som det sedan lär system 1. Övning ger, enligt denna

modell, färdighet.

Innan den empiriska datan samlats in s̊a g̊ar det egentligen inte att veta säkert om ökad

information skulle leda till ökad rationalitet, men det är rimligt att anta att om fler villkor i

rationalitetsantagandet uppfylls s̊a blir människor mer rationella. Fullständig information

är ett centralt villkor, liksom att individer kan rangordna de tillgängliga alternativen.

B̊ada dessa villkor uppfylls i högre grad genom att individen är van vid situationen och

besluten hen ska fatta.
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Figur 1: Nyttofunktion med förlustaversion. Diagram utifr̊an beskrivning i Tversky och
Kahneman (1991)

Att övning leder till mer fullständig information som leder till ökad rationalitet kallar vi för

övningseffekten. D̊a deltagarna i v̊art spel ska bestämma hur de ska agera s̊a använder de i

hög grad system 1. Genom att de spelar mer och lär sig hur spelet fungerar s̊a f̊ar de ocks̊a

ökad först̊aelse för vad olika beslut leder till och kan forma effektiva taktiker. Eftersom den

bästa taktiken är att öppna f̊a dörrar och prioritera att klicka p̊a poängknapparna skulle

övningseffekten, om den är verksam i spelet, göra att deltagarna öppnar färre dörrar ju

fler niv̊aer de spelar. Dessutom bör spelarena bli mindre känsliga för att dörrarna l̊aser sig

p̊a niv̊a 2 om de tidigare lärt sina system 1 att koncentrera sig p̊a att byta knapp sällan.

Resultatet, om det finns en övningseffekt, skulle bli att deltagarna öppnade färre dörrar

p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1.

3.4 Förlustaversion

Teorierna ovan handlar alla om att utveckla den klassiska teorin om att individer agerar

rationellt som möjligt utifr̊an den information som finns tillgänglig. Det finns dock flera

situationer där forskningen pekar p̊a att individer inte beter sig rationellt (Thaler, 1980).

Ett exempel p̊a detta är att individer tenderar att tycka att det är jobbigare att bli av

med en sak än vad de blir glada av att f̊a samma sak. Objekt värderas allts̊a annorlunda

beroende p̊a vilken referenspunkt individen har. Detta fenomen, som kallas förlustaversion,

leder till att människor ofta är beredda att anstränga sig mer för att undvika en förlust

än de är för att vinna samma sak. De är därför riskaversiva d̊a de har chansen att vinna

n̊agot men risksökande om de har chans att l̊ata bli att förlora samma sak (Tversky och

Kahneman, 1991). Nyttofunktionen ser d̊a ut som i figur 1. Figuren visar att den inte

är jämn kurva, och kurvan lutar mer brantare ned̊at p̊a förlustsidan som tyder p̊a att
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människor är regerar starkare vid förluster än att glädjas att vinna samma sak.

B̊ade Shin och Ariely (2004) och Kreps (1979) tar upp att valalternativ i vissa lägen kan

ses som objekt. Detta skulle innebära att individer agerar p̊a samma sätt när de st̊ar

inför risken att förlora valalternativ som de gör d̊a de riskerar att förlora en sak. Shin

och Ariely (2004) menar att detta innebär att individer kommer vilja undvika att dörrar

i spelet l̊aser sig trots att de egentligen inte vill samla fler poäng fr̊an dörren i fr̊aga.

Om individerna är förlustaversa kommer de därför att öppna fler dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a

niv̊a 1 eftersom dörrarna p̊a niv̊a 2 l̊aser sig om de inte öppnas regelbundet och därmed

riskerar att förloras. Förlustaversa personer är allts̊a villiga att offra nytta för att undvika

förluster.

3.5 Kognition och rationalitet

Toplak, West och Stanovich (2014) kopplar samman kognitiva förmågor och rationalitet

i en metastudie. De konstaterar att en högre kognitiv förmåga leder till mer rationellt

beteende givet tv̊a förutsättningar. Den första förutsättningen är att individen i fr̊aga ska

vara kapabel till ett rationellt beteende. Om det rationella beteendet är beroende av att

individen ska beräkna sannolikheter krävs det allts̊a att personen ska veta hur man gör

detta för att denne ska kunna agera rationellt. En person som har hög kognitiv förmåga

har högre chans att besitta de relevanta kunskaperna för uppgiften, bland annat för att

de har lättare att lära sig saker. Den andra förutsättningen för att kognitiv förmåga ska

korrelera med rationellt beteende är i de fall d̊a individers irrationella instinkter g̊ar mot

de rationella inlärda kunskaperna. De med högre kognitiv förmåga agerar d̊a i större

utsträckning utifr̊an sina inlärda kunskaper än vad de med lägre kognitiv förmåga gör och

därmed mer rationellt.

Kognitiv förmåga är delvis genetisk, men kan öka av olika anledningar. Carlsson m. fl.

(2015) drar i en randomiserad studie av unga svenska män, slutsatsen att ökad skolg̊ang

har en positiv effekt p̊a individers kognitiva förmåga. De kommer fram till att bara tio

dagars ytterligare skolg̊ang ger en märkbar effekt. Heckman (2000) och G. S. Becker (1994)

konstaterar att utbildning b̊ade ger ökade kognitiva och icke-kognitiva förmågor. G. S.

Becker (1994) betonar att individers samtliga förmågor kan förbättras genom träning och

utbildning. Oavsett ursprunglig kognitionsniv̊a kan den med andra ord öka av utbildning.

Dessutom kommer de fram till att lärande gynnar ytterligare lärande, vilket innebär att

en person som höjt sin kognitiva förmåga genom utbildning kommer ha lättare att lära

sig mer saker än en person som inte har utbildat sig.
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3.6 Vad förväntas utifr̊an teorierna?

Som tidigare p̊apekats förutsp̊ar de olika teorierna olika resultat för v̊art spel. För att

sammanfatta prediktionerna kan hypoteser ställas upp där de relevanta teorierna kopplas

till v̊ar fr̊ageställning. Fr̊ageställningen fokuserar p̊a om individer är villiga att offra nytta

för att bibeh̊alla antalet valalternativ och om deras beteende beror p̊a vilken undergrupp

de tillhör. Om individerna är förlustaversiva kommer de att öppna fler dörrar p̊a niv̊a

2 än p̊a niv̊a 1 för att inte förlora framtida valalternativ. Detta gäller även om de har

irrationellt starka preferenser för flexibilitet enligt modellen i Kreps (1979) men det blir

inte lika entydigt om individerna istället har preferenser för flexibilitet som är viktade

enligt Ahn och Sarver (2013). Enligt de sistnämnda bör individerna vilja h̊alla dörrarna

ol̊asta tills de vet vilka alternativ som är klart sämre än de andra och därefter l̊ata de

sämsta alternativen l̊asas. Beroende p̊a hur fort deltagarna formar en uppfattning om

vilka knappar som ger mest poäng kan antalet dörröppningar p̊a niv̊a 2 vara samma eller

lite högre än antalet p̊a niv̊a 1. Övningseffekten är den enda teori som säger att spelarna

kommer att öppna färre dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1 eftersom den gör att man p̊averkas

mindre av förlustaversion och att ens beteende blir mer och mer effektivt ju mer man

spelar.

Utifr̊an tidigare studier, framförallt inom kognition, g̊ar det att forma hypoteser kring hur

de olika undergruppernas beteenden kommer att skilja sig fr̊an varandra. V̊ara speldelta-

gare g̊ar antingen p̊a universitetet eller p̊a gymnasiet. Eftersom universitetsstudenterna

har en högre humankapital än gymnasieleverna bör de i snitt ha högre kognitiv förmåga.

Detta leder i sin tur till att de har lättare att lära sig nya saker samt att de agerar mer

rationellt. Detta bör bidra till att de spelar mer effektivt fr̊an början och att de lättare kan

forma bra taktiker. Dessutom skulle universitetsstudenterna generellt kunna ha lägre pre-

ferenser för flexibilitet eftersom de visat sig kapabla till att välja en universitetsutbildning.

Alla studenter som vi har undersökt g̊ar dock grundkurser och har därför inte begränsat

sina framtida val särskilt mycket. V̊ar hypotes är dock änd̊a att universitetsstudenterna

b̊ade kommer att spela effektivare generellt och vara mindre villiga att offra nytta för

att beh̊alla valalternativ än gymnasieeleverna. Därför bör universitetsstudenterna öppna

färre dörrar p̊a niv̊a 2, där valalternativen riskerar att försvinna, än p̊a niv̊a 1, där antalet

alternativ är konstanta, jämfört med hur många gymnasieeleverna öppnar.

Det är sv̊arare att förutse vilka, om n̊agra, skillnader som kan förväntas observeras mellan

kvinnor och män. Kvinnor tenderar att prestera bättre i skolan vilket kan tyda p̊a bättre

analysförmåga och därmed att de skulle prestera bättre p̊a spelet (Murnane, 2013). Många

studier har undersökt könsskillnader i kognitiv förmåga, men de tenderar att komma fram

till att skillnaderna beror p̊a vilken kognitiv förmåga man undersöker och vilket urval

studien har och det är sv̊art att säga exakt vilken kognitiv förmåga som skulle tyda p̊a
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rationellt beteende i just denna situation (se bl.a. B. J. Becker och Hedges, 1984; Halpern,

1989; Maitland m. fl., 2000; Feingold, 1988). Män spelar mer dataspel än kvinnor vilket

kan bidra till att de generellt kan ha övat mer p̊a att forma effektiva taktiker i situationer

liknande den i v̊art försök (Internetstiftelsen, 2019). Datta Gupta, Poulsen och Villeval

(2013) kommer fram till att män är mer benägna att ta risker än kvinnor är, vilket skulle

kunna leda till att de använder olika speltaktiker. Det är dock sv̊art att säga om en mer

riskabel taktik skulle leda till ett mer eller mindre rationellt beteende. Om en individ

öppnar f̊a dörrar, vilket är det mest effektiva sättet att maximera sin poäng, s̊a kan detta

bero antingen p̊a att den spelar säkert och inte vill riskera att öppna en dörr som ger lägre

poäng eller att den spelar riskabelt eftersom den riskerar att högst poäng genereras av en

annan dörr än den man valt. Det finns ocks̊a skillnader i genomsnittlig utbildningsniv̊a

mellan könen i populationen i stort, men dessa skillnader är inte särskilt stora i v̊art urval

och kan därför antagligen bortses ifr̊an. Utbildningsniv̊an hade annars kunnat p̊averka till

kvinnornas fördel. Det finns allts̊a inget som entydigt talar för om eller hur deltagarnas

beteende skiljer sig utifr̊an vilket kön de har utan fr̊agan måste besvaras empiriskt.

4 Metod och data

För att ta reda p̊a om individer är villiga att offra nytta för att beh̊alla framtida valal-

ternativ har drygt 150 studenter f̊att spela ett spel. Inspirationen till metoden kommer

som tidigare nämnts fr̊an Shin och Ariely (2004) men vi har valt att göra tv̊a större

förändringar av deras spel för att kunna analysera deltagarnas beteende mer detaljerat.

En av dessa utökningar är att bland annat kön och utbildningsniv̊a för alla deltagare

registreras. Detta är för att vi ska kunna undersöka skillnader i beteende mellan under-

grupperna kvinnor och män samt gymnasieelever och universitetsstudenter.

Den andra förändringen är att Shin och Ariely (2004) i sitt försök lät olika grupper

köra olika spelvarianter medan vi istället l̊ater deltagarna spela de tv̊a grundvarianterna

som niv̊aer. Alla medverkande f̊ar allts̊a spela b̊ada spelvarianterna. Detta gör att vi kan

jämföra de eventuella skillnaderna i beteende p̊a individniv̊a. I slutet av datainsamlings-

perioden lades ytterligare en niv̊a till, identisk med den första niv̊an som kallas testniv̊a,

för att studera eventuella effekter av att spelversionerna spelades som niv̊aer istället för

som separata spel och därmed studera övningseffekten.

4.1 Spelets uppbyggnad

Spelet spelades av deltagarna p̊a antingen dator eller mobil och bestod för de flesta av tv̊a

niv̊aer. Undantaget var de sista grupperna som hade en tillagd testniv̊a, identisk med niv̊a

1, som allts̊a spelade tre niv̊aer. Gemensamt för b̊ada niv̊asorterna är att testdeltagarna

möts av tre dörrar och i utg̊angsläget har 100 musklick att använda för att samla mycket
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Figur 2: Spelniv̊a 1. Den tredje dörren är öppen och har precis genererat 1.51 poäng.
Poängknappen syns som en bl̊a rundel med ett plustecken i.

poäng som möjligt. För att f̊a poäng m̊aste spelare öppna en av dörrarna genom att klicka

p̊a den och därefter klicka p̊a den bl̊a plusknappen som dyker upp p̊a dörren (se figur 2).

Ett klick p̊a en av poängknapparna genererar ett slumpmässigt antal poäng draget fr̊an

en fördelning som är olika beroende p̊a vilken dörr som man har öppnat. Poängen som

ens senaste klick genererat syns i spelet som ett “+xx” (se figur 2). P̊a skärmen syns

ocks̊a ens totala poäng och hur många klick deltagare har kvar p̊a niv̊an. Eftersom de

slumpmässiga fördelningarna är olika för de olika dörrarna vilket genererar systematiskt

olika mycket poäng. Tv̊a av dörrarna ger poäng efter en normalfördelning men har olika

medelvärden och standardavvikelser. Den tredje dörren ger poäng utifr̊an en χ2-fördelning

med fyra frihetsgrader(se bilaga A för exakt fördelning). Den fördelning som generellt ger

högst poäng är den sistnämnda. För att maximera sannolikheten att f̊a mycket poäng som

möjligt måste deltagarna göra en avvägning mellan att försöka hitta dörren som genererar

mest poäng och att klicka p̊a poängknapparna. Vi har valt att ha andra poängfördelningar

än det är i Shin och Ariely (2004) för att göra det tydligare att olika dörrar ger olika mycket

poäng. När man öppnar en ny dörr stängs den som man tidigare öppnat och att öppna en

dörr kräver ett klick. Att testa en ny poängknapp innebär att man måste offra ett klick

som kunde ha använts för att f̊a poäng p̊a att öppna en ny dörr. Ju fler g̊anger man byter

dörr desto färre g̊anger kan man klicka p̊a poängknapparna.

Den huvudsakliga skillnaden mellan niv̊a 1 och 2 är att niv̊a 2 har begränsningar i hur

mycket man kan strunta i en dörr. Varje g̊ang som deltagaren klickar p̊a dörr 1 minskar

värdet p̊a skyltarna p̊a dörr 2 och 3 med ett (se figur 3) och om en dörrs nedräkning

n̊ar 0, l̊aser dörren sig permanent. Om dörrarna l̊ases händer det ingenting annat än att

dörren inte kan öppnas igen, och att man därför inte kan f̊a n̊agra fler poäng fr̊an just

den dörren. Det leder till att spelaren har färre valmöjligheter inför sitt nästa klick. En
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Figur 3: Spelniv̊a 2. De röda skyltarna p̊a dörrarna visar hur m̊anga klick man har kvar
innan de l̊ases. Den andra dörren har 14 klick kvar och den tredje dörren har 5 klick kvar.
Dörr 1 har öppnats och genererat 3.59 poäng

annan skillnad mellan niv̊aerna är att dörren som gav högst poäng p̊a niv̊a 1 inte samma

som den som ger högst poäng p̊a niv̊a 2. Förutom nedräkningen och att dörrarna har bytt

vilken slumpmässig fördelning som de ger poäng utifr̊an s̊a är niv̊aerna precis likadana.

Om individerna ändrar beteende mellan niv̊aerna s̊a tyder detta p̊a att de inte vill att

dörrarna ska l̊asas eller att de med hjälp av övningseffekten effektiviserat sin taktik.

Skillnaderna mellan niv̊aerna är utformade för att belysa om deltagarna känner n̊agon

förlustaversion d̊a de riskerar att förlora valalternativ. Om individerna öppnar fler dörrar

p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1 innebär det att de inte vill att dörrarna ska l̊asas och att man

därmed ska förlora det alternativet inför ens nästa val. Ett förändrat beteende skulle ocks̊a

kunna bero p̊a att individen har preferenser för flexibilitet. Att det är tydligt att de olika

dörrarna ger olika mycket poäng är bra för att minska deltagarnas vilja att beh̊alla dörren

som ger lägst poäng. P̊a s̊a sätt blir det möjligt att undersöka de preferenser för flexibilitet

som beskrivs i Ahn och Sarver (2013). Där, till skillnad fr̊an i Kreps (1979), är det endast

attraktivt att beh̊alla alternativ som har chans att väljas. För att vi ska vara säkra p̊a att

spelare anstränger sig för att beh̊alla dörrar som ger lägre poäng än andra krävs det att

deltagarna kan bli säkra p̊a att n̊agra dörrar konsekvent ger lägre poäng. Om skillnaden

skulle vara för liten s̊a hade dörrarna kunnat sparas för att spelarna inte varit säkra p̊a

att de skulle vilja öppna dem längre fram.

4.2 Urval av testpersoner

Deltagarna i v̊ar studie är alla studenter p̊a antingen gymnasie- eller universitetsniv̊a och

samtliga är över 18 år gamla. Gymnasieklasserna g̊ar tredje året p̊a tv̊a gymnasium i
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Stockholm. B̊ada skolorna har höga antagningspoäng och är ansedda och högpresterande.

Studenterna g̊ar alla natur- eller ekonomiprogrammet. Universitetsstudenterna studerar

vid Uppsala universitet och läser statskunskap eller nationalekonomi p̊a grundniv̊a. Del-

tagargruppen kan antas vara homogen till ambitionsniv̊a och medianstudenten i deltagar-

gruppen är antagligen mer högpresterande än medianstudenten i Sverige. Shin och Ariely

(2004) inkluderade enbart studenter p̊a ett amerikanskt toppuniversitet vilket innebär att

urvalet i v̊ar studie är breddat, samtidigt som det är kopplat till deras urval.

Speldeltagarna har valts ut genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga ett valt stick-

prov utifr̊an vilka gymnasie- och universitetsklasser som vi p̊a ett enkelt sätt kunnat ta

kontakt med. Det är vanligt med bekvämlighetsurval i labbundersökningar men metaun-

dersökningar har visat att generaliserbarheten ofta är tveksam (Peterson, 2001). Detta

beror p̊a att deltagarna inte är slumpmässigt utvalda utan har egenskaper som systema-

tiskt skiljer dem fr̊an andra populationer (Bryman, 2018). Lance och Vandenberg (2009)

skriver att givet att inte urvalet har n̊agon uppenbar skillnad som utmärker dem fr̊an

resterande population s̊a bör resultaten änd̊a bli generaliserbara. Det är sannolikt att

deltagarna i v̊ar studie har högre kognitiv förmåga än genomsnittsstudenterna i Sveri-

ge, eftersom de g̊ar p̊a skolor som har höga antagningspoäng och kognitiv förmåga kan

p̊averka resultaten. Studenterna bör dock kunna ses som slumpmässigt utvalda bland

högpresterande gymnasieelever p̊a innerstadsskolor i Stockholm, samt bland Uppsala uni-

versitets grundniv̊astudenter eftersom vi inte har handplockat elever utan tagit med hela

klasser. Detta gör att även om v̊ara resultat inte är generaliserbara för hela Sveriges

befolkning s̊a kan de antas vara det för beg̊avade studenter.

För att säkerställa samtycke delades blanketter ut som alla deltagare fick skriva under

innan spelets början (se bilaga F). Blanketten innehöll dels all säkerhetsinformation och

alla riktlinjer som var viktiga för speldeltagarna att känna till och dels en beskrivning

av hur spelet fungerar. Det senare för att öka sannolikheten att alla deltagare verkligen

först̊att spelinstruktionerna. Förhoppningen var att individer skulle koncentrera sig mer

p̊a att först̊a ett dokument som de måste skriva under än de skulle göra om de bara läste

en skriven instruktion. För att instruktionerna skulle bli s̊a lättförst̊aeliga som möjligt

för alla, förklarades spelet även muntligt och deltagarna gavs möjlighet att fr̊aga om det

skulle uppst̊a oklarheter under spelets g̊ang. Dessutom var spelinstruktionerna synliga

under hela spelets g̊ang genom att varje niv̊a hade instruktioner p̊a spelsidan.

Spelet har inte som syfte att p̊averka deltagarna och det finns inga risker förknippat med

det. Det var dessutom öppet för deltagarna att avbryta sin medverkan när som helst

under spelets g̊ang. Alla uppgifter som registrerats är anonymiserade och inga uppgifter

kan kopplats tillbaka till en enskild person. Detta innebär att vi inte har samlat in n̊agra

personuppgifter.

16



Eliasson, Moshammat 4 METOD OCH DATA

4.3 Analysmetod

För att besvara fr̊ageställningen presenteras först deskriptiv statistik som visar hur de olika

grupperna har agerat p̊a respektive niv̊a och sedan görs regressioner för alla undergrupper.

I regressionerna används antalet dörröppningar p̊a niv̊a 1 som förklarande variabel, Xi,

och antal dörröppningar p̊a niv̊a 2 som beroende variabel, Yi i formeln nedan. Dörrarna

p̊a niv̊a 1 p̊averkas inte av spelarnas beteende och dörrarna p̊a niv̊a 2 stängs om man inte

öppnar dem regelbundet.

Egentligen är inte antalet dörröppningar p̊a niv̊a 2 direkt beroende av antalet dörröppningar

p̊a niv̊a 1, men skillnader i spelarnas beteende syns lättast om man behandlar materialet

som om antalet dörröppningar p̊a niv̊a 2 var beroende av dörröppningarna p̊a niv̊a 1.

Om deltagarna inte förändrar sitt beteende mellan niv̊aerna s̊a blir riktningskoefficienten

β1 = 1 eftersom antalet dörröppningar d̊a blir lika stort p̊a b̊ada niv̊aerna. Ju fler g̊anger

deltagare öppnar dörrar desto färre g̊anger klickar de p̊a poängknapparna. Ett högre an-

tal dörröppningar innebär därför, som redan konstaterats, en ineffektivare speltaktik. Om

deltagarna öppnar fler dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1 innebär det att de har p̊averkats av

att dörrarna riskerar att l̊asas p̊a niv̊a 2. Formeln för regressionen är enligt nedan.

Yi = β0 + β1Xi + εi (1)

Genom att förklara antalet dörröppningar p̊a niv̊a 2 med antalet dörröppningar p̊a niv̊a

1 ser vi om de systematiskt skiljer sig fr̊an varandra. Om deltagarna öppnar lika många

dörrar p̊a niv̊a 2 som p̊a niv̊a 1 i snitt tyder det p̊a att de har samma taktik p̊a b̊ada

niv̊aerna. β1 är d̊a 1. β1 kan inte vara negativt eller 0 eftersom man måste öppna minst

en dörr p̊a varje niv̊a för att kunna spela. Om riktningskoefficienten är över 1 innebär det

att speldeltagarna öppnar fler dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1 och om β1 är under 1 innebär

det att deltagarna öppnar färre. Ju färre dörrar deltagaren öppnar p̊a niv̊a 2 jämfört

med p̊a niv̊a 1 desto mindre förlustavers och flexibilitetsälskande kan spelaren antas vara.

Regressionen till̊ater oss ocks̊a att observera övningseffekten eftersom vi ser skillnaderna i

beteende för varje individ. Om det finns en övningseffekt kommer deltagaren öppna färre

dörrar desto fler niv̊aer personen spelat och därmed blir koefficienten β1 mindre än 1.

Detta kan framförallt observeras genom en regression där niv̊a 1 är beroende variabel och

testniv̊an är förklarande. Testniv̊an lades till spelet för de sista grupperna och är identisk

med niv̊a 1 vilket leder till att om deltagarna beter sig annorlunda mellan niv̊aerna s̊a

beror det enbart p̊a övningseffekten. εi är en felterm som förklarar varför det faktiska

antalet öppnade dörrar p̊a niv̊a 2 avviker fr̊an det förutsp̊adda värdet.

För att analysera skillnaderna i beteende mellan undergrupper delar vi upp deltagargrup-

pen och gör en regression p̊a varje undergrupp. Sedan testas koefficienterna för respektive

undergrupp mot varandra med ett χ2-test för avgöra om de är statistiskt signifikant skilda
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Tabell 1: Deskriptiv statistik över bakgrundsvariabler

(1) (2) (3) (4) (5)
Samtliga Obs Medelvärde St.avvik Min Max

Ålder 132 19.52 1.979 18 27
Utbildning 176 0.494 0.501 0 1
Kön 128 0.555 0.499 0 1

Universitetsstudenter

Ålder 61 21.20 1.749 18 27
Kön 61 0.525 0.504 0 1

Gymnasieelever

Ålder 66 18 0 18 18
Kön 66 0.591 0.495 0 1

fr̊an varandra. Vi delar först upp gruppen i män respektive kvinnor och jämför deras koef-

ficienter och sedan delas gruppen upp utifr̊an utbildningsniv̊a och koefficienterna jämförs

p̊a samma sätt. Om en grupp har lägre koefficient än den andra, innebär det antingen att

gruppen tenderar att vara mindre p̊averkad av förlustaversion och preferenser för flexi-

bilitet eller att övningseffekten är större för den ena än för den andra gruppen. Det kan

ocks̊a vara en kombination av b̊ada faktorerna.

4.4 Datainsamling

Majoriteten av deltagarena spelade p̊a sina egna datorer och ett mindre antal spelade

med mobiltelefoner. Efter varje slutförd niv̊a skickades data över hur individen klickat

och poängsumman för niv̊an i fr̊aga till ett exceldokument. Innan själva spelet startade

fick deltagarna fylla i ålder och kön som kopplades till individens spelbeteende. Efter varje

speltillfälle registrerades ifall deltagarna varit gymnasie- eller universitetsstudenter vilket

kopplade en utbildningsvariabel till individdatan.

Tabell 1 ger en överblick över hela v̊art insamlade material. Värt att notera är att antalet

observationer (kolumn 1) skiljer sig mellan de olika raderna eftersom en del data har fallit

bort. Bortfallen har skett dels p̊a grund av att dataöverföringen mellan spelet och v̊art

excelblad inte fungerat felfritt vid hög belastning och dels för att n̊agra deltagare inte

spelat alla niv̊aer. Skillnaden mellan ålder och kön, är antalet som angett ”Annat” eller

”Vill ej uppge” vid fr̊agan om könstillhörlighet. Kön är en dummyvariabel där 1=Kvinna

och 0=Man. Utbildning är en annan dummyvariabel där 1 = att individen är universi-
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Tabell 2: Deskriptiv statistik över gruppen som gjort testniv̊an

(1) (2) (3) (4) (5)
Variabler Obs Medelvärde St.avvik Min Max

Ålder 22 21.64 1.989 19 27
Universitet 36 1 0 1 1
Numkön 22 0.455 0.510 0 1

tetsstudent och 0 = att individen är gymnasieelev. Medelvärdet för dummy-variablerna

blir mellan 0 och 1 och visar hur stor andel av deltagarna som har värde 1, allts̊a hur stor

andel av gruppen som är kvinnor respektive universitetsstudenter.

Det är ca 55 % kvinnor (av de som angett man eller kvinna som kön) och ca 49 %

universitetsstudenter i urvalet. Fördelningen är allts̊a relativt jämn mellan b̊ade män och

kvinnor och mellan gymnasiestudenter och universitetsstudenter. Även inom grupperna

med olika utbildning är könsfördelningen jämn dock med en viss övervikt p̊a kvinnor.

Speldeltagarna är i genomsnitt 19.5 år och den äldsta är 27 år. Standardavvikelsen för

ålder är liten vilket innebär att de flesta deltagarna är mellan 19 och 20 år. Samtliga

gymnasieelever är 18 år och universitetseleverna är i snitt 21 år.

Det är 36 individer som har spelat testniv̊an och alla är universitetsstudenter. Det är en

större andel män än vad det är i gruppen i stort men åldersfördelningen är ungefär samma

som för alla universitetsstudenter.

4.5 Osäkerhetsfaktorer

Det kan förekomma osäkerhet kring korrektheten i datamaterialet av flera anledningar,

bland annat p̊a grund av risken att speldeltagarna inte först̊ar hur spelet fungerar. För

att minimera denna risk ges instruktioner p̊a flera olika sätt, b̊ade skriftligt och muntligt.

Instruktionerna har getts p̊a liknande sätt och för att säkerställa att alla deltagare har

tillg̊ang till samma information har vi varit instruktörer vid varje speltillfälle.

Risken att en individ spelar flera g̊anger i rad är ocks̊a en osäkerhetsfaktor. Vi har därför

begränsat datainsamlingstillfällena till de tillfällen d̊a vi kunnat närvara och har upp-

manat eleverna att bara spela en g̊ang. Eftersom det finns en risk för att antalet niv̊aer

som deltagare spelat p̊averkar deras prestation s̊a skulle det p̊averka resultaten om en

deltagare spelade flera g̊anger. Datamaterialet som samlats in har förvarats i en separat

fil och excelbladet som kopplats till spelsidan rensades innan varje spelomg̊ang. Vid varje

speltillfälle har vi räknat samt jämfört med antal spelare med datan som inkommit.
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Ett annat insamlingsproblem som kan uppst̊a är svarsbortfall. D̊a spelet byggdes testades

det inte p̊a alla webbläsare vilket i vissa fall lett till att en del data fallit bort i kommuni-

kationen mellan spelsidan och excelbladet. Svarsbortfall kan ocks̊a uppst̊a om studenterna

enbart spelar en av niv̊aerna. Det är dock en minoritet av materialet som p̊averkats av

svarsbortfallen som skett.

4.6 Validitet

Vid labbexperiment och kontrollerade beteendeundersökningar är det viktigt att tänka p̊a

hur hög reliabiliteten och den externa validiteten är för de resultat som n̊as. Reliabiliteten

handlar om hur stabila resultaten man kommit fram till är om försöket görs om p̊a nytt.

L̊ag reliabilitet innebär att resultaten man kommit fram till i hög grad p̊averkas av externa

samt slumpmässiga faktorer och att resultaten därför med största sannolikhet skulle bli

annorlunda vid en replikation av försöket. Hög reliabilitet betyder att om försöket skulle

upprepas s̊a skulle samma resultat n̊as.

Ett sätt att undersöka reliabiliteten är att beskära datamaterialet. Genom att skära bort

extremvärden kan snedvridningar som uppst̊att p̊a grund av osäkerhetsfaktoer tas bort.

Det är dock viktigt att vara försiktig med manipuleringen och vara noga med att man

inte klipper och viktar datan tills de önskade resultaten n̊atts. Om resultaten blir helt

annorlunda efter att man har plockat bort ett par värden finns det en stor risk att de

resultat man f̊att inte speglar det verkliga förh̊allandet. Därför är det viktigt att göra

känslighetsanalyser och testa hur robusta ens resultat är för att kunna bedöma reliabili-

teten.

Extern validitet är hur applicerbara resultaten fr̊an undersökningarna är utanför labb-

miljön. Vanligen är validiteten stor när det inte finns en specifik anledning som skulle

göra att urvalet skiljde sig fr̊an övriga populationen i den undersökta fr̊agan eller studien

(Lance och Vandenberg, 2009). För högpresterande unga studenter är det troligt att de

har en högre kognitiv förmåga än den genomsnittliga svenska medborgaren, vilket kan

p̊averka, men för personer med motsvarande kognitiva förmåga kan validiteten antas vara

hög.

5 Resultat

I detta avsnitt presenteras resultaten fr̊an v̊ar studie. Först redovisas skillnaderna i delta-

garnas beteende mellan niv̊aerna p̊a gruppniv̊a i form av deskriptiv statistik och därefter

presenteras v̊art huvudresultat som dels visar p̊a skillnader i beteende mellan niv̊aerna

och dels visar p̊a skillnader i beteende mellan undergrupperna. De resultat som rör

övningseffekten sammanfattas och tolkas ocks̊a. Avslutningsvis görs en känslighetsanalys.
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Tabell 3: Deskriptiv statistik över antal dörrklickningar för olika undergrupper
(1) (2) (3) (4) (5)

Variabler Obs Medelvärde St.av. Min Max

Samtliga
Dörröppning niv̊a 1 160 14.54 12.53 1 51
Dörröppning niv̊a 2 158 14.25 14.80 1 100

Kvinnor
Dörröppning niv̊a 1 66 18.23 12.56 1 47
Dörröppning niv̊a 2 62 17.56 17.87 1 100

Män
Dörröppning niv̊a 1 55 12.62 11.86 1 44
Dörröppning niv̊a 2 54 11.22 12.10 1 50

Universitetsstudenter
Dörröppning niv̊a 1 82 14.28 12.70 1 51
Dörröppning niv̊a 2 85 12.84 13.15 1 91

Gymnasieelever
Dörröppning niv̊a 1 78 14.82 12.42 1 47
Dörröppning niv̊a 2 73 15.89 16.45 1 100

5.1 Analys av resultat p̊a gruppniv̊a

Tabell 3 visar de genomsnittliga antalen klick p̊a vardera niv̊a för varje undergrupp. P̊a

niv̊a 1 är antalet valalternativ i form av dörrar konstant och p̊a niv̊a 2 är antalet valalter-

nativ avtagande om inte spelarna klickar p̊a alla dörrar regelbundet. Fler dörröppningar

p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1 antyder allts̊a att spelarna anstränger sig för att beh̊alla sina

valalternativ. Genom att studera resultaten i tabell 3 kan vi se att v̊ara speldeltagare i

snitt öppnar färre dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1. Detta skiljer sig fr̊an resultaten i Shin

och Ariely (2004). Den enda undergrupp som inte agerar p̊a samma sätt som den totala

gruppen är gymnasieeleverna. De öppnar i snitt en dörr mer p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1. D̊a vi

jämför medelvärdet för niv̊a 1 med medelvärdet för niv̊a 2 med varandra s̊a skiljer sig dock

inte dessa p̊a en statistiskt signifikant niv̊a för n̊agon grupp och därför kan skillnaderna

bero p̊a slump eller ett extremvärde.

Antalet observationer sammanlagt för grupperna med män och kvinnor är mindre än det

totala antalet observationer i kolumn 1 i tabell 3 och 4. Detta beror p̊a att vissa deltagare

svarat ”vill ej uppge” p̊a fr̊agan om könstillhörighet samt p̊a att en del data fallit bort i

överföringen mellan spel och excelblad.

21



Eliasson, Moshammat 5 RESULTAT

Tabell 4: Regression med undergrupper

(1) (2) (3) (4) (5)
VARIABLER Niv̊a 2 Niv̊a 2 Niv̊a 2 Niv̊a 2 Niv̊a 2

Dörröppning 0.505 0.268 0.579 0.382 0.628
Niv̊a 1 (5.510***)[0] (1.191)[0] (5.150***)[0] (4.385***)[0] (4.012***)[0]

(5.401***)[1] (3.245***)[1] (3.743***)[1] (7.094***)[1] (2.372**)[1]

Konstant 6.847*** 12.580** 4.101** 7.297*** 6.390*
(3.731) (2.302) (2.163) (5.281) (1.730)

Samtliga Kvinnor Män Universitet Gymnasium

Observationer 151 62 54 80 71
Justerad R2 0.173 0.016 0.302 0.124 0.210

Robust t-värde inom parentes, [0] för avst̊and fr̊an 0, [1] för avst̊and fr̊an 1
* p<0.01, ** p<0.05, *** p<0.1

5.2 Huvudresultat

En analys av datamaterialet i tabell 4 ger olika koefficienter för undergrupperna. Regres-

sionerna är gjorda med dörröppningar p̊a niv̊a 2 som beroende variabel och dörröppningar

p̊a niv̊a 1 som förklarande. Kolumn 1 är en regression av samtliga observationer som del-

tagit spelet, i kolumn 2 bara av de som fyllt i att de är kvinnor, i kolumn 3 bara män,

och i kolumn 4 och 5 är gruppen uppdelad efter utbildningsniv̊a. Alla koefficienter är

signifikant skilda fr̊an 0 förutom koefficienten för kvinnor, men är signifikant skilda fr̊an

1. Som tidigare konstaterats kan dock inte koefficienten vara 0 eftersom det inte g̊ar att

öppna färre än en dörr. För att vara säkra p̊a att koefficienterna är skilda fr̊an 1 räknades

t-värden och signifikansniv̊aer ut för alla värdena vilket ocks̊a redovisas i tabell 4. Alla

koefficienter är signifikant skilda fr̊an 1 (se tabell 4, raden märkt [1]) vilket innebär att

det är statistiskt säkerställt att alla grupper ändrar sitt beteende mellan niv̊aerna.

Att samtliga koefficienter är under 1 innebär att alla grupper i snitt öppnar färre dörrar p̊a

niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1. En koefficient p̊a 1 innebära att deltagarna i snitt öppnar lika många

dörrar p̊a niv̊a 1 som p̊a niv̊a 2. Ju närmre koefficienten är 0 desto färre dörröppningar

gjorde deltagarna p̊a niv̊a 2 jämfört med niv̊a 1. Koefficienten är lägst för kvinnor och

högst för gymnasiesstudenter. För att veta om koefficienterna för de olika undergrup-

perna är statistiskt signifikant skilda fr̊an varandra, utfördes ett χ2-test där vi jämförde

kvinnor med män och därefter universitetsstudenter med gymnasiestudenter. Ingen av ko-

efficienterna skilde sig fr̊an varandra tillräckligt mycket för att det skulle vara statistiskt

signifikant. Skillnaden mellan kvinnor och män hade ett p-värde p̊a 0.21 och skillnaden i
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Tabell 5: Regression för testgruppens tre niv̊aer

(2) (3)
Variabler Niv̊a 1 Niv̊a 2

Dörröppningar testniv̊a 0.902*** 0.477***
(8.767) (4.282)

Konstant -0.479 5.696***
(-0.399) (3.598)

Observationer 36 35
Justerad R2 0.746 0.416

Robust t-värde inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

utbildningsniv̊a hade ett p-värde p̊a 0.16. Det är dock tydliga trender i b̊ada undergrupp-

sindelningarna som pekar p̊a att kvinnor och universitetsstudenter tenderar att öppna

färre dörrar p̊a niv̊a 2 än männen och gymnasiestudenterna

5.3 Övningseffekten

Redan i huvudresultatatet i tabell 4 g̊ar det att observera en viss effekt som övning

verkar ha haft p̊a deltagarnas prestationsförmåga i och med att deltagarna öppnar färre

dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1. Med hjälp av testniv̊an, som lades till innan niv̊a 1 och

är identisk med denna, har det g̊att att observera effekten mer direkt. Resultaten fr̊an

att testniv̊an lagts till sammanfattas i tabell 5. Kolumn 1 visar en regression med niv̊a 1

som beroende variabel och en testniv̊an som en förklarande variabel som i sin tur ger en

koefficient p̊a 0.902, det vill säga en koefficient som är mindre än ett, men väldigt nära 1

till skillnad resultaten i tabell 4. Att deltagarna inte agerar p̊a samma sätt p̊a identiska

niv̊aer betyder att det faktum att de spelar dem efter varandra spelar roll. I kolumn 2

har testniv̊an används som förklarande variabel för antalet dörröppningar p̊a niv̊a 2. Att

denna koefficient är lägre än vad koefficienten var i tabell 4 tyder p̊a att individen klickar

p̊a färre dörrar p̊a niv̊a 2 ju fler niv̊aer innan som hen har spelat och att det allts̊a finns

en positiv övningseffekt.

Resultaten i tabell 8 i bilaga D är uppdelade efter kön och antyder samma mönster

som vi ser i hela gruppens resultat, allts̊a att kvinnor och universitetsstudenter har lägre

koefficienter än män och gymnasieelever, men eftersom antalet observationer är väldigt

litet s̊a är det inte meningsfullt att tolka det ytterligare.
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5.4 Känslighetsanalys

Att göra en känslighetsanalys är nödvändigt för bedöma resultatens realiblitet, allts̊a hur

stabila koefficienterna är. Detta kan göras genom att utesluta extremvärden och andra

värden som kan misstänkas vara felaktiga. Individer som till exempel har klickat enbart

p̊a en enda dörr, eller bara öppnat dörrar utan att f̊a ett enda poäng kan antas inte

riktigt först̊att spelets syfte eller inte ansträngt sig nämnvärt. Det är ocks̊a intressant

att titta p̊a hur majoriteten av deltagarna har agerat och hur mycket resultaten kan

skilja sig fr̊an det ursprungliga beroende p̊a hur man manipulerar datasetet. I figur 7

i bilaga C ses att det är stor variation i hur många dörrar som deltagarna öppnat. I

tabell 9 och 10 i bilaga E har alla individer som öppnat fler än 20 dörrar eller färre

än 4 dörrar p̊a niv̊a 1 skurits bort. Dessa värden är valda efter att ha studerat figur 6

för att se var majoriteten av observationerna ligger, samt efter att ha försökt maximera

regressionskoefficienterna.

P̊a gruppniv̊a öppnar alla grupper utom män fler dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1 (se

tabell 9). Mönstret har allts̊a ändrat sig fr̊an analysen av det obeskurna datamaterialet

och skillnaderna mellan niv̊aerna är större. Det är dock värt att notera att eftersom vi

endast har skurit bort deltagare utifr̊an hur de spelat p̊a niv̊a 1 s̊a är det fortfarande stora

standardavvikelser p̊a niv̊a 2 vilket gör att medelvärdena för respektive niv̊a fortfarande

inte skiljer sig signifikant fr̊an varandra.

Vid en regression av dessa deltagares beteenden s̊a f̊ar vi en koefficient strax över 1 för alla

grupper utom för män (se tabell 10). Här har mönstret fr̊an tabell 4 dock ändrats. Kvinnor

och universitetsstudenter har mycket högre koefficient än män och gymnasieelever. Vid

ett χ2-test för det beskurna datasetet s̊a har skillnaden mellan män och kvinnor ett p-

värde p̊a 0.0733 och skillnaden i utbildningsniv̊a ett p-värde p̊a 0.18. Det förstnämnda

är allts̊a statistiskt signifikant p̊a 10 %-signifikansniv̊a och det andra är inte statistiskt

signifikant.

När delar av datasetet skärs bort blir allts̊a resultaten annorlunda än vad de är d̊a hela

materialet är med. Det krävs dock stora beskärningar för att uppn̊a dessa resultat, vilket

gör att slutsatsen änd̊a kan dras att v̊ara ursprungliga resultat kan antas vara relativt

stabila och ha god reliabilitet.
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6 Diskussion

Resultaten som presenterades i avsnitt 5 visar att deltagarna i genomsnitt öppnar färre

dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1, och att detta i synnerhet gäller för kvinnor och universi-

tetsstudenter. För att kunna säga n̊agot om varför dessa resultat n̊atts och om hur de kan

tolkas s̊a behöver vi koppla dem till det teoretiska ramverket.

V̊art resultat skiljer sig fr̊an Shin och Ariely (2004). De kom fram till att deltagarna

öppnade fler dörrar d̊a risken att de skulle l̊asas fanns än vad de gjorde annars. De drog

därför slutsatsen att individer är förlustaversa även när förlusten bara är valalternativ

och att de därför är villiga att offra nytta för att slippa förlora valalternativ. Trenden som

framträder i v̊art spel är den motsatta, att deltagarna istället öppnar färre dörrar när

de blir konfronterande med en nedräkningsmekanism. Den enda teoretiska anledningen

till att deltagarna skulle öppna färre dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1 är att det finns

en positiv övningseffekt. V̊art resultat innebär att den eventuella förlustaversion och de

eventuella preferenser för flexibilitet som individerna har är mindre än övningseffekten.

Vid en granskning av resultaten fr̊an gruppen som fick spela testniv̊an synliggörs denna

effekt ytterligare. V̊ara deltagare verkar, till skillnad fr̊an de i Shin och Ariely (2004), i

hög grad vara rationella och maximera chansen att f̊a höga poäng. Detta behöver inte

betyda att individerna inte har n̊agra flexibilitetspreferenser, men det talar för att dessa

i s̊adant fall följer axiomet i Ahn och Sarver (2013) och inte har konstant ökande nytta

av större menyer. Deltagarna är inte redo att offra poäng, eller nytta, för att beh̊alla

antalet valalternativ. Som en replikation av Shin och Ariely (2004) har v̊ar studie allts̊a

inte bekräftat det tidigare resultatet. Det är dock troligt att detta åtminstone delvis kan

bero p̊a övningseffekten.

Regressionerna som delar upp deltagargruppen i undergrupper ger inte koeffecienter som

är signifikant skilda fr̊an varandra, men pekar änd̊a p̊a intressanta tendenser. Om vi h̊aller

icke-signifikansen i bakhuvudet s̊a kan vi dock till̊ata oss att resonera kring vad skillna-

derna kan bero p̊a, givet att de inte bara är slumpmässiga. Som nämnts tidigare presterar

kvinnor bättre i skolan än vad män gör (Murnane, 2013). Undersökningar som gjorts

kring kön och kognitiv förmåga pekar p̊a att kvinnor har högre kognitiv förmåga kring

verbala ämnen och att män har högre för matematiska ämnen (B. J. Becker och Hed-

ges, 1984). Detta skulle kunna betyda att de verbala förmågorna, samt de förmågor som

visas genom bättre skolresultat spelar större roll för rationellt beteende. Det kan ocks̊a

betyda att kvinnor, även d̊a de är p̊a samma formella utbildningsniv̊a som männen, är

effektivare p̊a att lära upp sitt snabba tankesystem, system 1, och därför f̊ar en större

övningseffekt. En tredje anledning till skillnaden kan vara att männen haft större prefe-

renser för flexibilitet och att övningseffekten därför inte dominerat deras spel lika mycket.

Eftersom studier visat att män generellt är mer riskälskande än kvinnor finns det fog för
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att anta att deras förlustaversivitet inte är större än kvinnornas (Datta Gupta, Poulsen

och Villeval, 2013).

I bilaga C i figur 7 kan vi se att universitetsstudenterna har mycket mer koncentrerade

klickmönster än vad gymnasieeleverna har. De byter med andra ord dörr färre g̊anger än

gymnasieeleverna b̊ade p̊a niv̊a 1 och p̊a niv̊a 2 vilket stämmer med v̊ar tidigare upp-

ställda hypotes att universitetsstudenterna skulle spela bättre än gymnasieeleverna. P̊a

gruppniv̊a s̊a verkar gymnasieeleverna öppna fler dörrar p̊a niv̊a 2 än p̊a niv̊a 1, vilket

skiljer sig mycket fr̊an universitetstudenternas beteende. Det kan förklaras av att gym-

nasieeleverna har större begränsningar i sin rationalitet än vad universitetsstudenterna

har. Den ökade kognitiva förmågan som genererats av mer studier verkar ha lett till att

universitetstudenterna snabbare lärt sig hur spelet fungerar och snabbare kunnat forma

effektiva taktiker. Resultatet skulle ocks̊a kunna tyda p̊a att universitetseleverna är mer

säkra p̊a vilka dörrar de föredrar och bättre klarar av att utnyttja den information de

f̊ar. Det skulle även kunna vara att universitetsstudenterna anstränger sig mer och inte

tröttnar lika lätt som gymnasieeleverna och därmed inte bara klickar slumpmässigt. Uni-

versitetsstudenterna g̊ar alla grundkurser, men att den kognitiva förmågan ökar även av

små ökningar i utbildningslängd har tidigare bekräftas av Carlsson m. fl. (2015).

Förutom att vi observerar personliga egenskaper hos deltagarna s̊a är den stora saken som

skiljer v̊art spel fr̊an Shin och Ariely (2004) att spelet har niv̊aer som gjort det möjligt

att studera övningseekten. Utifr̊an v̊ara resultat, särskilt i tabell 5, finns det belägg för

att deltagarna blir bättre p̊a att välja och mer taktiska och rationella ju mer de övar. D̊a

deltagarna f̊ar ökad information genom sin ökade först̊aelse för hur spelet fungerar s̊a blir

de mer taktiska. Det syns b̊ade p̊a att koefficienten för antalet dörröppningar p̊a testniv̊an

i tabell 5, kolumn 2, är under 1 och p̊a skillnaden mellan koefficienterna i kolumn 1 och

3. Kolumn 1 visar koefficienten för dörröppningar p̊a niv̊a 1 som förklarande variabel

för antalet dörröppningar p̊a niv̊a 2 och är (marginellt) högre än testniv̊ans koefficient

som förklarande variabel för antalet öppnade dörrar p̊a niv̊a 2 som visas i kolumn 3.

Det senare innebär att antalet öppnade dörrar minskar mer mellan niv̊a 0 och niv̊a 2 än

mellan niv̊a 1 och niv̊a 2, vilket tyder p̊a att deltagarna öppnar färre dörrar ju mer de

tränar. Övningseffekten verkar allts̊a göra, precis som teorin sagt, att ju mer deltagarna

övar desto mindre förlustaversa blir de och desto mindre preferenser för flexibilitet f̊ar

de. Kort sagt s̊a verkar övning ge rationellt beteende. Eftersom det är l̊ag sannolikhet att

en erfaren deltagare kommer att öppna fler dörrar än nödvändigt s̊a kommer denne inte

att föredra att ha fler dörrar tillgängliga, det vill säga en större meny, framför att ha f̊a

dörrar tillgängliga.

I efterhand kan det diskuteras om deltagarna medvetet förändrade sina taktiker mellan

niv̊aerna. De kan ha gjort beräkningar av den genomsnittliga poängsumman för varje
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dörr efter n̊agra f̊a klick och sedan enbart klickat p̊a den dörr som gett mest, eller s̊a kan

de ha g̊att p̊a känsla. Den förstnämnda metoden är antavligen vad den klassiska teorin

skulle ha förutsp̊att. En rationell individ ska göra beräkningar och välja det alternativ som

representerar högst nytta för att agera optimalt. Agerandet är i enlighet med en person

som i hög grad använder system 2, allts̊a det l̊angsamma, analytiska tankesystemet. Om

speldeltagarna istället g̊att p̊a känsla s̊a har de i högre grad använt sig av system 1. Ju

mer information deltagarna f̊att om poängfördelningen, oavsett vilket system de använder

mest, desto bättre bör de dock ha kunnat effektivisera sina metoder och bli bättre p̊a att

optimera mellan att testa många dörrar och trycka p̊a poängknappar. B̊ade instinkterna

och den analytiska förmågan blir nämligen bättre ju mer de f̊ar veta om situationen.

För studenterna i inledningen som var tvungna välja vilken karriär de skulle satsa p̊a och

välja gymnasieprogram är v̊ara resultat betryggande. Studenterna i studien var rationella

och lärde sig fort, trots ovisst utg̊angsläge, hur balansen mellan att h̊alla valalternativen

tillgängliga och att f̊a mycket poäng skulle skötas. Om resultaten är generaliserbara tyder

det p̊a att varken gymnasieelever eller universitetsstudenter har särskilt sv̊art att fatta

beslut, förutsatt att de f̊ar undersöka alla alternativ först. Att folk tillfälligt kan ha sv̊art

att välja inriktning p̊a universitetsprogram eller byter gymnasium en vecka in p̊a terminen

kan därför antas vara ett överg̊aende problem. Ju mer studenterna f̊ar öva p̊a att fatta be-

slut och se konsekvenserna av varje beslut, desto bättre kommer de vara p̊a att maximera

sin nytta. Involverande av barn i tidiga skolval kanske kan ge dem den övning de behöver

för att lättare kunna välja gymnasium och universitet senare. Av samma anledning s̊a kan

det vara nyttigt för en nybliven student att testa olika alternativ, inom rimliga gränser,

för att f̊a öva p̊a olika karriärer inför att senare välja jobb.

I framtida studier rekommenderas att byta plats p̊a niv̊a 1 och 2 och testniv̊an för delar

av urvalsgrupperna för att undersöka övningsniv̊an och eventuella irrationaliteter mer

detaljerat. Det vore ocks̊a intressant att undersöka skillnader mellan grupper som arbetar

med olika saker. Genom att studera beteendet p̊a individer som jobbar med rutinmässiga,

monotona uppgifter och individer med mer abstrakta arbetsuppgifter s̊a kan sambandet

mellan kognitiva färdigheter och spelprestation undersökas ytterligare.
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7 Slutsats

Denna uppsats har undersökt om individer är villiga att offra nytta för att beh̊alla fram-

tida valalternativ och om deras beteende p̊averkas av kön och utbildning. För att studera

detta har deltagarna i studien f̊att spela ett spel där de konfronteras med risken att f̊a ett

minskat antal valalternativ. Spelet har inspirerats av Shin och Ariely (2004). Det visade

sig att v̊ara deltagare, till skillnad fr̊an de i Shin och Ariely (2004), inte är villiga att

offra poäng i spelet för att undvika att förlora valalternativ. Detta talar för att de inte är

förlustaversa när det gäller förlusten av valalternativ och att de inte har irrationellt stora

preferenser för flexibilitet. Det fanns tendenser till skillnader mellan de olika undergrup-

pernas beteenden. Universitetstudenter spelade generellt effektivare än gymnasiestudenter

och kvinnor visade p̊a ett mer rationellt beteende än männen gjorde vid risken att va-

lalternativen skulle minska i antal. Alla grupperna p̊averkades av en övningseffekt som

gjorde att de blev effektivare och formade bättre taktiker ju mer de spelade. Denna kan

bero p̊a att individerna blir mer rationella d̊a de f̊ar tillg̊ang till ökad information om hur

spelet fungerar, vilket de f̊ar ju mer de spelar.
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8 Bilagor

A Bilaga - Poängfördelningar

Testniv̊a Niv̊a 1 Niv̊a 2

Dörr 1 χ2 µ:3 σ:0.5 µ:2.9 σ:2.5

Dörr 2 µ:2.9 σ:2.5 χ2 µ:3 σ:0.5

Dörr 3 µ:3 σ:0.5 µ:2.9 σ:2.5 χ2

Tabellen ovan är en poängfördelning av de tre dörrarna i respektive niv̊a. En av poängknapparna

väljer en poängsumma utifr̊an en normalfördelning med en standardavvikelse p̊a 0.5 och

ett medelvärde p̊a 3. En annan väljer utifr̊an en normalfördelning med standardavvikelse

p̊a 2.5 och medelvärde p̊a 2.9. Den tredje väljer utifr̊an en χ2-fördelning med 4 frihets-

grader och utifr̊an den fördelningen generar det mest poäng.
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B Bilaga - Speltaktik

Figur 4: Spridningsdiagram över dörröppningar p̊a niv̊a 1 och poängen deltagarna f̊att p̊a
niv̊an. Fler dörröppningar ger färre poäng.

Figur 5: Spridningsdiagram över dörröppningar p̊a niv̊a 2 och poängen deltagarna f̊att p̊a
niv̊an. Fler dörröppningar ger färre poäng.
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C Bilaga - Allmänna resultat

Tabell 6: Deskriptiv statistik över datamaterialet för samtliga speldeltagare. Variabeln dif-
door är skillnaden i antal öppnade dörrar för varje individ.

(1) (2) (3) (4) (5)
Variabler Obs St.avvikl Medelvärde Min Max

Dörröppningar niv̊a 1 160 12.53 14.54 1 51
Dörrklickning p̊a dörr 1 160 23.19 28.48 0 100
Dörrklickning p̊a dörr 2 160 25.02 35.28 0 100
Dörrklickning p̊a dörr 3 160 27.64 36.24 0 100
Poäng niv̊a 1 160 52.87 301.1 150.8 425.1

Dörröppningar niv̊a 2 158 14.80 14.25 1 100
Dörrklickning p̊a dörr 1 158 30.08 33.23 0 100
Dörrklickning p̊a dörr 2 158 29.75 36.86 0 100
Dörrklickning p̊a dörr 3 157 28.73 29.97 0 100
Poäng niv̊a 2 158 60.20 294.9 0 430.7

Dörröppningar p̊a testniv̊a 36 12.35 13.19 1 49
Dörrklickning p̊a dörr 1 36 28.66 34.61 0 96
Dörrklickning p̊a dörr 2 36 22.20 26.58 0 96
Dörrklickning p̊a dörr 3 36 30.15 38.81 2 100
Poäng p̊a testniv̊a 36 55.74 302.3 173.8 419.1

difdoor 151 14.71 -0.397 -33 99
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Figur 6: Spridningsdiagram över dörröppningar p̊a niv̊a 1 och 2

Figur 7: Spridningen för alla speldeltagare över dörröppningar p̊a niv̊a 1 och 2 mellan kön
och utbildningsniv̊a.
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D Bilaga - Resultat testniv̊a

Tabell 7: Deskriptiv statistik över datamaterial fr̊an gruppen med testniv̊a

(1) (2) (3) (4) (5)
Variabler Obs Medelvärde St.avvik Min Max

Dörröppning niv̊a 1 36 11.42 12.83 1 51
Dörröppning niv̊a 2 35 12.06 9.058 1 42
Dörröppning niv̊a 3 36 13.19 12.35 1 49
Difdoor 35 0.429 9.971 -28 17

Tabell 8: Regression p̊a bara testgruppen

(1) (2) (3)
Variabler Niv̊a 2 Niv̊a 2 Niv̊a 2

Dörröppning niv̊a 1 0.448*** 0.072 0.455***
(4.161) (0.453) (10.794)

Konstant 6.845*** 14.928*** 3.754**
(4.241) (3.720) (2.956)

Samtliga Kvinnor Män

Observationer 35 9 12
Justerad R2 0.393 -0.129 0.786

Robust t-värde inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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E Bilaga - Koncentrerat datamaterial

Tabell 9: Deskriptiv statistik över antal dörrklickningar för olika undergrupper
(1) (2) (3) (4) (5)

Variabler Obs Medelvärde St.avvikl Min Max

Samtliga
Dörröppning niv̊a 1 80 10.65 4.404 5 19
Dörröppning niv̊a 2 79 12.96 13.03 1 91

Kvinnor
Dörröppning niv̊a 1 34 11.76 4.599 5 19
Dörröppning niv̊a 2 34 15.74 15.52 1 91

Män
Dörröppning niv̊a 1 26 10.46 4.254 5 19
Dörröppning niv̊a 2 26 10.19 12.07 1 50

Universitet
Dörröppning niv̊a 1 43 10.47 4.317 5 19
Dörröppning niv̊a 2 43 13.44 14.55 1 91

Gymnasium
Dörröppning niv̊a 1 37 10.86 4.553 5 19
Dörröppning niv̊a 2 36 12.39 11.13 1 50

Tabell 10: Regression p̊a beskuret datamaterial
(1) (2) (3) (4) (5)

VARIABLER Niv̊a 2 Niv̊a 2 Niv̊a 2 Niv̊a 2 Niv̊a 2

Dörröppningar niv̊a 1 1.026** 1.535** 0.0192 1.558** 0.482
(2.439) (2.213) (0.0368) (2.122) (1.345)

Konstant 1.999 -2.328 9.991 -2.859 7.112
(0.505) (-0.354) (1.553) (-0.452) (1.482)

Samtliga Kvinnor Män Universitet Gymnasium

Observationer 79 34 26 43 36
Justerad R2 0.121 0.207 0.000 0.214 0.040

Robusta t-värden inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Information till speldeltagare 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Studien utförs i form av ett beteendeekonomiskt spel. Spelet används för att samla in data till en C-uppsats över 

t.ex. hur många poäng olika personer får på olika nivåer. För att få trovärdiga resultat är det viktigt att så många 

som möjligt bidrar med data.  

Beteendeekonomi är en inriktning inom nationalekonomi som fokuserar på människors handlingar i olika 

situationer (som t.ex. då reglerna i ett spel ändras mellan olika nivåer). 

C-uppsatsen skrivs på Uppsala universitets nationalekonomiska institution. 

Hur går spelet till? 

Spelet består av två nivåer och du ska samla in så många poäng som möjligt. Innan spelet börjar så får du fylla 

i din ålder och ditt kön. Det är för att vi ska kunna dela in alla som spelar spelet i underkategorier.  

På första nivån har du 100 klick att använda. De kan användas för att öppna dörrar eller för att få poäng. Spelet 

går inte på tid utan det är bara antalet klick som begränsar hur länge du kan spela. 

För att få poäng så klickar du en gång på dörren för att öppna den och sedan på den blå knappen som dyker upp. 

Poängen man får genom att klicka på knappen är slumpmässigt genererade men har olika fördelningar bakom 

de olika dörrarna. Det går alltså att få olika mycket poäng beroende på vilken dörr du klickar på. Den 

genomsnittliga poängen som genereras är olika för varje dörr. 

Andra nivån har samma grundfunktion, men om inte dörrarna har klickats på efter mer än 15 klick så kommer 

dörren i fråga att låsas och inte gå att öppna längre. För att visa hur många klick det är kvar tills dörren låses så 

är det en röd skylt med siffror på varje dörr. Om dörren låser sig så kommer den inte kunna ge poäng längre 

men ingenting annat påverkas. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Det finns inga risker förknippade med studien. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Denna information är dock anonymiserad och 

kommer inte på något sätt kunna kopplas till dig. Informationen kommer endast att användas till tidigare nämnda 

C-uppsats. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

C-uppsatsen kommer att finnas tillgänglig att hämta ut på nationalekonomiska institutionen på Uppsala 

universitet när den slutgiltiga versionen är inlämnad och rättad. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta 

eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.  

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  

Ansvariga för studien är Klara Eliasson och Farhana Moshammat. 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor.  

☐ Jag samtycker till att delta i Klara Eliassons och Farhana Moshammats C-uppsats-spel 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen. 

 

 

Plats och datum Underskrift 
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