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Sammanfattning 

Ekonomisk teori bygger på antagandet att människor är ekonomiskt 

rationella trots att modern psykologisk forskning visar på att detta inte 

är en deskriptiv bild av människors faktiska handlade. Denna studie 

jämförde ekonomer, matematiker och humanister i början samt i slutet 

på sin utbildning för att undersöka två hypoteser; Dels om ekonomisk 

rationalitet är något inlärt som påverkas av normativ ekonomisk 

utbildning, dels ifall ekonomisk rationalitet snarare beror på graden av 

matematiska färdigheter. Denna studie påvisade en signifikant 

interaktionseffekt mellan utbildning och studietid på ett sådant sätt att 

studenter inom ekonomi och matematik verkar öka sin grad av 

ekonomisk rationalitet på grund av sin utbildning samtidigt som 

studenter inom humaniora inte gör det. Detta tyder på att träning i 

matematiskt tänkande ökar graden av ekonomisk rationalitet. 

 

Nyckelord: Ekonomisk rationalitet, Inlärningseffekter, 

Nationalekonomi, Matematisk kunskap  

 

Introduktion 

“Economic analysis of human behaviour begins with the assumption that people are rational” 

(Mcdowell, Thom, Frank & Bernanke, 2009, s. 21). På detta sätt inleds kursboken i 

grundläggande mikroekonomi inom kursen Nationalekonomi A vid Uppsala Universitet. 

Detta antagande ligger till grund för den klassiska och neoklassiska ekonomiska vetenskapen 

och påverkar hela vår samhällsstruktur (Simon, 1992). Varje dag blir vi berörda av 

nationalekonomi på ett eller annat sätt via aktiv ekonomisk politik, genom vilka insatser som 

görs för att påverka vårt valbeteende eller hur lågkonjunkturer försöker motverkas. Förändrar 

aktiv ekonomisk politik såsom sänkt restaurangmoms eller subventionerade bussbiljetter våra 

val i den riktning som förutses av nationalekonomin? Agerar vi efter detta rationalitetsaxiom, 

eller är det bara vissa, om några, som beter sig ekonomiskt rationellt? 

 

Grundläggande i mikroekonomisk nationalekonomi är att människor är ekonomiskt 

maximerande varelser som använder sig av cost-benefit principen och i alla beslut väger 

fördelarna mot nackdelarna i en valsituation för att maximera sin egen vinst (Mcdowell et al., 
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2009). Denna princip menar att individer alltid väljer det val som ger den mesta möjliga 

utdelningen för den minsta möjliga kostnaden, så kallat maximerande av förväntad nytta (eng. 

maximum expected utility). Människor antas således väga värdet i att något sker, mot 

sannolikheten att det faktiskt sker vid varje givet beslut (Mcdowell et al., 2009). Att detta 

skulle vara en beskrivning av hur vi faktiskt handlar har kritiserats av åtskilliga forskare och 

stöd finns för att mikroekonomins maximeringsmodell snarare är en normativ modell för hur 

vi enligt den ekonomiska teorin bör handla snarare än en deskriptiv modell för hur vi handlar 

(Arkes & Blumer, 1985; Hoskin, 1983; Kahneman & Tversky, 1979; Larrick, Nisbett & 

Morgan, 1993).  

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om graden av ekonomisk rationalitet hos 

ekonomer, matematiker och humanister påverkas av vad man studerar samt hur länge man 

studerat. Vidare undersöktes om det finns alternativa förklaringsmodeller till ekonomiskt 

rationalitet än inlärningseffekter, så som selektionseffekter, matematikkunskaper, numeracy 

eller kognitiv förmåga. Inledningsvis diskuterar vi ekonomisk teoribildning kring rationalitet 

för att sedan introducera åtta olika kriterier på ekonomisk rationalitet. Sedan redogörs det för 

tre variabler som eventuellt kan fungera som alternativa förklaringar till ekonomisk 

rationalitet vid sidan av inlärningseffekter. Slutligen presenterar och diskuterar vi resultaten 

av tre tidigare studier som är förlagor till hur denna studie har utformats för att undersöka 

ekonomisk rationalitet. 

 

Den psykologiska rimligheten hos ekonomisk teoribildning 

Teorin om förväntad nytta (Bernoulli, 1738) var länge den dominerande teorin för hur 

människor väljer mellan alternativ och menar att individer gör maximerande val och tar de 

beslut som ekonomiskt gynnar dem mest. Tversky och Kahneman presenterade 1979 kritik 

mot teorin om förväntad nytta och introducerade prospektteorin (eng. prospect theory) som 

motvikt. Prospektteorin är snarare en deskriptiv modell för hur vi faktiskt tar beslut och 

uppkom då det finns flertalet fel och luckor i teorin om förväntad nytta. Prospektteorin menar 

fortfarande att vi är maximerande varelser, men att både vad vi vill maximera och hur vi väger 

sannolikheter kan vara föränderligt beroende på situationen (Newell, Lagnado & Shanks, 

2002). Teorin om förväntad nytta grundar sig på ett antal axiom kring människans handlande. 

Några av dessa är att människor bör vara och är transitiva, det vill säga att om vi föredrar A 

över B och B över C så bör även A föredras över C. Människor bör även föredra det 

dominerande alternativet i en valsituation. Ett dominerande alternativ är ett alternativ som är 
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bättre än de andra alternativen på alla punkter där alternativen skiljer sig ifrån varandra. 

Vidare ska vi agera konsekvent när det kommer till risker. Om man i valet mellan att säkert få 

500 kr eller att med 50 % sannolikhet få 1000 kr (dessa två alternativ har samma väntevärde) 

väljer att säkert få 500 kr (vilket är det vanliga svaret), så bör man även i ett val mellan att 

säkert förlora 500 kr eller att med 50 % sannolikhet förlora 1000 kr välja att säkert förlora 500 

kr (Newell et al., 2007). I exemplet med att förlora eller vinna 500 kr säkert och att med 50 % 

sannolikhet förlora eller vinna 1000 kr visar Kahneman och Tversky (1979) att människor 

generellt är djupt inkonsekventa och påvisar riskaversion då det gäller vinster, det vill säga vi 

hellre vinner 500 kr säkert än att ha 50 % sannolikhet att vinna 1000 kr. Dock är vi generellt 

risksökande vid förluster, dvs. vi förlorar hellre 1000 kr med 50 % sannolikhet än 500 kr 

säkert. Detta är ett klart bevis mot delar av teorin om förväntad nytta. Prospektteorin visar på 

flera sätt hur människors beslut inte följer teorin om förväntad nytta i en rad områden såsom 

tidigare nämnt transitivitet, val av dominerande alternativ, invarians i val av alternativ trots 

problemformulering och så vidare (Newell et al., 2007). Trots detta är teorin om förväntad 

nytta fortfarande det grundläggande ramverket i klassisk och neoklassisk nationalekonomi. 

 

Det finns flera olika teorier om hur vi människor fattar beslut och om hur rationella vi är. Tre 

huvudsakliga teorier representerar det rådande kunskapsläget inom psykologisk forskning 

gällande ekonomisk rationalitet. Hur vi människor fattar beslut går att förklara med att vi 

omedvetet använder oss av färdiga praktiska tankemodeller, heuristiker, som inte alltid 

behöver vara den bästa lösningen men som är snabba och effektiva (Goldstein, 2008). I 

klassisk ekonomisk teori, med bas i teorin om förväntad nytta, antas att vi omedvetet alltid 

maximerar vår vinst, uppskattar förväntad nytta av ett beslut, beräknar väntevärden och så 

vidare. Även om prospektteori i flera fall vänder sig emot teorin om förväntad nytta antas 

fortfarande att olika värden i händelser viktas mot sannolikheter, även om detta inte sker på 

ett sådant perfekt och korrekt sätt som antas inom teorin om förväntad nytta. Brandstätter, 

Gigerenzer och Hertwig (2006) presenterar i sin studie kritik mot hela tanken att vi människor 

skulle vikta olika sannolikheter för olika utfall mot varandra då vi tar beslut. De undersöker 

hur väl deras föreslagna heuristiker förutsäger människors faktiska valbeteende jämfört med 

bland annat teorin om förväntad nytta samt prospektteorin och påvisar hur deras så kallade 

prioritetsheuristik, i vissa fall, bättre förklarar människors beslut och val. Men i andra fall 

lyckas prioritetsheuristiken dock inte förklara beteende bättre än exempelvis prospektteorin. 
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Hertwig och Erev (2009) presenterar kritik rörande hur en stor del av forskningen på 

beslutsfattande har utförts och tillför ytterligare en dimension till beslutsforskningen. De 

påvisar nämligen att vi människor agerar olika då vi får ett problem beskrivet för oss och då vi 

själva utför problemet. Deras resultat visar att när människor tar beslut baserat på sina tidigare 

erfarenheter, tenderar de att undervärdera sannolikheten att en sällsyn händelse sker. När vi 

däremot får en osannolik händelse beskriven för oss tenderar vi att övervärdera sannolikheten 

att händelsen i fråga ska inträffa. På så vis pekar deras resultat mot att människor inte handlar 

ekonomiskt rationellt, eftersom vi när det gäller ovanliga händelser antingen över- eller 

undervärderar händelsens sannolikhet snarare än att korrekt bedöma en viss händelses 

sannolikhet, och vi väljer olika handlingsmönster beroende på om vi får en viss 

beslutssituation beskriven för oss eller om vi själva upplever den. Ett annat aktuellt 

forskningsperspektiv är den somatiska markörhypotesen (eng. somatic marker hypothesis). 

Bechara och Damasio (2004) lyfter fram att känslor fyller en viktig och central del i vårt 

beslutsfattande och att de dessutom hjälper oss att göra snabba, funktionella och fördelaktiga 

beslut. De menar att beslutsfattande i sig utgår från emotionella processer snarare än 

ekonomiska teoriers grundidé om den rent logiska perfekt rationella människan - homo 

economicus.  Bechara och Damasio (2004) använde sig av funktionell hjärnavbildning och 

undersökte människor med skador på delar av hjärnan för att påvisa beslutfattandes koppling 

till emotionella centra i hjärnan. De framlade exempelvis bevisning för att människor tar en 

mängd ekonomiska beslut baserat på ingivelser snarare än överlagda ekonomiskt rationella 

analyser. 

 

Kriterier på ekonomisk rationalitet 

Ekonomisk rationalitet går att koppla ihop med begreppet homo economicus som syftar till en 

fiktiv individ med oändlig förmåga att fatta rationella beslut och alltid maximera sin nytta 

oavsett vad (Persky, 1995). Som tidigare nämnt verkar gemene man inte handla ekonomiskt 

rationellt, men det finns tendenser som visar att ekonomistudenter samt ekonomiprofessorer 

gör det i högre grad än övriga studenter och professorer (Larrick et al., 1993). Ett enhetligt 

mått för ekonomisk rationalitet finns inte att tillgå men det finns flera olika test och 

mätmetoder för att undersöka människors valbeteenden och hur rationellt de svarar. Nedan 

presenteras de åtta olika test som ligger till grund för hur vi har undersökt ekonomisk 

rationalitet och vilka delar av det rationella beteendet som vi berört.   
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Base rate neglect (advokater och förskolelärare) 

Ett vanligt fall då människor beter sig ekonomiskt irrationellt är då de utsätts både för 

basfrekvenser, alltså information om hur vanligt förekommande något är, gällande en viss 

uppdelning i en grupp och samtidigt får en beskrivning om en person slummässigt dragen från 

gruppen. I ett sådant fall faller många offer för fenomenet base rate neglect och lägger alltså 

inte tillräcklig vikt vi de basfrekvenser de fått reda på utan överviktar istället 

personbeskrivningen eller informationen rörande den person som dragits ur gruppen (Tversky 

& Kahneman, 1974). Detta påvisade Tversky och Kahneman (1974) med en uppgift där 

försökspersoner fick information om sammansättningen i en grupp, såsom med 70 % 

advokater och 30 % ingenjörer samt en personbeskrivning som skulle beskriva en 

slumpmässigt dragen individ ur denna grupp. Beskrivningen var skriven så att den beskrev en 

typisk ingenjör. Försökspersonerna fick uppskatta sannolikheten att denna slumpvis dragna 

person var en ingenjör. Exakt samma uppgift fick senare göras igen med den enda skillnaden 

att gruppen som personbeskrivningen dragits ur bestod av 70 % ingenjörer och 30 % 

advokater. Enligt Bayes’ regel rörande sannolikheter och enligt grundläggande logik så måste 

sannolikheten att dra en ingenjör, givet en helt slumpmässig dragning, vara större i gruppen 

med 70 % ingenjörer än i gruppen med 30 % ingenjörer. Det kan visas att en perfekt 

invägning av bassannolikheterna skulle, enligt Bayes’ theorem, ge en kvadrerad kvot av 

personens två svar motsvarande 



0.7

0.3
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, alltså 5.44. De flesta försökspersoner angav dock 

samma sannolikhet rörande att den typiska personbeskrivningen beskrev en ingenjör i båda 

fallen och fick därmed en kvadrerad kvot på 1. Detta förklaras med att vi människor ofta gör 

ett tankefel där vi bortser från basfrekvenserna (70 % eller 30 % ingenjörer eller advokater) i 

en grupp och endast utgår från den fallspecifika informationen om, i detta fall, personen som 

dragits ur gruppen (Tversky & Kahneman, 1974). Vi faller alltså offer för base rate neglect. 

Detta bryter självfallet mot antagandet att människor är ekonomiskt rationella då det hela är 

ett uppenbart tankefel, där inte den givna informationen om basfrekvenserna i kombination 

med personbeskrivningen vägs in i uppskattningen om sannolikheten att den dragna personen 

är en ingenjör. Tversky och Kahnemans (1974) test kopierades med några få förändringar (att 

vi till exempel använde oss av förskolelärare och advokater) för att användas i vår 

undersökning. 
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Base rate neglect (Medical diagnosis)  

Base rate neglect har även mäts med hjälp av vad som kallas ett medical diagnosis test. 

Försökspersonen får reda på hur många personer i en fiktiv population som har en viss 

sjukdom, vad sannolikheten att få ett positivt testsvar är om man har sjukdomen samt vad 

sannolikheten att få ett positivt testsvar är om man inte har sjukdomen. Försökspersonens 

uppgift är sedan att uppskatta sannolikheten för att en slumpvis vald person har sjukdomen 

givet att personen fått ett positivt testsvar. Dessa frågor är tagna från Juslin, Nilsson, Winman 

och Lindskog (2011) som använt dem för att undersöka om man kan bli bättre på att uppskatta 

denna sannolikhet genom att få frågan ställd med logaritmer istället för procentsatser. I vårt 

fall ser vi endast på den klassiska procentsituationen, där medical diagnosistestet har visat sig 

ge upphov till hög grad av base rate neglect (Juslin et al., 2011). Ett exempel på en fråga från 

detta experiment är: 

 

“Sannolikheten att en person slumpmässigt vald ur populationen av alla svenskar har 

sjukdomen är 3 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man har sjukdomen är 95 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man inte har sjukdomen är 15 %. 

 

Hur stor är sannolikheten att en person från populationen som har fått ett positivt provresultat 

verkligen har sjukdomen? 

Sannolikhet att personen har sjukdomen är: ” 

 

I Juslin et al.s (2011) studie uppvisar många personer base rate neglect genom att helt bortse 

från basfrekvensen av sjukdomen i populationen (i detta fall 3 %) och endast ser till 

träffsannolikheten, det vill säga 95 % och svarar därmed med denna sannolikhet. Hade 

personen i fråga betett sig ekonomiskt rationellt och inte negligerat basfrekvensen så hade de 

använt sig av Bayes’ theorem. Det vill säga att sannolikheten att en person har sjukdomen 

givet ett positivt testsvar måste vara: 



P(S PS) 
P(S)  P(PTS)

P(S)  P(PTS)P(IS)  P(PTIS)
 

Där P(S|PS) står för sannolikheten att ha sjukdomen givet ett positivt testsvar. P(S)= 

sannolikheten att ha sjukdomen, P(PTS) = sannolikheten att få ett positivt testsvar om man 

har sjukdomen, P(IS) = sannolikheten att inte ha sjukdomen och P(PTIS) = sannolikheten att 

få ett positivt testsvar givet att man inte har sjukdomen 
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Detta ger för den tidigare frågan svaret: 



0.03  0.95

(0.03  0.95  0.97  0.15)
 0.164  

Sannolikheten att personen i frågan har sjukdomen givet ett positivt testsvar är följaktligen 

endast 16.4 % i relation till 95 % som den genomsnittliga testpersonen uppgav då Juslin et al. 

(2011) använde sig av liknande frågor. 

 

Ultimatumspelet (Ge bort samt behålla) 

Ultimatumspelet är ett välanvänt test inom ekonomiska experiment som användes för första 

gången av Güth, Schmittberger och Schwarze (1982) på 42 ekonomistudenter. 

Ultimatumspelet är en hypotetisk förhandlingssituation som finns i två olika versioner, 

Fördelare (ge bort) samt Mottagare (behålla). I rollen som Fördelaren får man i uppgift att 

dela upp en viss summa, X, mellan sig själv och en annan person, Mottagaren. Om budet, Y, 

till Mottagaren accepteras får Fördelaren X – Y och Mottagaren får Y, men om budet nekas 

får ingendera några pengar. 

 

I rollen som Mottagaren däremot får denna i uppgift att ange den minsta summan, Y, som 

denna kan tänka sig att acceptera från Fördelaren. Skulle Mottagaren få ett bud lägre än denna 

summa så kommer Mottagaren att neka till budet och ingen kommer att få några pengar 

(Thaler, 1988). 

 

Enligt Rubinstein (1982) borde människor som tänker ekonomiskt rationellt alltid föreslå 

minsta möjliga summa som bud i Fördelarrollen och alltid acceptera minsta möjliga summa 

som bud i Mottagarrollen. Enligt grundläggande ekonomisk teori är detta det rationella sättet 

att agera, i enlighet med cost-benefitanalys, att maximera sin vinst i båda fallen och därför 

alltid erbjuda så lite som möjligt, men också alltid ta emot ett givet bud enligt devisen en 

krona alltid är bättre än ingen krona (Mcdowell et al., 2009). Trots Mcdowell et al.s (2009) 

teori om hur människor borde handla i ultimatumspelet visar flera studier på en stor spridning 

i människors svar där tendensen i svaren inte alls överensstämmer med ekonomisk teori 

(Oosterbeek, Sloof & van de Kuilen, 2004). Oosterbeeks et als. (2004) meta-analys av 37 

artiklar rörande Ultimatumspelet visar att det genomsnittliga budet från Fördelaren är 40 % av 

hela summan, en procentsats som dock varierar.  
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Människor verkar följaktligen i de flesta fall väga in andra faktorer än de rent ekonomiska i 

sitt handlade i ultimatumspelet. Kulturella faktorer, såsom vad som anses rätt och rättvist, är 

exempel på sådana (Oosterbeek et al., 2004). Då kulturella faktorer, såsom Oosterbeek et al. 

(2004) påvisar, har effekt på hur vi väljer att fördela pengarna i ultimatumspelet bör även 

utbildning inom en vetenskap som fokuserar i princip uteslutande på maximering för 

individen påverka hur människor väljer att dela upp pengarna. Carter och Irons (1991) har 

tidigare påvisat att ekonomistudenter accepterar en lägre summa och erbjuder en lägre summa 

till den andra parten i spelet. Dock påvisade de ingen interaktionseffekt mellan utbildning och 

erfarenhet utan endast en huvudeffekt av utbildning vilket då snarare kan härledas till att olika 

människor söker sig till ekonomi- och i detta fall psykologi utbildningar. 

 

Sunk Cost 

Sunk costs är retrospektiva kostnader som redan har uppkommit och därför inte kan 

återställas. Ett exempel på detta är en icke-avbokningsbar flygbiljett, som behöver betalas 

oavsett om man använder biljetten eller ej (Mcdowell et al., 2009). En maximerande, 

ekonomiskt rationell individ, bör endast bry sig om den information som rör vad en 

investering i detta nu kan ge för utfall i framtiden. Tidigare investeringar, vinster och förluster 

bör inte vara en del i beslutet och att inte väga in detta kallas resistens mot sunk cost (eng. 

resistance to sunk costs) (Larrick et al., 1993; Arkes & Blumer, 1985). Således bör vi inte bry 

oss om att vi redan betalat för den icke-avbokningsbara flygbiljetten när vi tar beslutet om vi 

verkligen ska åka med flyget eller inte. Att människor, trots att det inte är ekonomiskt 

rationellt, ofta bryr sig om tidigare händelser och investeringar kallas för att man väger in 

sunk costs i sina beslut. Ett exempel på hur en sunk cost vägs in vid beslut, då det rationellt 

sett inte borde vägas in, har testats av Arkes och Blumer (1985) med två olika varianter av 

samma problem. 

 

Den första lyder: Du är VD för ett stort flygbolag som i nuläget håller på att ta fram ett 

flygplan som inte kan upptäckas på radar. Detta kommer totalt att kosta 100 miljoner kr. När 

projektet är färdigt till 90 % visar det sig att en annan firma redan har producerat ett liknande 

plan och börjat marknadsföra det. Detta andra plan är dessutom uppenbart snabbare och klart 

mycket billigare i drift än ert plan. Skulle du investera de sista 10 % av forskningsresurser för 

att slutföra projektet? 

 



 

 10 

Den andra lyder: Du är VD för ett stort flygbolag och får förslaget att investera ett företags 

sista 10 miljoner kr i forskningspengar för att ta fram ett flygplan som inte kan upptäckas på 

radar. Det visar sig dock att en annan firma redan har producerat ett liknande plan och börjat 

marknadsföra det. Detta andra plan är dessutom uppenbart snabbare och klart mycket billigare 

i drift än ert plan. Skulle du investera de sista 10 miljonerna av forskningspengar för att 

slutföra projektet? 

 

I det första fallet väljer de flesta försökspersonerna att investera, men i det andra fallet väljer 

de flesta att inte göra det. Detta är ett tydligt exempel på hur en sunk cost, det vill säga en 

tidigare investering som i detta läge egentligen är helt irrelevant för beslutet som nu ska tas, 

påverkar ett beslut i negativ riktning (Arkes & Blumer, 1985). 

 

Om en person väger in en sunk cost eller inte, har tidigare ofta testats med endast en fråga. 

Exempelvis: Efter en stor måltid på en restaurang beställer du in en stor god efterrätt. Efter 

några tuggor känner du dig mätt och vill helst inte äta något mer. Vad är det troligaste att du 

gör, fortsätter att äta av efterrätten eller slutar äta? (de Bruin, Parker & Fischhoff, 2007). En 

eventuell ovidkommande variabel här skulle dock kunna vara om försökspersonen i fråga äter 

sötsaker, försöker gå ner i vikt eller har ett viktproblem. I fallet med flygplansföretaget kan 

kunskapen om flygbranschen eller forskning spela in. För att få bukt med eventuella 

ovidkommande variabler kring sunk-cost items har enkäten i vår studie innehålligt totalt 4 

frågor vilka alla bygger på tidigare använda frågor rörande mätning av i hur stor grad en 

person väger in en sunk cost i sina beslut. Dessa är både frågor som rör benägenheten att 

fortsätta investera tid och pengar trots att personen rent normativt inte borde investera vare sig 

mer tid eller pengar. Vi har valt att konstruera alla sunk cost frågor liknande, där frågan ska 

grunda sig på hur personen i fråga själv skulle handla i olika situationer.  

 

Osäkerhetseffekten 

Teorier och modeller som förklarar människors valbeteenden och beslutsfattanden bygger ofta 

på antagandet att människor väger alternativ mot varandra genom att balansera värdet av de 

möjliga konsekvenserna (Gneezy, List & Wu, 2006). Detta innebär att i en beslutsituation 

ligger värdet av ett riskfyllt alternativ mellan värdet av dess högsta och lägsta möjliga utfall. I 

ett lotteri om en rikskupong där det är 50 % chans att vinna en kupong värd 40 kr och 50 % 

chans att vinna en kupong värd 60 kr ska en ekonomiskt rationell person (om personen tycker 

att en rikskupong på 40 kr är värd 40 kr och en rikskupong på 60 kr är värd 60 kr) värdera 
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värdet på kupongen till 50 kr. Detta för att värdet således ligger mellan värdet av dess högsta 

och lägsta utfall. Denna rikskupong från lotteriet värderas följaktligen högre än en rikskupong 

med ett värde på 40 kr. Värderar en person en 40 kronors rikskupong till 20 kr och därmed en 

60 kronors rikskupong till 30 kr, bör lotteriet i detta fall värderas till 30 kr och fallet med den 

säkra 40kronorsrikskupongen värderas till 20kr. Att efter väntevärdet bedöma värdet på de två 

olika rikskupongerna skulle enligt ekonomisk teori vara det ekonomiskt rationella att göra 

(Mcdowell et al., 2009). Gneezy et al. (2006) visar dock på att människor inte handlar 

ekonomisk rationellt efter denna modell i sin studie av det som kommit att kallas 

osäkerhetseffekten. Osäkerhetseffekten syftar till fenomenet att människor värderar ett 

riskabelt alternativ, där det exempelvis finns ett chanselement, lägre än värdet av dess minsta 

möjliga utfall. Det innebär även att, som i exemplet ovan, att vilja betala mer för en 

rikskupong med ett värde på 40 kr än vad man skulle vara beredd att betala för ett lotteri med 

50 % chans att vinna en rikskupong värd 40 kr och 50 % chans att vinna en rikskupong värd 

60 kr. Detta testade Gneezy et al. (2006) genom att låta människor å ena sidan ange vad de 

skulle vara villiga att betala för en bokcheck värd 50 dollar och en bokcheck värd 100 dollar, 

och vad de skulle vara villiga att betala för olika lotterier där de antingen kunde vinna en 50 

dollar check eller en 100 dollar check. Gneezy et al. (2006) visade att det säkra alternativet 50 

dollar värderades över exempelvis ett lotteri där försökspersonen hade 50 % chans att vinna 

en 50 dollar check och 50 % chans att vinna en 100 dollar check. Detta i rak motsats mot 

teorin om förväntad nytta som säger att ett alternativ som i alla hänseenden är lika bra eller 

bättre än ett annat alternativ ska ses som dominerande och alltid värderas högre än det icke-

dominerande alternativet. I fallet med osäkerhetseffekten bryter individer tydligt mot detta 

axiom, möjligen för att situationen med lotteriet i sig gör oss osäkra (Gneezy et al., 2006). En 

grupp bör, för att kunna anses handla ekonomiskt rationellt, klart visa preferens för det 

dominerande alternativet motsvarande skillnaden i väntevärde mellan lotteriet och det säkra 

alternativet. Vi har valt att låta försökspersoner ange vad de skulle vara villiga att betala för 

rikskuponger, på samma sätt som Gneezy et al. (2006) använde bokcheckar. 

 

Matchningslagen 

Tärningsspelet är ett klassiskt test för att visa på hur människor använder olika strategier för 

att försöka maximera sin vinst. Det innebär att försökspersonen får reda på att det finns en 

tärning med två vita sidor och fyra svarta sidor. Tärningen kommer att kastas 60 gånger i ett 

datorprogram och försökspersonen ska för varje kast gissa utfallet av tärningen, med mål att 

få så många rätt som möjligt (Newell & Rakow, 2007). Generellt väljer försökspersoner en av 
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två strategier. De beter sig antingen ekonomiskt rationellt och väljer svart alla 60 kasten, 

eftersom de förstår att utfallet med det högsta väntevärdet för tärningen är svart och att den 

bästa möjliga gissningen för att maximera antalet korrekta gissningar är svart. En majoritet av 

försökspersonerna verkar dock istället matcha sina val mot de beskrivna sannolikheterna. Det 

vill säga, då det är 4 svarta och 2 vita sidor har tidigare många försökspersoner i 4 av 6 fall 

gissat på svart och i 2 av 6 fall gissat på vitt och på detta sätt matchat sina val mot 

sannolikheten då de försökt maximera antalet korrekta gissningar (Newell, & Rakow, 2007). 

Detta är inte en optimal strategi då den i genomsnitt ger (



0.6660.6660.3330.333) 55.4 

% korrekta gissningar. Att anamma den andra, ekonomiskt rationella, strategin och i varje 

kast gissa på svart kommer att ge rätt i genomsnitt 66.6 % av fallen. Denna strategi är alltså 

den bästa ur maximeringssynpunkt. En möjlig förklaring till att matchning ändå sker och att 

många personer uppvisar detta ekonomiskt irrationella beteende är att det är rationellt ur en 

evolutionär synpunkt att sprida sina val och inte satsa allting endast på det mest sannolika 

utfallet (Cooper, 1989). En annan förklaring är skillnad i beräknings- och kognitiv förmåga 

hos försökspersonerna (West & Stanovich 2003). Tärningsexperimentet har kopierats för att 

undersöka i hur hög grad individer från de olika studieinriktningarna är maximerande i sina 

beslut och därmed grad av ekonomisk rationalitet.  

 

Transitivitet 

Nationalekonomiska modeller bygger på flera olika antaganden om hur människors 

beteendemönster är rationella. Ett av dessa är att människors preferenser är transitiva. Detta 

innebär att om en person föredrar A framför B och B framför C kommer denna alltid välja A 

framför C (Mcdowell et al., 2009). Klassisk ekonomisk teori grundar sig på axiomet att 

människor är transitiva i sina val (Mcdowell et al., 2009). Dock påvisar exempelvis 

Brandstätter et al. (2006) att människor i val av olika lotterier kan påvisa systematisk 

intransitivitet och preferensskiften. 

 

För att undersöka människors preferenser för olika val har Johnson, Payne och Bettman 

(1988) använt ett datorprogram som kallas Mouselab. Mouselab är ett program med flera 

olika funktioner som registrerar försökspersonens sök- samt valbeteende. Bland annat mäter 

programmet hur lång tid en person tittar på varje val, frekvens av de olika valen samt vad som 

väljs. Mouselab registrerar, som namnet antyder, hur försökspersonerna rör musen över olika 

val. Gemensamt för alla varianter av Mouselab är att de alternativen som finns att välja på inte 
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går att se förr än man håller muspekaren över alternativet. På så sätt går det att avläsa genom 

muspekaren vad försökspersonen ser, samt hur länge, på olika alternativ. 

 

I versionen av Mouselab vi använt oss av fick försökspersonen i uppgift att välja den mest 

attraktiva av två lägenheter baserat på lika mycket information om vardera. Alla lägenheter 

hade sju olika informationsbitar, till exempel pris, storlek samt närhet till centrum för att 

underlätta försökspersonens val. Uppgiften var att välja mellan två olika lägenheter i 30 trials. 

För att mäta transitivitet återkom tio lägenheter flera gånger. Om en person valt Lägenhet A 

framför Lägenhet B, och Lägenhet B framför Lägenhet C borde en person som är transitivt 

alltid välja Lägenhet A framför Lägenhet C.      

 

Kriterier på alternativa förklaringar till ekonomisk rationalitet 

Eftersom högre grad av ekonomisk rationalitet kopplats till kognitiv förmåga, dels av Larrick 

et al. (1993), Stanovich och West (1998) och de Bruin et al. (2007) skulle detta kunna 

innebära att skillnader i hur ekonomiskt rationellt en människa agerar inte beror på inlärning, 

utan även, eller endast på kognitiv förmåga. Vidare har Stanovich och West (1998) undersökt 

skillnader i hur människor fattar ekonomiskt rationella beslut beroende på 

matematikkunskaper och påvisat att bättre matematiska kunskaper visar på mer rationella 

beslut. Således har vi undersökt kognitiv förmåga, matematikkunskaper samt numeracy.  

 

Kognitiv förmåga 

Ravens matriser syftar till att mäta den allmänna förmågan att lösa problem och är ett 

vedertaget mått för att mäta analytisk intelligens och kognitiv förmåga (Stanovich & West, 

1998). Det allmänna testet (Raven, 1962) består ursprungligen av 60 olika uppgifter med 

multipla valalternativ men i Stanovich och West artikel (1998) använder de sig av ett 

nedkortat test med 18 olika delar som försökspersonerna ska försöka lösa på 15 minuter. 

Kognitiv förmåga korrelerar positivt med hur ekonomiskt rationellt vi beter oss i vissa 

beslutssituationer (Larrick et al., 1993). Högre kognitiv förmåga skulle således kunna 

innebära att en person är mer rationell. För att kontrollera för att skillnad i rationalitet inte 

skulle bero på inlärning utan enbart kognitiv förmåga användes det nedkortade testet. Detta 

ger följaktligen en indikation på analytisk intelligens samt den allmänna kognitiva förmågan 

att lösa problem. 
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Matematikkunskaper 

Ett test för att mäta försökspersonernas kunskaper i grundläggande aritmetik användes i 

studien för att kunna kontrollera för om sådan beräkningskunskap kan vara korrelerat med 

nivå av ekonomisk rationalitet. Detta för att beräkningskunskap kan antas vara relevant för 

ekonomisk rationalitet då till exempel teorin om förväntad nytta kräver mentala uträkningar 

(Mcdowell et al., 2009). Ett tio minuter långt test där försökspersonen fick 2.5 min till att 

utföra så många korrekta uträkningar som möjligt inom de fyra grundläggande räknesätten 

(addition, subtraktion, multiplikation och division) användes. Svårighetsgraden ökade 

successivt på uppgifterna. Testet har tidigare använts av exempelvis Gebuis och van der 

Smagt (2011) för att kontrollera för påverkan av grundläggande beräkningskunskap i 

förhållande till andra matematiska och numeriska färdigheter. 

 

Numeracy 

Numeracy syftar till räknefärdigheter, förmågan att förstå, lagra och bearbeta matematiska 

uträkningar, och är mätbart på både en högre samt lägre nivå. De basala delarna av numeracy 

rör förståelse av bland annat tallinjen, tid samt uppskattningar. De högre delarna däremot 

inbegriper förståelse av exempelvis procentsatser och sannolikheter. En undergrupp till 

numeracy är statistisk numeracy vilket har undersökts i studier som rör beslutsfattande och 

riskbedömning (Cokely, Galesic, Schulz, Ghazal & Garcia-Retamero, 2012). Cokely et al. 

(2012) presenterar Berlin numeracy testet som är ett mätinstrument för statistisk numeracy 

och tar i genomsnitt cirka tre minuter att genomföra. Testet består av ett antal frågor som rör 

sannolikheter och studier har visat på att numeracy är en prediktor för normativt riskfyllda 

beslut (till exempel beräkna väntevärde) vilket gjorde det intressant att undersöka i vår studie 

då bättre numeracy kan vara korrelerat med ekonomisk rationalitet.      

 

Är alla människor lika ekonomiskt rationella? 

Att övervägande använda sig av maximeringsstrategier har kopplats till kunskaper inom 

ekonomisk teori (Larrick et al., 1993). Larrick et al.s (1993) forskning visar på skillnader i hur 

studenter inom ekonomi samt studenter inom humaniora och biologi fattar beslut enligt cost-

benefit principen. Författarna drar slutsatsen att skillnader mellan hur ekonomistudenterna 

samt övriga studenter använder sig av maximeringsstrategier i olika valsituationer går att 

koppla till ekonomistudenternas kunskap i maximeringstänkande. I studien från 1993 jämför 

författarna även studenter på grundnivå med professorer inom de respektive ämnena och 

påvisar mer användande av maximeringsstrategier för professorer inom ekonomi än för 
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ekonomistudenterna, samt övriga professorer och studenter, vilket stärker hypotesen att 

användningen av maximeringsstrategier delvis är inlärt. 

 

Kan man dra konklusionen att ekonomistudenter handlar efter de normativa teorier de lär sig 

och i grunden förändrar sina modeller för beslutsfattande eller finns det ett gemensamt drag 

hos de som blir ekonomer?  

 

En brist vi har sett i en del tidigare forskning är att det inte kontrollerats för selektionseffekter. 

Kan det inte lika gärna vara så att det är just de studenter som redan från början använder sig 

av en maximerande valstrategier, och beter sig mer ekonomiskt rationellt än gemene man, 

som väljer att forska inom ekonomiska ämnen? Carter och Irons (1991) har undersökt just 

detta, om inlärningseffekter existerar bland de som studerar ekonomi eller om endast 

skillnader baserade på självselektion kan uppvisas. Deras resultat visar att ekonomistudenter 

beter sig annorlunda än studenter i andra ämnen, men denna skillnad existerar redan då de är i 

början på sin utbildning och den växer inte under tiden som mer ekonomi studeras. Vi har 

fortsatt på samma spår för att undersöka om studenternas ekonomiska rationalitet påverkas av 

deras utbildning genom att undersöka ekonomer, matematiker och humanister, och för varje 

studiegrupp undersöka både studenter i början på sin utbildning och studenter i slutet på sin 

utbildning i en svensk kontext. För att kunna kontrollera för selektionseffekter bland vilka 

som väljer sig att ägna sig åt studier på master- och forskarnivå har endast studenter på 

kandidatnivå undersökts.  

 

Stanovich och West (1998) har tidigare undersökt graden av ekonomiskt rationellt handlande 

hos psykologistudenter och funnit en positiv korrelation mellan matematiska kunskaper och 

ekonomisk rationalitet. Då det finns en markant skillnad i hur mycket matematik humanister 

respektive ekonomer läser på högskolenivå fungerade matematiker delvis som en 

kontrollgrupp för matematikkunskaper eftersom de läser mer matematik än de båda andra 

studiegrupperna. Detta då en stor del av teorin om förväntad nytta baseras på att individer gör 

sannolikhetsbedömningar och använder sig av väntevärden. Eventuellt skulle personer med 

högre matematisk förmåga ha lättare att göra dessa bedömningar och kalkyler och då påvisa 

en högre grad av ekonomisk rationalitet. 

 

Stanovich och West (1998) samlade in information om deltagarnas matematikkunskaper 

genom uppgifter om hur mycket matematik de studerat tidigare. För att försäkra oss om intern 
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validitet, om att vi verkligen mätte kunskaper i matematik, valde vi att ha två tester som mäter 

matematisk förmåga (matematiktestet för huvudräkning samt numeracy) istället för 

information om matematikutbildning. Att undersöka även matematiker, som troligtvis har 

bättre matematikkunskaper än de andra grupperna, var intressant för att se om den högre 

graden av ekonomisk rationalitet som tidigare uppvisats av ekonomer snarare härrör till den 

matematiska delen av ekonomiutbildningen än till utbildningen i normativ ekonomisk teori. 

Om så är fallet kan man anta att ekonomer och matematiker skiljer sig från humanister i grad 

av ekonomisk rationalitet eftersom humanister saknar matematiska inslag i utbildningen. 

 

Syften och hypoteser 

Uppsatsen behandlar två huvudhypoteser. Med stöd från Larrick et al.s (1993) studie, 

undersöks om ekonomer ökar sin grad av ekonomisk rationalitet i och med sin utbildning 

samtidigt som matematiker och humanister inte förändrar sin grad av rationalitet. Den första 

hypotesen var därmed att utbildning i normativ ekonomisk teori ökar individers grad av 

ekonomiskt rationellt tänkande. 

 

Den andra hypotesen syftar till att undersöka om det är träning och utbildning i matematiskt 

tänkande som påverkar ekonomisk rationalitet. Den andra hypotesen var således att ekonomer 

och matematiker skulle öka sin grad av ekonomisk rationalitet, i och med sin träning och 

förvärvade kunskaper inom matematik, medan humanisterna, vars utbildning inte innehåller 

matematisk träning, inte skulle bli mer ekonomiskt rationella. 

 

Vidare undersöktes alternativa förklaringar till ekonomisk rationalitet så som att kognitiv 

förmåga, längre erfarenhet generellt vid universitetet eller att selektionseffekter skulle kunna 

predicera ekonomisk rationalitet.  

 

Som tidigare nämnt undersöktes tre olika studiegrupper, ekonomer, matematiker och 

humanister och i varje studiegrupp undersöks både noviser (studenter i början på sin 

utbildning) och experter (studenter i slutet på sin utbildning). Flera olika studentgrupper inom 

humanvetenskaperna har testats för att kunna skapa ett generellt resultat för en genomsnittlig 

humanist istället för att endast visa på graden av ekonomisk rationalitet hos exempelvis 

filosofer. Humanister har valts som studentgrupp då humanvetenskaperna inte i någon högre 

grad varken studerar matematik eller ekonomisk teori och denna grupp har därför i studien 

fått fungera som kontrollgrupp mot matematiker samt ekonomer. 
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Larrick et al. (1993) samt Carter och Irons (1991) har endast studerat studenter inom 

nationalekonomi. Då ekonomutbildningen på Uppsala Universitet är upplagd på så sätt att 

studenter väljer inriktning mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi under sin 

tredje termin har vi i denna undersökning tvingats att undersöka både företagsekonomer och 

nationalekonomer i vår expertgrupp. Detta för att undvika en selektionseffekt som skulle 

kunna bestå i att mer ekonomiskt rationella individer skulle välja att fördjupa sig i det ena 

eller det andra ämnet. Studentgruppen med experter måste vara jämförbara mot gruppen med 

noviser.  

 

Eventuella andra samband som skulle kunna existera är skillnader i ekonomisk rationalitet 

mellan grupperna på så sätt att ekonomiskt rationella individer i högre grad skulle sökt sig till 

en specifik utbildning så som påvisats av Carter och Irons (1991). På så vis skulle det uppstå 

selektionseffekter som skulle visa på en signifikant skillnad i ekonomisk rationalitet mellan de 

novisa studentgrupperna. Genom variansanalys kontrollerades det för selektionseffekter 

såsom om individer med olika grad av ekonomisk rationalitet väljer olika utbildningar och att 

skillnader existerar på grund av detta. Detta skulle i så fall kunna motbevisa en 

inlärningseffekt. 

 

Metod 

Deltagare 

Försökspersonerna samlades in via olika typer av bekvämlighetsurval. Listor som erbjöd 

experimentdeltagande sattes upp på relevanta campus vid Uppsala Universitet. Vi besökte 

föreläsningar för såväl humanister, matematiker samt ekonomer där det informerades om 

experimentet och de som ville delta skrevs upp sig på listor. Vi använde oss även av sociala 

medier för att komma i kontakt med försökspersoner genom att skapa ett facebookevent och 

skicka information till relevanta studieföreningar på facebook där information om 

experimentet, ersättning och vilka försökspersoner vi sökte fanns att tillgå. Vidare har kontakt 

med ekonomi, matematik och humaniorastudenter upprättats genom massmail via de 

respektive institutionerna till tillämpbara studenter. Alla försökspersoner som medverkade 

fick en biobiljett som ersättning för deltagandet. Totalt deltog 100 försöksdeltagare varav 60 

var män och 40 kvinnor. Att uppmärksamma är att endast 1 av 15 novisa matematiker var 

kvinnor och att endast 2 av 16 matematiker i expertgruppen var kvinnor. I övriga 

undergrupper var fördelningen relativt jämn. Medelåldern bland deltagarna var 22.58 år med 
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en standardavvikelse på 2.98 år. Åldersfördelningen mellan grupperna var inte jämn. Novisa 

ekonomer hade en medelålder på 20.94 år samt en standardavvikelse på 1.24 år och 

expertekonomer hade en medelålder på 23.93 år samt en standardavvikelse på 1.49 år. Novisa 

matematiker däremot hade en medelålder på 23.47 år samt en standardavvikelse på 5.63 år 

och expertmatematiker hade en medelålder på 22.81 år samt en standardavvikelse på 2.07 år. 

Expertmatematikerna var således i genomsnitt äldre än de novisa matematikerna vilket skiljer 

dem från övriga grupper. Slutligen hade novisa humanister en medelålder på 21.75 år samt en 

standardavvikelse på 3.19 år medan experthumanister hade en medelålder på 22.89 år samt en 

standardavvikelse på 1.18 år. 

                                                                                                                                     

Material 

Experimentet bestod av sju olika moment: enkät 1, enkät 2, tärningsspelet, lägenhetstestet, 

matematiktestet, Berlin numeracy testet samt ravens matriser. Enkäterna (se bilaga 1 och 

bilaga 2) var båda utformade på liknande vis med tio frågor vardera där de olika frågorna 

behandlade olika slags bedömningar. Totalt sett ingick det 11 olika tester i experimentet, åtta 

mätte ekonomisk rationalitet medan de tre andra mätte kognitiv förmåga, matematiska 

kunskaper samt numeracy. För att få en överblick över de olika testen som ingick i 

experimentet samt deras skalintervall, se Tabell 1. 

 

Frågorna i enkäterna bestod av två olika typer av uppskattningar. Dels frågor som krävde 

skattningar på en skala mellan 1 – 7, en skala som valdes för möjliggöra indifferens mellan 

två olika alternativ, dels uppskattningar där försökspersonen hade i uppgift att ange ett belopp 

eller procent för att besvara frågan. Båda enkäterna var utformade liknande, följaktligen 

testade de respektive frågorna i de olika enkäterna samma områden. Frågorna 1, 8 och 9 

testade base rate neglect (fråga 1 var base rate om advokater och förskolelärare och fråga 8 

och 9 var base rate medical diagnosis), fråga 2 testade beteende i ultimatumspelet (enkät 1 

testade ultimatumspelet ge bort medan enkät 2 testade ultimatumspelet behålla), fråga 3 samt 

10 testade resistens mot sunk cost och slutligen testade frågorna 4 - 7 nivå av 

osäkerhetseffekt. Användningen av enkäter valdes då det var det mest effektiva sättet att 

kombinera de 20 frågorna samt för att variera experimentet från att enbart utföras på dator. 

Resterande test genomfördes på dator och hade instruktionerna för genomförandet inlagda i 

början på de respektive testen eller beskrivna av försöksledarna. 
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I Tärningsspelet fick försökspersonen information om att ett dataprogram skulle simulera 60 

tärningskast. Tärningen hade 4 svarta sidor och 2 vita sidor. Testet gick ut på att försöka 

förutsäga resultatet av varje tärningskast med målet att få så många rätt som möjligt. Efter 

varje gång tärningen blivit kastad fick deltagaren gissa om tärningen utfall blev svart eller vitt. 

Användningen av 60 tärningskast bygger på tidigare forskning och för att hålla nere längden 

på experimentet. Tärningsspelet har både gjorts med feedback, det vill säga att 

försökspersonen efter varje tärningskast får veta utfallet av tärningen, och utan. Vi valde att 

inte ha feedback eftersom det ger högre extern validitet att inte ha det, då vi i det verkliga livet 

sällan får direkt feedback på våra val (Elwin, 2012). 

 

Tabell 1. Överblick över de 11 olika test som ingår i experimentet, vad de mäter, deras 

respektive skalintervall samt vad som i varje test är det ekonomiskt rationella svaret.  

Namn på testet Vad testet mäter Skala 
Normativt svar 

(Ekonomiskt rationellt) 

    

Base rate neglect (medical 

diagnosis) 

Base rate neglect. 0% - 100% 19.95% 

 

Base rate neglect 

(advokater och 

förskolelärare) 

 

Base rate neglect. 

 

0 – 4.44 

 

0 

 

Ultimatumspelet (ge bort) 

 

Grad av ekonomisk 

maximeringsstrategi. 

 

0 kr – 1000 kr 

 

1 kr 

 

Ultimatumspelet (behålla) 

 

Grad av ekonomisk 

maximeringsstrategi. 

 

0 kr – 1000 kr 

 

1 kr 

 

Sunk cost 

 

 

Resistens mot sunk cost. 

 

1 - 7 

 

7 

Osäkerhetseffekten Preferens för dominerande alternativ. 

 

Mellan 

-X kr till + X kr 

50% mer betalningsvilja i kr 

för lotteriet än icke-lotteriet 

 

Tärningsspelet Grad av användandet av 

maximeringsstrategier. 

 

Antal svarta kast 

0 – 60 

60 svarta kast 

Lägenhetstestet Grad av transitivitet. 

 

0% – 100% 100% 

Matematiktestet Aritmetisk förmåga, alltså 

grundläggande räkneförmåga. 

 

0 - 102 - * 

Ravens matriser Kognitiv förmåga. 

 

0 - 18 - * 

Berlin numeracy test Testar statistisk numeracy, alltså 

förståelse av exempelvis 

procentsatser och sannolikheter. 

 

1 - 4 - * 

* Mäter ej ekonomisk rationalitet 
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Lägenhetstestet utfördes i en version av programmet Mouselab. I versionen av Mouselab vi 

använde oss av fick försökspersonen i uppgift att välja den de föredrog av två lägenheter 

baserat på lika mycket information om vardera. Vardera lägenhet hade sju olika 

informationbitar om sig. Dessa var storlek, pris, månadsavgift, avstånd till centrum, om 

balkong fanns, när badrummet renoverades och när köket renoverades. Uppgiften var att välja 

mellan två olika lägenheter i 30 trials. För att mäta transitivitet återkom några lägenheter flera 

gånger. Om en person valt Lägenhet A framför Lägenhet B, och Lägenhet B framför 

Lägenhet C borde en person som är transitiv alltid välja Lägenhet A framför Lägenhet C. 

Tidigare studier vid Uppsala universitet som använt sig av Mouselab har använt sig av 90 

trials istället för 30 som i vårt fall och valet att korta ner testet avsåg till att förkorta längden 

på experimentet. 

 

Matematiktestet är ett tidsbegränsat test som totalt tog tio minuter att genomföra innehållande 

fyra delmoment. Uppgiften var att med huvudräkning så snabbt och korrekt som möjligt svara 

på de mattetal som presenteras. De fyra olika delmomenten, addition, subtraktion, 

multiplikation samt division, tog två och en halv minut vardera och försökspersonen startade 

varje ny del själv. 

 

I ravens matriser (Stanovich & West, 1998) är uppgiften att, bland åtta olika figurer, välja 

vilken av dessa som passar in i ett mönster där en figur är bortklippt. Uppgifterna har blandad 

svårighetsgrad och testet är tidsbegränsat till 15 minuter. Försökspersonerna blev informerade 

om att de så snabbt och korrekt som möjligt skulle svara på de olika uppgifterna som 

presenteras. 

 

Vidare användes Berlin numeracy test (Cokely et al., 2012). Detta bestod av ett antal frågor 

om sannolikhet där försökspersonen får i uppgift att svara så korrekt på frågorna som möjligt 

med tillgång till papper och penna för uträkningar om så önskas. Ett exempel på en fråga som 

användes var: 

 

“Av 1000 människor i en liten stad är 500 medlemmar i en kör. 

Av dessa 500 medlemmarna i en kör är 100 män. 

Av de 500 invånarna som inte är med i en kör är 400 män. 

Vad är sannolikheten att en slumpmässigt dragen man är medlem i kören? 
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Ange sannolikheten i procent. Det betyder att du inte skall använda några kommatecken eller 

punkter. 

Svar:     % 

 

Procedur 

Varje försöksperson testades i enrum med instruktioner från en försöksledare och 

instruktioner till varje enskilt test gavs till försökspersonerna i början på varje nytt test. 

Experimentet bestod av fyra olika delmoment som utfördes i följande ordning; Enkät 1, 

Tärningsspelet, Lägenhetstestet och slutligen Enkät 2. Ordningen i vilken försöksdeltagarna 

svarade på Enkät 1 samt Enkät 2 motbalanserades inom de sex grupperna (ekonomer noviser, 

ekonomer experter, matematiker noviser, matematiker experter, humanister noviser, 

humanister experter) för att undvika ordningseffekter. Experimentet tog sammanlagt cirka 60 

minuter men deltagandet för det fullständiga experimentet uppmättes till ungefär en och en 

halv timme (experimentet samkördes med ett annat experiment). 

 

Design 

A priori genomfördes en poweranalys som visade att 52 försökspersoner skulle behövas för 

att med 90 % sannolikhet kunna påvisa en liten huvudeffekt (RMSSE = 0.25) av antal 

terminer studenterna studerat. Samma analys visade att 57 försökspersoner skulle behövas för 

att med 90 % sannolikhet påvisa en liten huvudeffekt av studieinriktning och att 102 

försökspersoner skulle behövas för att en liten interaktionseffekt mellan antal studerade 

terminer samt val av studieinriktning med 90 % sannolikhet skulle kunna upptäckas. Utifrån 

denna poweranalys hade vi som mål att totalt få in 120 försökspersoner, 40 i varje 

ämnesinriktning (ekonomi, matematik samt humaniora) och 20 i varje cell (noviser samt 

experter inom respektive ämnesinriktning) något som tyvärr inte uppnåddes. 

 

Studien som utförts är en kvasi-experimentell studie i form av en mellangruppsdesign där två 

oberoende variabler har testats. Dessa var studieinriktning (ekonomi, matematik och 

humaniora), antal studerade terminer (noviser och experter). Den beroende variabeln i studien 

var nivån av ekonomisk rationalitet. Denna nivå har mätts med ett batteri av olika tester som 

undersökt olika delar av rationellt beteende. Värdena för varje specifikt test har z-

värdestransformerats för att kunna vägas samman till ett övergripande mått av ekonomisk 

rationalitet. Vidare har alla enskilda test för rationalitet jämförs separat för att undersöka om 
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skillnader existerar inom vissa delar av rationalitetsspektrumet men inte inom andra. 

Ekonomisk rationalitet har mäts på intervallskalenivå då en nollpunkt för ekonomisk 

rationalitet inte kan definieras. Vidare är variabeln kontinuerlig. Data har analyserats med en 

flervägs-ANOVA och flervägs-ANCOVA då korrelation mellan beroendemått och 

kontrollmått (kognitiv förmåga, numeracy samt matematikkunskaper) har funnits. 

 

Z-värdestransformeringen har gått till på så sätt att för varje test har varje enskild 

försökspersons resultat antingen subtraherats från totalmedelvärdet för variabeln eller så har 

variabelns medelvärde subtraherats från försökspersonen egna värden. Sedan har detta resultat 

dividerats med variabelns standardavvikelse och på så sätt har ett standardiserat z-värde för 

varje variabel tagits fram. Detta har gjorts på sådant sätt att ett positivt z-värde alltid innebär 

högre grad av ekonomisk rationalitet än medelpersonens, och ett negativt z-värde alltid 

innebär en lägre grad av rationalitet än medelpersonens. 

 

För base rate neglect testet som rör medical diagnosis har den korrekta genomsnittliga 

sannolikheten att personen i fråga har sjukdomen räknats fram. Sedan har försökspersonernas 

egna genomsnittliga gissningar subtraherats från denna siffra. Differensen 0 är i detta fall det 

helt ekonomiskt rationella resultatet. Endast absoluta tal har använts. Försökspersonernas 

egen differens har sedan subtraherats från den genomsnittliga differensen och sedan dividerats 

med standardavvikelsen för differenserna för att skapa ett z-värde. 

 

I base rate neglect testet, gällande sannolikheten att en given personbeskrivning beskriver en 

advokat, så har en kvot räknats ut mellan det sannolikhetsvärde som har givits i situationen då 

basfrekvensen för advokat var 70 % och då basfrekvensen för advokat var 30%. Denna kvot 

har sedan kvadrerats. Ett objektivt korrekt svar skulle i detta fall ge 5.44 som kvadrerat 

resultat 



0.7

0.3











2

( Tversky & Kahneman, 1974). Försökspersonens egna kvadrerade kvot (X) har  

sedan subtraherats från 5.44 och endast absoluta tal har använts. Det vill säga om någon 

försöksperson fått ett negativt värde har detta inverterats till sin positiva motsvarighet. I detta 

fall är differensen 0 då 5.44 - X räknats fram den helt ekonomiskt rationella differensen och 

4.44 den helt ekonomiskt irrationella differensen då denna differens betyder att samma 

sannolikhet för att den beskrivna personen är en advokat uppgetts oavsett basfrekvens. 

Medelvärdet för differenserna har sedan subtraherats med det absoluta värdet av 5.44 - X och 

dividerats med standardavvikelsen för differenserna för att skapa ett z-värde. 
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Anledningen till att absoluta tal i båda fallen använts är för att hålla sig till systemet då ett 

positivt z-värde alltid tyder på en högre grad av ekonomiskt rationalitet. Hade negativa tal 

använts så hade personer som angivet ett sannolikhetsvärde under det korrekta svaret fått ett 

z-värde som påvisade en högre rationalitet än en person som angivet det exakt korrekta svaret. 

För att motverka detta har negativa differenser inverterats till positiva. 

 

I följande presentation av z-värdenstransformeringen för respektive test står “X” alltid för den 

enskilda personens värde på respektive variabel. M står för variabelmedelvärde och SD för 

standardavvikelse. BVL står för Betalningsvilja i lotterisituation och BVS står för 

Betalningsvilja i säker situation. 

Ge bort i Ultimatumspelet: 



(M  X)

SD
 

Behålla i Ultimatumspelet: 



(M  X)

SD
 

Sunk Cost: 



(X M)

SD
 

Osäkerhetseffekten: 



(BVL BVS)X  (BVL BVS)M

SD
 

Tärningsspelet: 



X M

SD
 

Lägenhetstestet: 



(X M)

SD
 

 

Ovidkommande variabler 

Då många av testen som använts för att mäta nivå av ekonomisk rationalitet kräver kunskap 

och användande av exempelvis väntevärden samt sannolikheter har det kontrollerats för såväl 

numeracy samt matematikkunskaper. Vidare har även kognitiv förmåga kontrollerats för. 

Enkäternas ordning, Enkät 1 samt Enkät 2, motbalanserades inom de sex grupperna 

(ekonomer noviser, ekonomer experter, matematiker noviser, matematiker experter, 

humanister noviser, humanister experter) för att undvika ordningseffekter. 

 

Som tidigare nämnt kan det förekomma eventuella ovidkommande variabler kring sunk-cost 

items vilket vi kontrollerat för genom att enkäten innehålligt totalt fyra frågor som mäter i 

vilken grad en inidivd väger in sunk costs. Både frågor då mer tid eller mer pengar behöver 

investeras har använts för att ytterligare kontrollera för personliga premisser. Gällande base 
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rate neglect mätningarna så kan det påpekas att den stereotypa beskrivningen av en advokat är 

godtycklig samt att olika personer kan tycka den stämmer mer eller mindre med deras egna 

uppfattning om en stereotyp advokat. Detta spelar dock ingen roll för testets funktion då det 

som undersöks är en intern jämförelse rörande hur varje enskild person svarat på de två 

frågorna. Det kan antas att försökspersonerna borde uppfatta stereotypen likadant vid de två 

tillfällena. Slutligen har information om försökspersonernas ålder samt kön samlats in och 

kontrollerats för då båda dessa skulle kunna vara eventuella ovidkommande variabel. 

 

Resultat 

Inledningsvis har först totalmåttet, som består av en sammanvägning av alla enskilda z-

värdestransformeringar, undersöks med hjälp av variansanalys. Sedan har alla enskilda test 

undersökts med en oberoende tvåvägs-ANOVA för att analysera om det fanns några 

signifikanta skillnader mellan utbildningarna och av erfarenhet vid universitetet samt om 

interaktionseffekter existerade. Vidare utfördes efter varje ANOVA, om beroendemåttet 

korrelerade med någon av kontrollvariablerna (ravens matriser, numeracy, matematiktestet, 

ålder eller kön), en ANCOVA för att undersöka om de resultat som uppstått inte istället kunde 

förklaras av någon av dessa variabler. Då inga variabler korrelerade med ålder är alla effekter 

av erfarenhet vid universitetet oberoende av försökspersonernas ålder (se Tabell 3). Efter 

genomgången av variansanalysen för totalmåttet kommer en interkorrelationstabell att 

presenteras för att göra det lätt att följa vilka variabler som det har kontrollerats för. 

 

Tärningsspelet, base rate neglect (medical diagnosis), base rate neglect (advokater och 

förskolelärare) samt hur mycket man ville behålla i ultimatumspelet visade sig alla vara 

bimodala fördelningar medan övriga mått var normalfördelade. För de testen som visade sig 

vara bimodala fördelningar användes det icke-parametriska test, Kruskal-Wallis för att 

undersöka huvudeffekter av utbildning och Mann-Whitney för att undersöka huvudeffekter av 

erfarenhet. Interaktionseffekter kunde inte undersökas för de bimodalt fördelade testen. När 

det gjordes en sammanvägning av alla åtta måttens z-värden blev denna sammanvägning 

normalfördelad varför det totala måttet för rationalitet kunde analyseras med parametriska 

test.  

 

Sex variabelvärden bortföll på grund av att försökspersoner inte hade angivit ett svar och fem 

variabelvärden sorterades bort då de var extremvärden eftersom de befann sig mer än tre 
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standardavvikelser bort från variabelmedelvärdet i fråga. Dessa elva variabelvärden var 

spridda över tio försökspersoner. 

 

Totaleffekt på ekonomisk rationalitet 

Till att börja med genomfördes en oberoende tvåvägs-ANOVA för att undersöka effekter på 

rationalitet av utbildning samt erfarenhet. Inget statistiskt signifikant resultat påvisades när 

huvudeffekt av utbildning på ekonomisk rationalitet undersöktes (F(2, 94)= 2.36, p = .100, 

ηp
2
 = .048). Ekonomer (M= 0.03, SD= 0.49), matematiker (M= 0.11, SD= 0.49) samt 

humanister (M= -0.11, SD= 0.36) skiljde sig inte signifikant åt i grad av rationalitet. En 

statistisk signifikant huvudeffekt av erfarenhet (F(1, 94)= 5.8, p= .018, ηp
2
= .058) påvisades. 

Experterna (M= 0.1, SD= 0.52) var signifikant mer ekonomiskt rationella än noviserna (M= -

0.1, SD= 0.36). Då det totala måttet på ekonomisk rationalitet korrelerade positivt med såväl 

numeracy, kognitiv förmåga och kön, kontrollerades det för dessa variablers påverkan på 

resultatet med hjälp av en ANCOVA. Denna oberoende tvåvägs-ANCOVA visade inte heller 

på några signifikanta effekter av utbildning. Den signifikanta huvudeffekten av erfarenhet 

kvarstod inte, F(1, 91)= 3.09, p= .08, ηp
2
= .033. 

 

Ingen signifikant interaktionseffekt mellan utbildning och erfarenhet upptäcktes vid 

variansanalys med en tvåvägs-ANOVA (F(2, 94)= 2.80, p= .066, ηp
2
= .056). Då två a priori 

hypoteser angående interaktion fanns så gjordes två a priori analyser av ANOVAn. Hypotesen 

att ekonomer skulle öka sin grad av ekonomiskt rationalitet under studietiden i jämförelse 

med det två andra grupperna beroende på inlärning av normativa ekonomiska teorier fick inte 

stöd av a priori analysen, F(1, 94)= 0.71 p= .401, ηp
2
= .056. Den andra hypotesen var att 

träning i matematiskt tänkande skulle leda till en högre grad av ekonomisk rationalitet i 

motsats till träning i humanistiska ämnen. Därför gjordes en a priori analys som undersökte 

om ekonomi- och matematikstudenter skulle öka sin grad av ekonomisk rationalitet i 

expertisgruppen jämfört med novisgruppen samtidigt som humaniorastudenter inte skulle göra 

det. Denna interaktion visade sig signifikant, F(1, 94)= 5.51 p= .021, ηp
2
= .056. A 

priorianalysen visade att expertismatematiker (M= 0.29, SD= 0.49) och expertisekonomer 

(M= 0.19, SD= 0.61) hade en signifikant högre grad av ekonomisk rationalitet än novisa 

matematiker (M= -0.09, SD= 0.42) och novisa ekonomer (M= -0.12, SD= 0.29). Detta är 

signifikant i relation till skillnaden mellan expertishumanister (M= -0.15 , SD= 0.36) och 

novisa humanister (M= -0.08, SD= 0.37) där experterna inte uppvisade högre grad av 
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ekonomisk rationalitet än noviserna. Se Figur 1 för en grafisk beskrivning av resultaten och 

Tabell 2 för en samling av medelvärden innan kontroll för kovariater utförts. 
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Figur 1: Figuren illustrerar en signifikant interaktion mellan studieinriktning och erfarenhet. 

Interaktionen påvisar en inlärningseffekt där graden av ekonomisk rationalitet är högre för 

experterna än noviserna inom matematik och ekonomi samtidigt som studenterna i 

humanistiska ämnen inte uppvisar högre grad av ekonomisk rationalitet i och med längre 

studietid vid universitet. Figuren visar en utförd ANOVA där det inte kontrollerats för 

kovariaterna kognitiv förmåga, numeracy och kön. Y-axeln beskriver antal standardavvikelser 

från medelvärdet av ekonomisk rationalitet där ett positivt z-värde tyder på en högre grad av 

ekonomisk rationalitet än medelförsökpersonens. 

 

Eftersom ekonomisk rationalitet korrelerar positivt med kognitiv förmåga, numeracy samt 

kön, så utfördes en oberoende tvåvägs-ANCOVA där det kontrollerades för dessa variabler. 

Denna ANCOVA gav inte signifikanta resultat åt interaktionen (F(2, 91)= 2.82, p = .065, 

ηp
2
= .058). Samma två a priori hypoteser som det testats för vid ANOVAn användes även vid 

en ANCOVA. Inga signifikanta interaktionseffekter upptäcktes, då en a priori analys utfördes, 
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gällande hypotesen att ekonomer skulle öka sin grad av ekonomiskt rationalitet under 

studietiden i jämförelse med det två andra grupperna beroende på inlärning av normativa 

ekonomiska teorier (F(2, 91)= 0.61, p = .044, ηp
2
= .058). Den andra hypotesen att ekonomi- 

och matematikstudenter skulle öka sin grad av ekonomiska rationalitet i expertisgruppen 

jämfört med novisgruppen samtidigt som humaniorastudenter inte skulle göra det testades 

även den med en a priori analys med en ANCOVA. Denna ANCOVA visade på en signifikant 

interaktionseffekt mellan utbildning och erfarenhet (F(2, 91)= 5.53, p = .021, ηp
2
= .058). 

Expertismatematiker (M= 0.16, SE= 0.11) och expertisekonomer (M= 0.17, SE= 0.11) hade 

en signifikant högre grad av ekonomisk rationalitet än novisa matematiker (M= -0.16, SE= 

0.11) och novisa ekonomer (M= -0.07, SE= 0.11). Detta är signifikant i relation till skillnaden 

mellan expertishumanister (M= -0.11, SE= 0.10) och novisa humanisterna (M= 0.02, SE= 

0.10) där experterna inte uppvisade högre grad av ekonomisk rationalitet än noviserna. Se 

figur 2 för en grafisk beskrivning av denna interaktion. 
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Figur 2. Figuren illustrerar en signifikant interaktion mellan studieinriktning och erfarenhet 

på universitet efter en utförd ANCOVA där det kontrollerats för kovariaterna kognitiv 

förmåga, numeracy samt kön. Interaktionen påvisar en inlärningseffekt där graden av 

ekonomisk rationalitet är högre för experterna än noviserna inom matematik och ekonomi 

samtidigt som studenterna i humanistiska ämnen inte uppvisar högre grad av ekonomisk 

rationalitet i och med längre studietid vid universitet. Y-axeln beskriver antal 

standardavvikelser från medelvärdet av ekonomisk rationalitet där ett positivt z-värde tyder på 

en högre grad av ekonomisk rationalitet än medelförsökpersonens. 

 

Tabell 2. Tabellen illustrerar hur ekonomiskt rationella respektive grupp är, innan kontroll 

för kovariater utförts, i jämförelse med genomsnittet för alla deltagande försökspersoner. 

Värdena i tabellen beskriver antal standardavvikelser som respektive grupp avviker från 

medelvärdet i ekonomisk rationalitet. Ett positivt värde visar på en högre grad av ekonomisk 

rationalitet än genomsnittet och ett negativt värde visar på en lägre grad av ekonomisk 

rationalitet än genomsnittet. 

 

Totalmått på ekonomisk rationalitet 

 Noviser 

M                  SD 

Experter 

M                 SD 

Totalt 

M            SD 

 

Ekonomer 

 

-0.12 

 

0.29 

 

0.19 

 

0.61 

 

0.03 

 

0.49 

Matematiker -0.09 0.42 0.29 0.49 0.11 0.49 

Humanister -0.08 0.37 -0.15 0.36 -0.11 0.36 

Totalt -0.1 0.36 0.1 0.52   

 

 

Interkorrelationer och kontrollvariabler 

Då nio försökspersoner saknade variabelvärde på en variabel och en försöksperson saknade 

två variabelvärden, gjordes interkorrelationen på de totalt 90 försökspersoner med värden på 

alla variabler. I Tabell 3 framkommer flera intressanta korrelationer. Kognitiv förmåga 

korrelerade signifikant med såväl totalmåttet på ekonomisk rationalitet, (r (88)= .26) resistans 

mot sunk cost (r (88)= .22), resultatet på base rate neglect (medical diagnosis) (r (88)=  -. 24) 

och resultatet på tärningsspelet (r (88)= .44). Alla korrelationer gick i en sådan riktning att en 

högre grad av ekonomiskt rationella svar korrelerade med högre kognitiv förmåga. 

Matematikkunskaper korrelerade signifikant positivt med osäkerhetseffekttestet (r (88)= .21) 
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och med tärningsspelet (r (88)= .23). Bättre matematikkunskaper korrelerade alltså med en 

högre grad av ekonomiskt rationellt beteende på dessa test. Numeracy korrelerade signifikant 

positivt med totalmåttet på ekonomisk rationalitet (r (88)= .32) och med tärningsspelet (r 

(88)= .27). Numeracy korrelerade således med en högre grad av ekonomisk rationalitet på 

tärningsspelet samt en högre ekonomiskt rationalitet totalt sätt. 

 

Kognitiv förmåga, matematikkunskaper och numeracy korrelerade alla med varandra. 

Kognitiv förmåga och numeracy hade en positiv korrelation på r (88)= .34), numeracy och 

matematikkunskaper hade en positiv korrelation på r (88)= .33 och kognitiv förmåga och 

matematikkunskaper korrelerade positivt med r (88)= .44. 

 

Det undersöktes även om huvudeffekter rörande erfarenhet och utbildning fanns gällande 

kontrollvariablerna matematikkunskaper, kognitiv förmåga samt numeracy. I alla lägen 

gjordes en variansanalys med ANOVA. Inga signifikanta skillnader av utbildning (F(2, 94)= 

2.31, p= .105 , ηp
2
= .047) eller av erfarenhet (F(1, 94)= 1.56, p= .215, ηp

2
= .016) fanns 

rörande numeracy hos försökspersonerna. Inte heller någon signifikant interaktionseffekt 

kunde skönjas (F(2, 94)= 1.55, p= .217 ηp
2
=  .032). 

 

Försökspersonerna skilde sig dock signifikant åt gällande kognitiv förmåga beroende på 

utbildning (F(2, 94)= 9.94, p< .001, ηp
2
= .174). På grund av en negativ korrelation mellan 

kognitiv förmåga och kön utfördes en ANCOVA där det kontrollerades för kön och den 

signifikanta effekten av utbildning kvarstod (F(2, 93)= 5.1, p< .008, ηp
2
= .099).  Ett post-hoc 

scheffétest visade att matematikerna (M= 10.88, SE= 0.61) hade signifikant högre kognitiv 

förmåga (p= .014) än ekonomerna (M= 9.12, SE= 0.57) och även signifikant högre kognitiv 

förmåga (p< .001) än humanisterna (M= 8.22, SE=  0.53). Ingen signifikant skillnad fanns 

mellan humanister och ekonomer (p= .369). Inga signifikanta huvudeffekter av erfarenhet, 

(F(1, 94)= 1.22, p= .272, ηp
2
= .013) på kognitiv förmåga upptäcktes. Inte heller några 

signifikanta interaktionseffekter mellan erfarenhet och utbildning kunde visas, (F(2, 94)= 

0.94, p= .394, ηp
2
= .020). Maximalt kunde 18 poäng uppnås på raventestet som mätte 

kognitiv förmåga. Gällande matematikkunskaper så fanns en signifikant huvudeffekt av 

utbildning (F(2, 94)= 16.06, p< .001, ηp
2
= .255). Ett Scheffétest gjordes post hoc och det 

visade sig att matematikerna (M= 58.91, SE= 2.09) hade signifikant bättre 

matematikkunskaper (p= .020) än ekonomerna (M= 50.70, SE= 2.09) och även signifikant 

bättre matematikkunskaper (p< .001) än humanisterna (M= 42.98, SE= 1.89). Ekonomerna var 
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även de signifikant bättre på matematikuppgiften (p= .034) än humanisterna. Inga signifikanta 

effekter på grund av erfarenhet upptäcktes (F(1, 94)=1.26, p= .265, ηp
2
 = .013). Däremot 

fanns en signifikant interaktionseffekt (F(2, 94)=4.67, p= .012, ηp
2
 = .090) där 

expertismatematiker (M= 63.69, SE= 2.90) och expertisekonomer (M= 53.27, SE= 3.00) hade 

bättre matematikkunskaper än novisa matematiker (M= 54.13, SE=  3.00) och novisa 

ekonomer (M= 48.13, SE= 2.90) samtidigt som expertishumanister (M= 39.56, SE= 2.74) 

hade sämre matematikkunskaper än novisa humanister (M= 46.40, SE= 2.60). Maximalt 

kunde en försöksperson få maximalt 102 poäng på testet för matematikkunskaper. Se Figur 3 

för en grafisk beskrivning av detta. 
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Figur 3. Figuren beskriver en signifikant interaktionseffekt mellan utbildning och erfarenhet 

på sådant vis att expertismatematiker och expertisekonomer har bättre matematikkunskaper än 

novisa matematiker och novisa ekonomer samtidigt som expertishumanister har sämre 

matematikkunskaper än novisa humanister. 
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Tabell 3. Tabellen beskriver interkorrelationer mellan de olika deltesten och totalmåttet för ekonomisk rationalitet samt kontrollvariablerna 

numeracy, kognitiv förmåga, matematikkunskaper, ålder samt kön. Alla signifikanta korrelationer pekar åt det hållet såsom förväntats med 

undantag för kön. För alla korrelationer är frihetsgraden 88. 

Korrelationer mellan rationalitetsmått samt kontrollvariabler  

Variabel M SD Base 

rate 

advokat 
& 

förskole-

lärare 
 

Ge bort i 

ultimatumspelet 
 

Sunk 

cost 

Osäkerhetseffekten Behålla i 

ultimatumspelet 
 

Base rate 

medical 

diagnosis 
 

Transitivitet Tärningsspelet Totala 

Z-

värdet  

Numeracy Matematiktestet Raven Ålder Kön 

Base rate advokat 

& förskolelärare 
 

2.1 2.03 1 -0.09 0.05 0.1 0.03 -0.06 0.21* 0.04 -0.13 -0.14 -0.01 0.1 0.11 0.01 

Ge bort i 

ultimatumspelet 
 

457.47 86.19 -0.09 1 -0.08 -0.16 0.26* 0.21* -0.09 -0.09 -

0.47*** 

-0.19 0..2 0.08 -0.14 0.12 

Sunk cost 
 

3.36 1.11 0.05 -0.08 1 0.02 -0.12 -0.22* 0.05 0.28** 0.46*** 0.11 -0.07 0.22* 0.04 - 0.09 

Osäkerhetseffekten 
 

183.3 296.30 0.1 -0.16 0.02 1 -0.19 -0.06 0.27** 0.31** 0.51*** 0.2 0.21* 0.16 -0.11 - 0.35*** 

Behålla i 

ultimatumspelet 
 

303.87 199.14 0.03 0.26* -0.12 -0.19 1 0.22* -0.07 -0.34*** -0.6*** -0.12 0.01 -0.11 -0.00 0.14 

Base rate medical 

diagnosis 
 

30.77 24.6 -0.06 0.21* -0.22* -0.06 0.22* 1 -0.00 -0.28** -

0.52*** 

-0.06 -0.06 -0.24* -0.05 0.21* 

Transitivitet 
 

0.95 0.07 0.21* -0.09 0.05 0.27** -0.07 -0.00 1 0.2 0.38*** 0.09 0.07 -0.06 0.03 0.01 

Tärningsspelet 
 

47.64 9.75 0.04 -0.09 0.28** -0.31** -0.34*** 0.28** 0.2 1 0.66*** 0.27** 0.23* 0.44*** -0.09 - 0.28** 

Totala Z-värdet 
 

0.02 0.46 -0.13 -0.47*** 0.46*** 0.51*** -0.59*** -0.52*** 0.38*** 0.66*** 1 0.32** 0.13 0.26* -0.02 - 0.32** 

Numeracy 
 

3.1 1.1 -0.14 -0.19 0.11 0.20 -0.12 -0.06 0.09 0.27** 0.32** 1 0.33*** 0.34*** 0.02 - 0.28** 

Matematiktestet 
 

51.66 13.0 -0.01 0.2 -0.07 0.21* 0.01 -0.06 0.07 0.23* 0.13 0.33*** 1 0.44*** 0.02 - 0.28** 

Raven 
 

9.71 3.39 0.1 0.08 0.22* 0.16 -0.11 -0.24* -0.06 0.44*** 0.26* 0.34*** 0.44*** 1 0.09 - 0.33** 

Ålder 22.78 3.04 0.11 -0.14 0.04 -0.11 -0.00 -0.05 0.03 -0.09 -0.02 0.02 0.02 0.09 1 0.07 

 

Kön (0=M) (1=K) 0.4 0.48 0.01 0.12 - 0.09 - 0.35*** 0.14 0.21* 0.01 - 0.28** - 

0.32** 

- 0.28** - 0.28** - 0.33** 0.07 1 

*     p<.05   

**   p<.01  

*** p<.001 
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Enskilda test på rationalitet 

Base rate neglect (medical diagnosis) 

Det genomsnittliga korrekta svaret, angående om en person i de fyra medical diagnosis 

frågorna hade sjukdomen de diagnostiserats med, var 19.95%. Ju närmare försökspersoner 

legat detta värde ju högre grad av ekonomisk rationalitet och ju lägre grad av base rate 

negelect har de påvisat. Ett Kruskal-Wallistest användes för att undersöka huvudeffekter av 

utbildning på base rate neglect (medical diagnosis) men inga signifikanta huvudeffekter 

påvisades (H(2, N= 99)= .186, p= .911). Vidare användes ett Mann-Whitneytest för att 

undersöka huvudeffekter av erfarenhet. Resultatet visade på en signifikant huvudeffekt av 

erfarenhet, (U(n= 99)= 786, p= .002) vilket innebär att studenter som studerat en längre tid 

vid universitetet uppvisade högre ekonomisk rationalitet (M= 23.88, SD= 24.98) i base rate 

neglect (medical diagnosis) testet än studenter som studerat kort tid (M= 37.41, SD= 23.51). 

Då det korrekta svaret var 19.95% låg studenterna i slutet av sin kandidatutbildning 

anmärkningsvärt nära det korrekta svaret och uppvisade därmed en hög grad av ekonomisk 

rationalitet. Eftersom varken numeracy eller matematikkunskaper korrelerade med base rate 

neglect (medical diagnosis) kan man dra slutsatsen ingen av dessa kan förklara effekten av 

erfarenhet. Kognitiv förmåga korrelerar däremot positivt med base rate neglect (medical 

diagnosis) men ingen signifikant skillnad gällande kognitiv förmåga finns mellan novis- och 

expertgruppen vilket indikerar på att kognitiv förmåga inte heller förklarar effekten av 

erfarenhet. En tydlig bimodalitet existerade mellan de som vägde in bas frekvenserna på ett 

korrekt sätt i sina beslut och de som i princip helt bortsåg från dem. Se Tabell 5 för 

genomgång av medelvärden för grupperna. 

 

Base rate neglect (advokater och förskolelärare) 

För att undersöka huvudeffekt av utbildning på base rate neglect (advokater och 

förskolelärare) utfördes ett Kruskal-Wallistest men inga signifikanta effekter påvisades (H(2, 

n= 99)= 1199.5, p= .584). Inte heller påvisades några signifikanta huvudeffekter av utbildning 

med ett Mann-Whitneytest, U(n= 99)= 1199, p= .855. Det fanns således ingen signifikant 

skillnad i ekonomisk rationalitet i base rate neglect (advokater och förskolelärare) testet 

mellan de olika studiegrupperna eller mellan studenter som studerat kort eller lång tid vid 

universitetet. En tydlig bimodalitet fanns mellan de som helt bortsåg från basfrekvenserna och 

de som vägde in basfrekvenserna i sina beslut. Se Tabell 5 för genomgång av medelvärden för 

grupperna. Resultatet 0 tyder på en helt korrekt invägning av bas frekvenser och 4.44 på total 
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base rate neglect. De två måtten på base rate neglect korrelerade inte signifikant med 

varandra. 

 

Ultimatumspelet (ge bort) 

Inga signifikanta huvudeffekter av varken utbildning (F(2, 91)= 0.11, p= .898, ηp
2
= .002) 

eller erfarenhet (F(1, 91)= 0.58, p= .45, ηp
2
= .006) gällande hur mycket deltagarna kunde 

tänka sig att ge bort i ultimatumspelet kunde påvisas av den variansanalys som utfördes. Inte 

heller några signifikanta interaktionseffekter (F(2, 91)= 1.29, p= .282, ηp
2
= .027) kunde 

påvisas. Ingen grupps genomsnittliga svar låg nära det ekonomiskt rationella svaret att man 

ville ge bort 1 kr utan alla grupper låg kring ca 450kr. Se Tabell 4 för exakta värden och 

skillnader mellan grupper.   

 

Ultimatumspelet (behålla) 

Ett Kruskal-Wallistest visade på inga signifikanta huvudeffekter av utbildning (H(2, n= 100)= 

.792, p= .673) och ett Mann-Whitneytest på inga signifikanta skillnader av erfarenhet (U(n= 

100)= 1079.5, p= .233) gällande hur mycket deltagarna som minsta summa kunde tänka sig 

att behålla, acceptera, i ultimatumspelet. Ingen av gruppernas genomsnittliga svar låg nära det 

ekonomiskt rationella svaret att man som minst kunde acceptera att få 1 kr, utan snarare låg 

grupperna kring att som minst acceptera 300 kr. Se Tabell 5 för genomgång av medelvärden 

och standardavvikelser för grupperna. 

 

Sunk cost 

En variansanalys visade på en signifikant huvudeffekt av erfarenhet, F(1, 94)= 6.35, p= .013, 

ηp
2
= .063. Expertgruppen (M= 3.6, SD= 1.19) påvisade signifikant högre resistens mot sunk 

cost i sina beslut än novisgruppen (M= 3.04, SD= 0.97). En oberoende tvåvägs-ANCOVA 

utfördes för att kontrollera för kognitiv förmåga och den signifikanta huvudeffekten av 

erfarenhet kvarstod, F(1, 93)= 5.32, p= .023, ηp
2
= .054. Experterna påvisade signifikant högre 

grad av resistans mot sunk cost (M= 3.57, SE= 3.88) än noviserna (M= 3.07, SE= 3.37). Se 

Figur 4 för illustration av huvudeffekt av erfarenhet efter att det har kontrollerats för ravens 

matriser. ANOVAn visade inte på några signifikanta huvudeffekter av utbildning (F(2, 94)= 

.13, p= .878, ηp
2
= .003) eller interaktionseffekter (F(2, 94) = .09, p= .910, ηp

2
= .002) 

påträffades. ANCOVAn visade inte heller på några signifikanta effekter av utbildning eller 

interaktion. Se Tabell 4 för en sammanställning av skillnaderna mellan grupperna innan 

kontroll för kognitiv förmåga utfördes. Värt att notera är att alla grupper föll offer för sunk 
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cost, och ingen grupp betedde sig ekonomiskt rationellt och låg nära 7 i sina genomsnittliga 

svar. 
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Figur 4. Figuren illustrerar en signifikant huvudeffekt av erfarenhet vid universitet på nivån 

av resistes mot sunk costs på så vis att studenter i slutet av sin utbildning uppvisar en högre 

grad av resistens mot sunk costs i sina beslut och därmed en högre grad av ekonomisk 

rationalitet än de som är nya vid universitetet. Figuren illustrerar en ANCOVA där det 

kontrollerats för kovariaten kognitiv förmåga. Y-axeln beskriver det genomsnittliga värdet för 

sunk cost frågorna där 7 tyder på total resistens mot sunk costs och 1 på total ickeresistens 

mot sunk costs. Både grupperna föll alltså offer för sunk costs om än i olika grad. 

 

En item-korrelationsanalys som undersökte cronbachs alfa utfördes på de fyra sunk costs 

frågorna vilken gav α = .394, där en cronbachs alfa på α = .7 generellt är den lägsta 

interkorrelationen som accepteras för itemsen ska antas mäta samma variabel. 

 

Osäkerhetseffekten 

Värt att notera är att ingen grupp i genomsnitt påvisade osäkerhetseffekt (dvs att betala 

mindre för de säkra rikskupongerna än de utlottningsbara), humanisterna låg dock nära, och 

ingen grupp uppvisade en betalningsvilja som motsvarade väntevärdet dvs. att betala 50% 

mer för lotteriet. Dock påträffades skillnader i hur mycket försökspersonerna från de olika 
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grupperna visade preferens för det dominerande lotterialternativet. En variansanalys utfördes 

och denna påvisade ingen signifikant effekt av erfarenhet (F(1, 89)= 1.49, p= .225, ηp
2
= 

.016). Ingen skillnad i till vilken grad försöksdeltagarna föredrog det dominerande 

lotterialternativet fanns mellan noviserna och experterna. Inte heller någon signifikant 

interaktionseffekt kunde påvisas, (F(2, 89)= 0.85, p= .432, ηp
2
= .019). En signifikant 

huvudeffekt av utbildning (F(2,89)= 4.56, p= .013, ηp
2
= .093) upptäcktes däremot. En post-

hoc analys med hjälp av ett Scheffe test visade att matematikerna (M= 269.03, SD= 284.6) 

påvisade en signifikant (p= .015)  högre preferens för det dominerande alternativet än 

humanisterna (M= 59.88, SD= 327.37). Ekonomerna (M= 196.7, SD= 220.42) skiljde sig 

enligt post-hoc analysen inte signifikant ifrån de två andra studentgrupperna, p= .610, i 

jämförelsen med matematikerna samt, p= .161, i jämförelse med humanisterna. Se Figur 5 för 

en grafisk beskrivning av denna effekt. Då högre grad av preferens för det dominerande 

lotterialternativet korrelerar positivt med resultat på matematikuppgiften samt negativt med 

kön så utfördes en oberoende tvåvägs ANCOVA där det kontrollerades för matematikkunskap 

och kön. Den signifikanta huvudeffekten av utbildning kvarstod inte (F(2, 87)= 1.38, p= .258, 

ηp
2
= .031) då kontroll för kovariater utförts. Se Tabell 3 för en sammanställning av 

skillnaderna mellan grupperna innan kontroll för matematikkunskaper samt kön utfördes. 

ANCOVAn visade inte heller på några signifikanta effekter av erfarenhet eller interaktion. 
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Figur 5. Figuren illustrerar en signifikant huvudeffekt av utbildning vid universitet på nivån 

av preferens för det dominerande lotterialternativet på så vis att matematiker påvisar en högre 

grad av preferens för det dominerande lotterialternativet i sina beslut än humanister och 

därmed en högre grad av ekonomisk rationalitet. Ekonomerna skiljer sig inte signifikant från 

någon grupp. Figuren illustrerar en ANOVA där det inte har kontrollerats för kovariaterna 

matematikkunskaper samt kön. Y-axeln beskriver skillnad i kronor mellan vad 

försökspersonerna är villiga att betala för lotterisituationen i jämförelse med den säkra 

situationen.  

 

Tärningsspelet (maximering eller matchning)  

Inga signifikanta huvudeffekter av utbildning påvisades efter att ha utfört ett Kruskal-

Wallistest, H(2, n= 100)= 3.413, p= 181). Inte heller visade ett Mann-Whitneytest på några 

signifikanta huvudeffekter av erfarenhet (U(n= 100)= 1045, p= .147). Värt att påpeka är att 

den bimodala fördelningen visade på att ca hälften av studenterna matchade i tärningsspelet 

(40 svarta samt 20 vita) och andra hälften maximerade (60 svarta). En mycket tydlig bimodal 

uppdelning fanns alltså mellan de ekonomiskt rationellt maximerande individerna och de 

matchande individerna. Detta var dock inte signifikant beroende av studieinriktning eller 

erfarenhet.    

 

Transitivitet 

Inga signifikanta huvudeffekter av utbildning (F(2, 93)= .324, p= .724, ηp
2
= .007) eller 

erfarenhet (F(1, 93)= 2.05, p= .156, ηp
2
= .023) påvisades av den variansanalys som utfördes. 

Inte heller påvisades några signifikanta interaktionseffekter, F(2, 93)= 2.87, p= .061, ηp
2
= 

.058 . Alla grupper hade höga genomsnittliga värden (kring 94-95%) och låga nära total 

transitivitet, dvs. 100% transitiva val, i sina val av lägenheter. Se Tabell 4 för medelvärden, 

standardavvikelser och skillnader mellan grupper. 
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Tabell 4: Tabellen illustrerar de enskilda test där variabeln visat sig vara normalfördelad. Ett 

högre värde på sunk cost tyder på en högre grad av rationalitet. Ett högre värde på 

osäkerhetseffekten tyder på en högre preferens för det dominerande lotterialternativet och 

därmed en högre grad av rationalitet. Ju högre värde desto mer har betalats för rikskupongen 

i lotteriet än för den säkra rikskupongen . Gällande transitivitet tyder ett högre värde på en 

högre andel transitiva val och därmed en högre grad av rationalitet och gällande hur mycket 

individerna ger bort i ultimatumspelet så tyder ett lägre värde på en högre grad av 

rationalitet. 

Normalfördelade test för rationalitet 

 

 

 

Sunk cost 

  M            SD 

 

 

Ge bort i 

ultimatumspelet 

(kr) 

  M                SD 

 

Osäkerhetseffekten 

(kr) 

   M              SD 

 

 

 

Transitivitet 

(%) 

  M       SD 

 

 
    

Ekonomer Noviser 3.05 0.80 476.67 49.52 136.2 261.04 96 6 

Ekonomer Experter 3.72 1.29 423.33 109.98 257.2 157 93 6 

Ekonomer Totalt 3.37 1.1 450 88.1 196.7 220.42 95 6 

         

Matematiker Noviser 3.13 1.25 463.33 110.95 203.8 257.98 94 8 

Matematiker Experter 3.56 1.19 454.44 71.03 330.19 302.72 96 7 

Matematiker Totalt 3.35 1.22 458.74 91.04 269.03 284.61 95 8 

         

Humanister Noviser 2.96 0.90 450 124.85 75.94 404.13 97 5 

Humanister Experter 3.54 1.17 469.5 57.27 41.81 223.66 91 10 

Humanister Totalt 3.24 1.06 459.75 96.24 59.88 327.37 94 8 

         

Noviser Total 3.04 0.97 462.5 100.80 134.73 319.44 96 6 

Experter Total 3.6 1.19 450.45 81.47 208.72 263.22 93 8 
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Tabell 5. Tabellen illustrerar medelvärden och standardavvikelser för de enskilda test där 

beroendevariabeln visat sig vara bimodalt fördelad. Dessa värden är således inte speciellt 

representativa för det faktiska utfallet då medelvärdet i sig självt ofta blir ett mellanting 

mellan de två bimodala svaren som uppgetts men skillnaden mellan medelvärden har ändå 

visst förklaringsvärde. Gällande base rate (medical diagnosis) är personer mer ekonomiskt 

rationella ju närmare 19.95% de ligger. Gällande Base rate (advokat förskolelärare) är 

personer mer ekonomiskt rationella ju närmare 0 de hamnat. Angående vad 

försökspersonerna som minst kan tänka sig att behålla i ultimatumspelet så låg alla grupper i 

genomsnitt långt från det ekonomisk rationella svaret 1 kr. I tärningsspelet är det ekonomiskt 

rationellt korrekta svaret 60 svarta kast. Ju närmare grupperna i ligger detta värde desto mer 

ekonomiskt rationella är de. 

Bimodala test för rationalitet 

 

 

 

Base rate (medical 

diagnosis) 

(%) 

  M            SD 

 

 

Base rate (advokat 

förskolelärare) 

  M                SD 

 

Behålla i Ultimatumspelet 

(kr) 

   M              SD 

 

 

 

Tärningsspelet 

(antal svarta kast) 

  M       SD 

 

 
    

Ekonomer Noviser 40.2 23.52 2.47 2.17 308.5 182.55 46.75 9.77 

Ekonomer Experter 22.77 26.81 1.76 2.04 256.53 201.38 46.87 9.65 

Ekonomer Totalt 31.48 26.33 2.13 2.10 283.35 190.48 46.81 9.55 

         

Matematiker Noviser 36.66 18.91 2.25 4.78 329.27 192.05 46.6 10.36 

Matematiker Experter 22.87 25.7 1.90 2.02 274.31 243.89 54.69 54.69 

Matematiker Totalt 29.54 23.38 2.07 1.98 300.9 218.48 50.77 10.29 

         

Humanister Noviser 35.89 27.31 1.89 2.06 327.15 197.74 45.75 9.54 

Humanister Experter 25.72 21.38 2.66 2.06 304.78 211.72 44.94 8.34 

Humanister Totalt 31.07 24.89 2.26 2.07 316.55 202 45.37 8.88 

         

Noviser Total 37.41 23.51 2.18 2.05 321.92 187.8 46.31 9.67 

Experter Total 23.88 24.08 2.14 2.04 280.06 216.11 48.71 9.72 
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om graden av ekonomisk rationalitet hos ekonomer, 

matematiker och humanister påverkas av vad man studerar samt hur länge man studerat.  

Uppsatsen behandlar två huvudhypoteser. Den första hypotesen var att utbildning i normativ 

ekonomisk teori ökar individers grad av ekonomiskt rationellt tänkande. Den andra hypotesen 

var att ekonomer och matematiker skulle öka sin grad av ekonomisk rationalitet, i och med sin 

träning och förvärvade av kunskaper inom matematik, medan humanisterna, vars utbildning 

inte innehåller matematisk träning, inte skulle bli mer ekonomiskt rationella. 

 

Vidare undersöktes om det finns alternativa förklaringsmodeller till ekonomiskt rationalitet än 

inlärningseffekter, så som selektionseffekter, kognitiv förmåga, numeracy, grundläggande 

matematikkunskaper och generell erfarenhet vid universitetet. 

 

Resultaten visade på stöd för den andra hypotesen, men inte för den första. Det fanns 

signifikanta interaktionseffekter mellan utbildning och erfarenhet som tydde på att ekonomer 

och matematiker båda ökade sin grad av ekonomisk rationalitet samtidigt som humanisterna 

inte gjorde detta, utan snarare minskade en aning i grad av ekonomisk rationalitet. Detta även 

då det kontrollerats för kovariaterna numeracy, kognitiv förmåga samt kön. Dessa och övriga 

resultat kommer att vidareutvecklas i diskussionen som följer. 

 

Larrick et al. (1993) undersökte i sin studie i vilken grad studenter inom ekonomi, humaniora 

samt biologi handlar i enlighet med cost-benefit principen och hur mycket de respektive 

grupperna använder sig av maximeringsstrategier, ett mått på ekonomisk rationalitet. De 

undersökte även om det fanns en skillnad i användandet av maximeringsstrategier mellan 

studenter och professorer inom respektive ämne. Resultatet påvisade att ekonomistudenter i 

högre grad använde sig av maximeringsstrategier än övriga studiegrupper och att det förekom 

en ännu högre grad av ekonomisk rationalitet bland ekonomiprofessorerna. Larrick et al. 

(1993) drar slutsatsen att ekonomer skiljer sig från övriga grupper eftersom utbildningen ger 

kunskaper i maximeringstänkande och inlärningshypotesen styrks eftersom professorer inom 

ekonomi påvisar en högre grad av maximeringstänkande än ekonomistudenterna. Dock kan 

självselektion förekomma. 

 

Vår första huvudhypotes, inspirerad av Larrick et al.s (1993) studie, var som tidigare nämns 

att ekonomistudenter kommer att öka sin grad av ekonomisk rationalitet i och med sin 
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utbildning samtidigt som övriga studenters grad av rationalitet inte påverkas av erfarenhet vid 

universitet. Hypotesen syftar således till att undersöka om ekonomisk rationalitet beror på 

inlärningseffekter samt att graden av ekonomisk rationalitet i så fall borde stegras för 

studenter i slutet på sin ekonomiutbildning i relation till andra studenter i slutet på sin 

utbildning. 

 

Larrick et al. (1993) undersökte förutom ekonomer, humanister samt biologer, två inriktningar 

som inte studerar matematik i samma utsträckning som ekonomistudenter. Inte heller Carter 

och Irons (1991) jämförde ekonomer med studenter som studerar matematiska ämnen i sin 

studie där de fann en skillnad på grund av utbildning, men ingen interaktionseffekt mellan 

utbildning och erfarenhet. Ovannämnda forskningsstudier har inte kontrollerat för 

matematikkunskaper och relationen mellan ekonomisk rationalitet och kunskaper i matematik. 

Detta skulle således kunna vara en ovidkommande variabel som ligger till grund för hur 

ekonomiskt rationellt studenter agerar. Stanovich och West (1998) undersökte i sin studie 

skillnader i hur människor fattar ekonomiskt rationella beslut beroende på bland annat 

kognitiv förmåga och matematikkunskaper. De undersökte 954 psykologistudenter och 

påvisade att högre kognitiv förmåga samt bättre matematikkunskaper korrelerade positivt med 

hur rationellt de agerade. Utifrån detta undersöktes även den andra hypotesen, att högre grad 

av ekonomisk rationalitet beror på inlärning av matematik och vana att tänka matematiskt. 

 

Resultaten visade inte stöd för den första interaktionshypotesen, gällande inlärningseffekter 

på ekonomisk rationalitet. Interaktionseffekten gällande att ekonomistudenter skulle öka sin 

grad av ekonomiskt rationellt tänkande samtidigt som de två andra grupperna inte skulle göra 

det fick inget stöd i vår undersökning och därmed visar den på andra resultat än Larrick et al. 

(1993) forskning där större skillnader fanns mellan professorer inom olika vetenskapsgrenar 

än mellan studenter inom samma ämnen. Detta gällde även då en a priori analys genomförts.  

 

Då den andra interaktionshypotesen testades kunde vi dock klarlägga, efter en a priori analys, 

att signifikanta interaktionseffekter fanns mellan utbildning och erfarenhet på sådant sätt att 

ekonomer och matematiker båda ökade sin grad av ekonomiskt rationellt resonerande 

samtidigt som humanisterna inte gjorde detta utan snarare minskade en aning i grad av 

ekonomisk rationalitet. Detta resultat gällde även då det kontrollerats för kovariaterna 

kognitiv förmåga, numeracy samt kön. Resultaten är således förenliga med att träning i 

matematiskt tänkande och resonerande (snarare än träning i ren normativ ekonomi) kan leda 
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till en ökad grad av ekonomiskt rationalitet jämfört med de som inte tränar sitt matematiska 

resonerande.  

 

Tidigare forskning som jämför ekonomer med andra studiegrupper har inte jämfört ekonomer 

med andra studenter som fokuserar på matematik utan endast med studentgrupper där 

matematik inte är relevant för huvudämnet. Denna studies resultat kan därmed erbjuda en 

nytolkning av exempelvis Larrick et al.s (1993) resultat. 

 

Är det träningen i, och fokusering på, matematiskt tänkande som ökar graden av ekonomisk 

rationalitet snarare än träningen och inlärning av normativ ekonomisk teori? Intressant är 

dock att resultaten på det grundläggande matematiktestet som berörde de fyra räknesätten inte 

var signifikant korrelerat med totalmåttet på ekonomiskt rationalitet. Detta trots att en 

signifikant interaktion fanns gällande grundläggande matematikkunskaper som rent grafisk 

var mycket lik interaktionen rörande ekonomisk rationalitet. Dessa två mått skiljer sig alltså 

på ett liknande sett mellan grupperna utan att signifikant korrelera. Grupperna skiljde sig inte 

signifikant åt när det kom till numeracy, det vill säga förståelse av sannolikheter, men denna 

förmåga korrelerade signifikant med totalmåttet. Interaktionen mellan utbildning och 

erfarenhet kvarstod dock när det kontrollerats för detta. Det är således inte ekonomerna och 

matematikernas förbättring i de fyra räknesätten som skapar resultatet och inte heller enbart 

individers skillnad i numeracy. Detta hade varit tänkbart då många av testen för att mäta 

rationalitet utgår från väntevärden och matematiska uträkningar. Gruppen skiljde sig 

signifikant åt i kognitiv förmåga på ett sådant sätt att ekonomer och matematiker hade 

signifikant högre kognitiv förmåga än humanisterna, detta hade kunnat förklara interaktionen 

då exempelvis West och Stanovich (2003) visat på en koppling mellan kognitiv förmåga och 

ekonomisk rationalitet. Även då det kontrollerats för kognitiv förmåga kvarstod dock 

resultatet. Kön korrelerade negativt med ekonomiskt rationalitet, resultatet kvarstod dock då 

även kön kontrollerats för. Även en ren effekt av utbildningen bortsett från 

kontrollvariablerna kvarstod alltså. Att studenterna inom ekonomi och matematik ökar sin 

ekonomiska rationalitet kan kanske i så fall bero på att ett visst matematiskt tillvägagångssätt, 

eller en viss normativ syn på ekonomiska frågeställningar lärs ut. Personerna börjar eventuellt 

tänka mer matematiskt då de angriper olika typer av problem och valsituationer, vilket gör 

dem mer ekonomiskt rationella. 

 



 

 42 

Intressant är att matematikerna tränar sig klart mer i matematiskt analytiskt tänkande än 

ekonomerna. Framförallt då cirka hälften av de sena ekonomistudenter som denna 

undersökning har testat har varit studenter av företagsekonomi vilket i sig inte innehåller 

någon speciellt avancerad matematik. En alternativ slutsats är att det finns effekter på graden 

av ekonomiskt rationellt tänkande både på grund av träning i matematiskt tänkande och även 

på grund av träning i normativt ekonomiskt tänkande. Detta är dock något som blir svårt att 

undersöka. 

 

Till skillnad från tidigare studier av Carter och Irons (1991) och Larrick et al. (1993) har 

denna undersöknings ekonomgrupp, som tidigare nämns, bestått av både nationalekonomer 

och företagsekonomer. Detta beror på att ekonomutbildning vid Uppsala universitet är 

uppbyggd på detta sätt och att inget rent “kandidatprogram i nationalekonomi” existerar. För 

att skapa jämförbarhet mellan den novisa gruppen och expertgruppen av ekonomer har därför 

även företagsekonomer testats i expertgruppen. Tidigare forskning har endast fokuserat på 

rena nationalekonomer då den utbildningen är klart mer kopplat till analys av ekonomisk 

rationalitet i sig själv och dess delbegrepp än företagsekonomers. Denna studies tvång till att 

inkorporera företagsekonomer kan i sig ha påverkat resultatet så att expertgruppen ekonomer 

inte skiljde sig så pass mycket från den novisa gruppen som den annars hade gjort. Då 

skillnader ändå påträffades tyder detta på att denna design ändock kunde visa sig effektiv, 

men möjligt är att tydligare resultat skulle uppkommit om endast nationalekonomer hade 

kunnat testas på ett valitt sätt. 

 

Ett grundläggande problem med att försöka mäta individers totala ekonomiska rationalitet är, 

som tidigare problematiserat, att inget enhetligt mått finns. Larrick et al. (1993) undersöker 

hur stor grad cost-benefit resonerande används och tittar framförallt på värdekonflikter samt 

hur man väger in sunk costs. Carter och Irons (1991) undersöker beteenden i ultimatumspelet. 

Denna uppsats har försökt samla flera olika mått på ekonomisk rationalitet som använts både i 

smalare undersökningar och bredare undersökningar. Detta på ett liknande sätt som de Bruine 

et al. (2007) som undersöker beslutskompetens med en mängd tester och sammanväger hur 

man väger in sunk cost, framing, konsistens i beslut och riskbedömning med mera.  

 

Det totala måttet på ekonomisk rationalitet gav stöd åt vissa hypoteser men inte åt andra. Inget 

stöd för att det fanns en selektionseffekt, där mer ekonomiskt rationella individer valt att läsa 

en specifik utbildning uppvisades. Inga signifikanta huvudeffekter av utbildning uppmättes, 
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varken med ANOVA, innan det kontrollerats för kovariater, eller då en ANCOVA som 

kontrollerade för kovariater utfördes. Därmed visar denna studie inte på de effekter som 

Carter och Irons (1991) påvisade i sin studie där de drog slutsatsen att “economnists are born 

not made”. Denna slutsats finner vi inget stöd för. Sägas ska här att Carter och Irons (1991) 

mätte ekonomisk rationalitet endast med hjälp av ultimatumspelet, men inte heller vårt 

ultimatspel ger signifikanta utslag för utbildning då det analyseras separat. Matematiker och 

ekonomer skilde sig inte heller signifikant från humanister, vilket hade varit fallet om dessa 

två grupper skulle ha varit mer ekonomiskt rationella än humanisterna till att börja med och 

på grund av sin ekonomiska rationalitet sökt sig till utbildningar inriktade på olika typer av 

matematik. Denna undersökning finner alltså inget stöd för att studenter som söker sig till 

olika utbildningar skiljer sig i grad av ekonomiskt rationellt tänkande. 

 

Alla mått korrelerade inte signifikant med varandra men totalmåttet på ekonomisk rationalitet 

korrelerade på en mycket hög signifikansnivå (p< .001) med alla mått förutom base rate 

neglect (advokat förskolelärare). Detta kan tolkas som att alla mått drar sin del till stacken i 

den ekonomiska rationaliteten eller så finns samma felmätning i flera mått, detta då de 

separata variablernas värden är med i det totalmått som de korreleras emot. De relativt svaga 

effektstorlekar som de signifikanta testen haft kan ses i ljuset av att försökspersonerna verkar 

skilja sig en hel del mellan de olika typerna av ekonomiskt rationellt tänkande. På vissa frågor 

kan en viss försöksperson svara ytterst ekonomiskt rationellt för att i nästa svara ytterst 

ekonomiskt irrationellt, detta visar sig i att alla måtten inte korrelerar med varandra. 

Ekonomisk rationalitet är kanske inte en egenskap utan snarare finns det många olika typer av 

ekonomiskt rationalitet som hör ihop men troligtvis inte till den grad som antyds då Carter 

och Irons (1993) använder exempelvis ultimatumspelet för att mäta ekonomisk rationalitet i 

sin helhet.  

 

Validiteten i vissa mått kan helt kritiseras. I undersökningen fanns två olika test för att mäta 

base rate neglect. En av dessa var ett medical diagnosis test där försökspersonerna skulle 

uppskatta sannolikhet att en viss person som diagnostiserats som sjuk faktiskt var sjuk. I det 

andra testet skulle försökspersonen utifrån en personbeskrivning uppskatta sannolikheten att 

den beskrivna personen var en advokat. Båda testen har använts i flera fall för att mäta just 

base rate neglect. Medical diagnosistestet exempelvis av Juslin et al. (2011) och 

personbeskrivningstestet exempelvis av Tversky och Kahneman (1974). Dessa test som båda 

bör mäta samma kognitiva heuristiker, nämligen base rate neglect, korrelerade dock inte 
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signifikant med varandra. Detta är ytterst intressant. En möjlig förklaring är att 

personbeskrivningstestet gynnar lathetssvar. Att endast kopiera basfrekvensen i respektive 

fråga (70 % samt 30 %) kommer att ge ett utfall som påvisar perfekt ekonomisk rationalitet 

utan att svaret i sig behöver vara genomtänkt. Denna tanke styrks av det faktum att 

personbeskrivningstestet base rate neglect (advokat förskolelärare) var det enda deltest som 

inte korrelerade signifikant med totalmåttet på ekonomisk rationalitet, vilket kan tyda på att 

det inte över huvud taget mäter base rate neglect. Då en exkludering av detta base rate neglect 

mått inte förändrade resultatet behölls det ändå. 

 

Interkorrelationsanalys påvisade en negativ korrelation mellan kön och kognitiv förmåga, 

denna beror dock med största sannolikhet på att matematikergruppen till största delen bestod 

av män och att matematikerna hade signifikant högre kognitiv förmåga än de andra två 

grupperna. Våra resultat av en kovariansanalys visar på att denna signifikant högre grad av 

kognitiv förmåga hos matematikerna inte beror på könsfördelningen utan snarare på andra 

särskiljande egenskaper hos matematikerna. 

 

Alla de enskilda delmåtten för ekonomisk rationalitet undersöktes också separat. Intressant är 

att ingen av de två ultimatumspelen gav några signifikant huvud- eller interaktionseffekter 

vilket hade förväntats med basis i Carter och Irons (1991) tidigare forskning. Inte heller 

skiljde sig grupperna signifikant åt rörande andel transitiva val av lägenheter, utan alla 

grupper uppvisade ett nära på helt transitivt beteende, något som går emot Brandstätter et al.s 

(2006) tidigare forskning. Alla grupper betedde sig tydligt irrationellt i ultimatumspelen och 

låg långt ifrån det ekonomiskt rationella svaret 1 kr. När det kommer till den varianten av 

spelet då försökspersonen skulle dela upp pengarna (ge bort) la sig snarare de absolut flesta 

försökspersonerna på en 50/50 uppdelning eller väldigt nära en sådan och gav alltså hälften av 

pengarna (500kr) till den andra parten vilket kan ses som en diametral motsats mot det 

ekonomiskt rationella som skulle vara att ge den andra parten 1 kr. 

 

Gällande resistens till sunk cost visade variansanalysen på en intressant huvudeffekt av 

erfarenhet över alla studentgrupper. De som studerat längre tid vid universitet uppvisade en 

signifikant högre resistens mot sunk costs. Larrick et al. (1993) har tidigare påvisat att träning 

i ekonomi hos professorer i hög grad korrelerar med resistens mot sunk costs samtidigt som 

träning i ekonomi på studentnivå hade en korrelation med resistens mot sunk costs men som 

var klart svagare. Här visar Larrick et al. (1993) på en eventuell erfarenhetseffekt av just 
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träning i ekonomi. Vår studie påvisar dock istället på en huvudeffekt av erfarenhet där ju 

längre försökspersonerna har studerat vid universitet, oavsett ämne, desto bättre är de på att 

analysera redan förlorade pengar eller förlorad tid istället för att lägga vikt vid tidigare 

uppoffringar, så kallade sunk costs. Huvudeffekten fanns kvar då det kontrollerats för 

kovarianten kognitiv förmåga. Denna uppsats undersökte endast resistens mot sunk costs vid 

handlande på ett personligt plan. Larrick et al. (1993) mäter både sunk costs i eget handlande 

samt i hur andra bör handla och vad försökspersoner trodde att en ekonom skulle 

rekommendera. Trots att en signifikant skillnad beroende på erfarenhet upptäcktes skall 

tilläggas att ingen av studie- eller erfarenhetsgrupperna totalt sett uppvisade närheten till 

ekonomisk rationalitet, alla föll offer för sunk cost, även om de erfarna studenterna gjorde det 

i något lägre grad. 

 

De fyra sunk costs uppgifterna interkorrelerade inte speciellt bra, en problematik som 

exempelvis de Bruine et al. (2007) också haft. Detta stödjer tanken om varför vi i denna 

undersökning har flera frågor för att mäta sunk cost. Det tycks variera när vi väger in sunk 

cost i ett beslut och när vi inte gör det, beroende på personliga premisser. Detta gör att olika 

försökspersoner är olika benägna att väga in sunk cost i de olika frågorna som används. 

Egentligen är denna låga interkorrelation inte alltför farlig då vi istället får ett slags 

genomsnittlig mått på resistens mot sunk cost över fyra varierade situationer. Men det är 

absolut ett problem att exempelvis Larrick et al. (1993) i vissa fall endast använt sig av endast 

en sunk cost uppgift. 

 

Gällande osäkerhetseffekten fanns, innan kontroll av kovariater utförts, en signifikant 

huvudeffekt av utbildning såsom att matematiker signifikant skilde sig från humanister. 

Matematikerna hade signifikant högre preferens för det dominanta alternativet i relation till 

humanisterna och påvisade därmed en högre grad av ekonomisk rationalitet. Detta verkar 

dock till hög grad ha berott på just grundläggande matematisk förmåga och effekt av kön, 

varför effekten inte längre var signifikant då en ANCOVA utförts. Intressant är att ingen 

grupp faktiskt påvisade osäkerhetseffekt, även om humanisterna låg mycket nära. Detta går 

emot tidigare resultat av Gneezy et al. (2006) som påvisade att försökspersoner betalade 

mindre för den ekonomiskt mer gynnsamma lotterisituationen än för den säkra situationen. 

Detta kan eventuellt bero på att vi använde färre frågor för att mäta osäkerhetseffekten än 

tidigare nämnda undersökning, att inomgruppdesign gjordes och att studenterna kan ha 

kommit ihåg vad de svarat på lotteri/säkra situationen en timme tidigare, eller så existerade 
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här helt enkelt inte en osäkerhetseffekt. Dock visade försökspersonerna i genomsnitt inte en 

stark tydlig preferens för det dominerande alternativt och uppvisade alltså inte ett helt 

ekonomiskt rationellt beteende. 

 

Tre av testen korrelerade med kognitiv förmåga på så sätt att ett högre resultat på ravens 

matriser korrelerade med en högre grad av ekonomisk rationalitet. Detta gällde tärningsspelet, 

base rate neglect (medical diagnosis), och som tidigare nämnt sunk cost. För mer än hälften 

av deltesten var således inte kognitiv förmåga relevant. Flertalet tidigare studier som 

exempelvis, de Bruine et al. (2007), Larrick et al. (1993) samt Stanovich och West (1998) har 

visat på korrelationen mellan med kognitiv förmåga och ekonomisk rationalitet gällande i 

princip alla deltest. Här föreligger en tydlig skillnad vilken kan ha flera olika förklaringar. I 

Larrick et al.s (1993) studie används SAT-scores som måttenhet för kognitiv förmåga till 

skillnad från denna uppsats där ravens matriser använts, vilket kan vara en delförklaring. 

Dessa studier berör inte heller samma deltest som denna uppsats varför det inte är alltför 

märkligt att inte samma korrelationsmönster syns. Men det är anmärkningsvärt att exempelvis 

de Bruines (2007) kompott av olika deltest som alla, förutom ett, korrelerar med kognitiv 

förmåga samtidigt som denna studies test inte gör det även om testen är olika. Delmåtten är 

ändå i båda fallen tänkta att mäta beslutsförmåga utifrån ett ekonomisk rationellt perspektiv 

och alla test syftar till att ha ekonomisk rationalitet som beroendemått.  

 

Flera av testen visade sig vara bimodala. Detta gällde båda av de två base rate neglect testen, 

det vill säga medical diagnosis och advokat/förskolelärare. Även tärningsspelet samt vad 

försökspersonen minst skulle acceptera att behålla i ultimatumspelet var bimodala. En 

bimodal fördelning är intressant då det i detta fall tyder på att två olika beteendemönster 

existerar. Antingen agerar försökspersonerna i princip helt ekonomiskt rationellt och väger 

korrekt in base rate, svarar svart alla gånger i tärningsspelet eller är villig att acceptera 1 kr i 

ultimatumspelet. Eller så agerar de mot ekonomisk rationalitet och negligerar helt 

basfrekvensen, är långt ifrån 1 kr i ultimatumspelet eller matchar i tärningsspelet. Dessa 

grupper verkade dock inte stämma överens med varandra då ingen tydlig korrelation fanns 

mellan de olika testen. Således fanns det inte två allomfattande grupper i de bimodala testen. 

För varje enskilt test existerar dock två tydligt definierade grupper, men dessa kan inte 

förklaras varken av undersökningens hypotes kring inlärning i de olika studiegrupperna, 

selektionseffekter bland grupperna eller fullt ut av kognitiv- eller matematisk förmåga eller 

numeracy. Den tydligaste korrelationen mellan ett bimodalt resultat och någon av 
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kontrollvariablerna var mellan tärningsspelet och kognitiv förmåga och denna korrelation är 

ändock endast medelstark. Vad en individ minst kan tänka sig att behålla i ultimatumspelet 

korrelerar över huvud taget inte signifikant med någon av kontrollvariablerna. Intressant vore 

att vidare undersöka vad som skapar dessa bimodala grupper vid exempelvis tärningsspelet då 

det för denna uppsats inte finns några tydliga svar på de frågorna. 

            

Selektionseffekter inom utbildning kontrollerades för genom att endast använda studenter på 

kandidatnivå men det kan fortfarande förekomma selektionseffekter som påverkat resultatet. 

Det är relevant att påpeka att selektion kan ha uppstått i expertgrupperna eftersom 

utbildningen inte är obligatorisk vilket möjliggör att alla inte slutför utbildningen. Om avhopp 

är vanligt förekommande betyder det att expertgrupperna inte är jämförbara med 

novisgrupperna och att det kan vara en viss typ av människor som läser vidare till slutet av 

utbildningen. Det skulle innebära att expertgrupperna skiljer sig från novisgrupperna i andra 

avseende än antal år vid universitetet. Exempelvis kan man tänka sig att lågpresterande 

studenter inte fullföljer utbildningen. Att inte en signifikant skillnad beroende på erfarenhet 

fanns rörande kognitiv förmåga mellan novisa- och expertstudenter antyder dock att så inte 

var fallet. 

 

För att samla in försökspersoner besökte vi bland annat föreläsningar för de studenter som 

kunde anses lämpliga för studien. Selektionseffekter kan här, samt vid uppskrivning på listor, 

ske om de som väljer att delta i studier inte är representativa för sina representativa grupper 

utan har andra gemensamma nämnare. För att få en bild av om detta kunde vara en risk togs 

informella anteckningar efter varje föreläsning angående hur många studenter som var på 

föreläsningen, hur många som skrev upp sig på deltagarlistan samt vilken studiegrupp de 

tillhörde (ekonomer, matematiker eller humanister). Det fanns en tydlig skillnad mellan 

studiegrupperna angående hur många som skrev upp sig på deltagarlistorna efter 

föreläsningarna. Högst antal uppskrivna studenter procentuellt efter föreläsningarna var 

matematiker då cirka 30-50 % av de som tillfrågades ville delta i experimentet. Bland 

humanisterna var det mellan 10-40 % av studenterna som ville delta men tydligast avvek 

ekonomerna där andelen studenter som ville delta i experimentet varierade mellan 0-5 %. 

Detta skulle kunna innebära att ekonomistudenterna som deltog i experimentet eventuellt inte 

är representativa för populationen ekonomistudenter som skulle undersökas och att en 

selektion skett redan vid insamlandet av försökspersoner. Vanliga åsikter som yttrades då fler 

ekonomistudenter försökte lockas till att delta i studien var att betalningen inte var tillräckligt 
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stor för experimentets längd. Här finns i sig ett tecken på en högre grad av ekonomisk 

rationalitet hos ekonomistudenterna som inte deltog i studien, i jämförelse med de som gjorde 

det. Detta då en stor del av studenterna faktiskt använde sig av en utpräglad cost-benefit 

analys, och på grund av denna ekonomiskt rationella attityd aldrig ens blev testade. Eftersom 

deltagandet var frivilligt kan man alltid fråga sig om det fanns en skillnad mellan de som vill 

vara med i experiment och de som inte ville delta, om det föreligger en tydlig skillnad är inte 

stickprovet representativt för populationen som vi ville undersöka. Möjligtvis är ekonomer 

klart mer ekonomiskt rationella än vad vi lyckats mäta då svårigheter funnits med att få 

ekonomistudenter till experimentet. Detta skulle kunna undersökas om incitamenten för 

deltagande ökades och en högre andel av ekonomistudenterna på så sätt lockades till att delta. 

 

En mer utpräglad renodling av experimentet skulle vara intressant för vidare forskning. 

Exempelvis genom att jämföra studenter vid KTH, Handelshögskolan och Teaterhögskolan. 

Detta skulle troligtvis leda till tydligare resultat. Över huvud taget finns det mening i att både 

testa matematiker och ekonomer tillsammans för att ytterligare undersöka de signifikanta 

resultaten i denna uppsats, att det är träningen i matematiska ämnen och tänkande som ger en 

ökad grad av ekonomisk rationalitet snarare än ökad kunskap om ekonomisk teori. Vidare 

finns en intressant vinst i att samla in mer data för att förklara den bimodala uppdelningen i 

flera av testresultaten. Vad beror den på och vad definierar de olika bimodala grupperna? En 

klarare definition av vad som faktiskt är ekonomisk rationalitet skulle vara önskvärd för att 

med all tydlighet kunna skapa ett objektivt totalmått. Värt att påpeka är dock att ingen grupp 

betedde sig speciellt ekonomiskt rationellt totalt sett vilket är ett tydligt stöd för kritiken av 

klassisk och neoklassisk nationalekonomisk teoribildning. På den inledande frågan i denna 

uppsats om det bara är vissa, om några, som beter sig ekonomiskt rationellt visar våra resultat 

på att människor generellt inte beter sig ekonomiskt rationellt men att numeracy och kognitiv 

förmåga korrelerar positivt med ekonomiskt rationalitet och att utbildning i ämnen som berör 

matematik verkar öka den ekonomiska rationaliteten signifikant.  



 

 49 

Referenser 

Arkes, H. R., & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk costs. Organizational Behavior 

and Human Decision Processes, 35, 124-140. 

 

Bechara, A., & Damasio, A.R. (2005). The somatic marker hypothesis: A neural theory 

of economic decision. Games and Economic Behavior, 52, 336–372. 

 

Bernoulli, D. (1738). Exposition of a new theory on the measurement of risk, Comentarii 

Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, översatt och återpublicerad 1954, 

Econometrica, 22, 23-36. 

 

Brandstätter, E., Gigrenzer, G., & Hertwig, R. (2006). The priority heuristic: Making choices 

without trade-offs. Psychological Review, 113, 409-432.  

 

de Bruin, B. W., Parker, A. M., & Fischhoff, B. (2007). Individual differences in adult 

decision-making competence. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 938-

956. 

 

Carter, J. R., & Irons, M. D. (1991). Are economists different and if so, why? The Journal of 

Economic Perspectives, 5, 171-177. 

 

Cokely, E. T., Galesic, M., Schulz, E., Ghazal, S., & Garcia-Retamero, R. (2012). Measuring 

Risk Literacy: The Berlin Numeracy Test. Judgment and Decision Making, 7, 25–47.  

 

Cooper, W.S. (1989). How evolutionary biology challenges the classical theory of rational 

choice. Biology and Philosophy, 4, 457-481. 

 

Elwin, E. (2012). Living and Learning: Reproducing Beliefs in Selective Experience. Journal 

of Behavioral Decision Making.  

 

Gebuis, T., & Van der Smagt, M. J. (2011). False approximations of the approximate number 

system? PLoS ONE, 6. 

 



 

 50 

Gneezy, U., List, J. A., & Wu, G. (2006). The uncertainty effect: When a risky prospect is 

valued less than its worst outcome. Quarterly Journal of Economics, 121, 1283–1309. 

 

Goldstein, E. B. (2008). Cognitive psychology. USA: Thomson Higher Education.  

 

Güth, W., Schmittberger, R., & Schwarze, B. (1982). An experimental analysis of ultimatum 

bargaining. Journal of Economic Behavior and Organization, 3, 367–388. 

 

Hertwig, R., & Erev, I. (2009) The description-experience gap in risky choice. Trends in 

Cognitive Siences, 13, 517-523.  

 

Hoskin, R. E. (1983). Opportunity cost and behavior. Journal of Accounting Research, 21, 78-

96.   

 

Johnson, E. J., Payne, J. W., & Bettman, J. R. (1988). Information displays and preference 

reversals. Organisational Behavior and Human Decision Processes, 42, 1-21. 

 

Juslin, P., Nilsson, H., Winman, A., & Lindskog, M. (2011). Reducing cognitive biases in 

probabilistic reasoning by the use of logarithm formats. Cognition, 120, 248-267.  

 

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. 

Econometrica, 47, 263-292. 

 

Larrick, R. P., Nisbett, R. E., & Morgan, J. N. (1993). Who uses the cost-benefit rules of 

choice? Implications for the normative status of microeconomic theory. Organizational 

Behavior and Human Decision Processes, 56, 331-347. 

 

Mcdowell, M., Thom, R., Frank, R. H., & Bernanke, B. (2009). “Principles of 

Microeconomics”.  

 

Newell, B. R., Lagnado, D. A., & Shanks, D. R. (2007). Straight choices: The psychology of 

decicion making. Hove: Psychology Press  

 



 

 51 

Newell, B. R., & Rakow, T. (2007). The role of experience in decisions from description. 

Psychonomic Bulletin and Review, 14, 1133-1139.   

 

Oosterbeek, H., Sloof, R., & Van de Kuilen, G. (2004). Cultural differences in ultimatum 

game experiments: Evidence from a meta-analysis. Experimental Economics, 7, 171–

188.  

 

Persky, J. (1995). The ethology of homo economicus. Journal of Economic Perspectives, 9, 

221-231. 

 

Raven, J. C. (1962). Advanced progressive matrices (Set IT). London: H. K. Lewis & 

Co. 

 
Rubinstein, A. (1982). Perfect equilibrium in a bargaining model. Econometrica, 50, 97-110. 

 

Simon, H. A. (1992). Economics bounded rationality and the cognitive revolution. USA: 

Edward Elgar Publishing Limited.     

 

Stanovich, K. E., & West, R. F. (1998). Individual differences in rational thought. Journal of 

Experimental Psychology, 127, 166-188. 

 

Thaler, R.H. (1988). Anomalies: The ultimatum game. Journal of economic perspectives, 2, 

195-206. 

 

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. 

Science, 185, 1124-1131. 

 

West, R.F., & Stanovich, K.E. (2003). Is probability matching smart? Associations between 

probabilistic choices and cognitive ability. Memory & Cognition, 31, 243-251.



 

 52 

Bilagor 

Bilaga 1. 

Enkät 1 

Fråga 1. 

Från en grupp med 70 % advokater och 30 % förskolelärare har en personbeskrivning av en 

slumpmässig person tagits fram. Denna lyder: 

Klär sig propert, är organiserad, en god retoriker samt välbärgad. 

Uppskatta sannolikheten att denna personbeskrivning beskriver en advokat:       % 

 

Fråga 2. 

Du är med i ett spel där du och en annan, för dig anonym, person deltar. Du har 1000 kr att 

spela med och ska föreslå hur dessa 1000 kr ska fördelas mellan er två. Den andre spelaren 

kan antingen acceptera ditt förslag, då kommer pengarna att fördelas mellan er såsom du 

föreslagit, eller neka till ditt förslag och då får ingen av er pengar. Bara ett förslag på 

uppdelning får ges. Den andra personen känner till spelets regler. Hur mycket skulle du 

erbjuda den andre spelaren av 1000 kr? 

_____________ Kr 

 

Fråga 3. 

Tänk dig att du betalat 150 kr för en teaterpjäs. Då du tittar på pjäsen upplever du den som 

dålig. Efter halva pjäsen är det paus och du har möjlighet att gå om du skulle vilja. Vad är 

sannolikheten för att du skulle gå utan att se klart pjäsen? 

 

Skulle med                                                                                                               Skulle med 

säkerhet inte gå                 säkerhet gå 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

 

Fråga 4.d 

Vad skulle du vara villig att betala för Rikskuponger (användbara som betalning vid 

restaurangbesök) till ett värde av 40kr? 

För dessa Rikskuponger skulle jag som mest vara villig att betala _____________ kr.  
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Fråga 5. 

Vad skulle du vara villig att betala för Rikskuponger (användbara som betalning vid 

restaurangbesök) till ett värde av 245kr? 

För dessa Rikskuponger skulle jag som mest vara villig att betala _____________kr.  ’ 

 

Fråga 6. 

Vad skulle du vara villig att betala för Rikskuponger (användbara som betalning vid 

restaurangbesök) till ett värde av 520kr? 

För dessa Rikskuponger skulle jag som mest vara villig att betala _____________ kr. 

 

Fråga 7. 

Vad skulle du vara villig att betala för Rikskuponger (användbara som betalning vid 

restaurangbesök) till ett värde av 280kr? 

För dessa Rikskuponger skulle jag som mest vara villig att betala _____________ kr.  

 

Fråga 8. 

Sannolikheten att en person slumpmässigt vald ur populationen av alla svenskar har 

sjukdomen är 3 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man har sjukdomen är 95 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man inte har sjukdomen är 15 %. 

Hur stor är sannolikheten att en person från populationen som har fått ett positivt provresultat 

verkligen har sjukdomen? 

Sannolikhet att personen har sjukdomen är: 

      % 
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Fråga 9. 

Sannolikheten att en person slumpmässigt vald ur populationen av alla svenskar har 

sjukdomen är 5 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man har sjukdomen är 85 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man inte har sjukdomen är 12 %. 

Hur stor är sannolikheten att en person från populationen som har fått ett positivt provresultat 

verkligen har sjukdomen? 

Sannolikhet att personen har sjukdomen är: 

          % 

 

Fråga 10. 

Du är VD för ett medieföretag som producerar datorprogram och i nuläget håller ni på med 

framtagandet av ett fotoredigeringsprogram. Detta kommer totalt att kosta 500.000kr. När 

projektet är färdigt till 90 %, och 450.000 kr har investerats, visar det sig att en annan firma 

redan har producerat ett liknande program och börjat marknadsföra den. Det andra 

programmet är dessutom uppenbart mer användarvänligt, fungerar mer effektivt och har klart 

fler funktioner än ditt program. Skulle du investera de sista 50.000kr (10 %) för att slutföra 

projektet? 

 

Skulle med                                                                                                               Skulle med 

säkerhet slutföra                                                                                                    säkerhet inte 

projektet                                    slutföra projektet 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
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Bilaga 2. 

Enkät 2 

Fråga 1. 

Från en grupp med 30 % advokater och 70 % förskolelärare har en personbeskrivning av en 

slumpmässig person tagits fram. Denna lyder: 

Klär sig propert, är organiserad, en god retoriker samt välbärgad. 

Uppskatta sannolikheten att denna personbeskrivning beskriver en advokat:       % 

 

Fråga 2. 

Du är med i ett spel där du och en annan, för dig anonym, person deltar. Den andra personen 

har 1000 kr att spela med och ska föreslå hur dessa 1000 kr ska fördelas mellan er två. Du kan 

antingen acceptera den andre spelarens förslag, då kommer pengarna att fördelas mellan er 

såsom den andre spelaren föreslagit, eller neka till den andra spelarens förslag och då får 

ingen av er pengar. Bara ett förslag på fördelning får ges. Den andra personen känner till 

spelets regler. Hur mycket skulle du minst behöva få av de 1000 kr för att acceptera den 

föreslagna fördelningen? 

_____________ Kr 

 

Fråga 3. 

Du är VD för ett stort flygbolag som i nuläget håller på att ta fram ett flygplan som inte kan 

upptäckas på radar. Detta kommer totalt att kosta 100 miljoner kr. När projektet är färdigt till 

90 %, och 90 miljoner har investerats, visar det sig att en annan firma redan har producerat ett 

liknande plan och börjat marknadsföra det. Detta andra plan är dessutom uppenbart snabbare 

och klart mycket billigare i drift än ert plan. Skulle du investera de sista 10 miljonerna (10 %) 

för att slutföra projektet? 

 

Skulle definitivt                                                                                                         Skulle 

slutföra                                                                                                       definitivt 

projektet                                inte slutföra 

                                                                                                           projektet 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
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Fråga 4. 

Du funderar på att delta i ett lotteri där utfallet är ett av två värden på Rikskuponger 

(användbara som betalning vid restaurangbesök). 

Lotteriet avgörs med slantsingling, vilket gör att det är 50% chans att få krona och 50% chans 

att få klave. Blir det krona får du en Rikskupong värd 40kr, blir det klave får du en 

Rikskupong värd 60kr . 

För detta deltagande skulle jag som mest vara villig att betala ______________kr. 

 

Fråga 5. 

Du funderar på att delta i ett lotteri där utfallet är ett av två värden på Rikskuponger 

(användbara som betalning vid restaurangbesök). 

Lotteriet avgörs med slantsingling, vilket gör att det är 50% chans att få krona och 50% chans 

att få klave. Blir det krona får du en Rikskupong värd 245kr, blir det klave får du en 

Rikskupong värd 455kr . 

För detta deltagande skulle jag som mest vara villig att betala ______________kr. 

 

Fråga 6. 

Du funderar på att delta i ett lotteri där utfallet är ett av två värden på Rikskuponger 

(användbara som betalning vid restaurangbesök). 

Lotteriet avgörs med slantsingling, vilket gör att det är 50% chans att få krona och 50% chans 

att få klave. Blir det krona får du en Rikskupong värd 520kr, blir det klave får du en 

Rikskupong värd 780kr . 

För detta deltagande skulle jag som mest vara villig att betala ______________kr. 

 

Fråga 7. 

Du funderar på att delta i ett lotteri där utfallet är ett av två värden på Rikskuponger 

(användbara som betalning vid restaurangbesök). 

Lotteriet avgörs med slantsingling, vilket gör att det är 50% chans att få krona och 50% chans 

att få klave. Blir det krona får du en Rikskupong värd 280kr, blir det klave får du en 

Rikskupong värd 420kr . 

För detta deltagande skulle jag som mest vara villig att betala ______________kr. 
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Fråga 8. 

Sannolikheten att en person slumpmässigt vald ur populationen av alla svenskar har 

sjukdomen är 1 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man har sjukdomen är 90 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man inte har sjukdomen är 30 %. 

Hur stor är sannolikheten att en person från populationen som har fått ett positivt provresultat 

verkligen har sjukdomen? 

Sannolikhet att personen har sjukdomen är: 

     % 

 

Fråga 9. 

Sannolikheten att en person slumpmässigt vald ur populationen av alla svenskar har 

sjukdomen är 10 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man har sjukdomen är 90 %. 

Sannolikheten att få ett positivt provresultat givet att man inte har sjukdomen är 20 %. 

Hur stor är sannolikheten att en person från populationen som har fått ett positivt provresultat 

verkligen har sjukdomen? 

Sannolikhet att personen har sjukdomen är: 

      % 

 

Fråga 10. 

Efter en stor måltid på en restaurang beställer du in en stor god efterrätt. Efter några tuggor 

känner du dig mätt och vill helst inte äta något mer. 

Vad är det troligaste att du gör, fortsätter att äta av efterrätten eller slutar äta? 

 

Skulle med                                                                                                             Skulle med 

säkerhet äta mer                   säkerhet sluta äta 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

 

 

 

 


