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Abstract 

Inom kognitionsforskningen kring individers förmåga att skatta vardagliga fenomen har det 

uppstått två läger. Ett hävdar att människor gör optimala skattningar och ett läger hävdar att så 

inte är fallet. I artikeln “Optimal predictions in everyday cognition” (2006) fastslår Griffiths 

och Tenenbaum utifrån grafisk analys att människor är bra på att göra betingade skattningar 

av vardagliga fenomens längd eller mängd. Författarna argumenterar för att människor har 

kunskap om fenomenens fördelningar och att denna kunskap ligger till grund för 

skattningarna. Vi replikerar Griffiths & Tenenbaums undersökning och testar formellt deras 

slutsatser och antaganden. Våra resultat ligger inte i linje med deras, vi finner inget stöd för 

deras slutsatser även om skattningarna är olika bra för olika fenomen och fördelningar. Vi 

drar slutsatsen att man, givet fältets många olika resultat, ska vara försiktig med att dra 

slutsatser från enstaka studier.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att göra förutsägelser eller skattningar om framtiden hör till vardagslivet även om människor 

inte alltid tänker på det. Utan någon större möda skattar folk hur lång tid det tar att åka till 

jobbet eller hur mycket mjölk som behöver köpas för att det ska räcka hela veckan. För att 

kunna göra en skattning krävs någon form av förkunskap om fenomenet (eller ett liknande 

fenomen), då skattningsförfarandet annars reduceras till en förutsättningslös gissning. Hur 

lång tid det tar att åka buss till jobbet kan vara svårt att skatta exakt om man precis börjat på 

ett jobb. Har man däremot tagit bussen till samma jobb i tio års tid kan man antagligen göra 

en bra förutsägelse utifrån erfarenhet av hur lång tid det brukar ta. Huruvida en individ kan 

göra bra skattningar av ett fenomen beror dels på vilken kunskap vederbörande har om 

fenomenet, dels på hur kunskapen används vid skattningstillfället.  

Inom forskarvärlden råder delade meningar om hur bra människor faktiskt är på att skatta 

vardagliga fenomen. Vissa forskare hävdar med stöd av studier att människor är bra medan 

andra ställer sig mer tveksamma och lägger större vikt vid heuristik, d.v.s. att människor 

använder mentala genvägar och förenklingar för att lösa kognitiva problem. Även i de försök 

vars resultat påvisat att människor är ganska bra på att göra skattningar utifrån befintlig 

kunskap, råder delade meningar om på vilket sätt skattningarna gjorts (se bl.a. Griffiths & 

Tenenbaum, 2006; Mozer, Pashler & Homaei, 2008; Lindskog, Winman & Juslin 2013). 

I artikeln “Optimal predictions in everyday cognition” (2006) argumenterar Griffiths och 

Tenenbaum (i fortsättningen benämnda G & T) för att människor är bra på att skatta 

vardagliga fenomen. Deras slutsatser implicerar att individer känner till de faktiska 

fördelningarna för fenomenen och att det är individers nära optimala användande av den 

kunskapen som gör dem till intuitiva statistiker (Griffiths & Tenenbaum, 2006 s. 770). G & 

T:s argumentation bygger till stor del på en empirisk undersökning genomförd av författarna 

själva. I undersökningen har de låtit försöksdeltagare göra betingade skattningar av 

exempelvis en persons livslängd eller hur länge en kaka ska gräddas i ugnen, givet hur 

gammal en person i nuläget är respektive hur länge en kaka redan varit inne i ugnen. Utifrån 

resultaten drar författarna slutsatsen att försöksdeltagarna är bra intuitiva statistiker och att de 

har kunskap om den faktiska fördelningen för exempelvis människors livslängd (Griffiths & 

Tenenbaum, 2006). En närmare beskrivning av undersökningsförfarandet samt G & T:s 

analys följer under avsnitt 1.4 Griffiths och Tenenbaums undersökning.  
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1.2 Disposition 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i G & T:s artikel där författarna hävdar att människor är bra 

på att skatta vardagliga fenomen. G & T:s analys och slutsatser har kritiserats bland annat för 

att de främst baseras på grafisk analys och inga formella test eller statistiska mått presenteras. 

Vi har replikerat G & T:s studie med data insamlad av psykologiska institutionen vid Uppsala 

universitet med tillägget att vi formellt hypotestestar resultaten, samt ger en redogörelse för 

spridningen av försöksdeltagarnas skattningsförmåga.  

Nedan presenteras först G & T:s studie. Därefter följer en presentation av teorier om hur 

människor använder kunskap när de skattar fenomen samt några kritiska aspekter gentemot G 

& T:s analys. Sedan följer en presentation av det datamaterial som används i uppsatsen samt 

de hypotestest och avvikelsemått som används för att undersöka hur bra försöksdeltagarna är 

på att göra skattningar. Slutligen presenteras och diskuteras resultaten från hypotestesten. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i kritiken mot Griffiths och Tenenbaums analys 

från 2006 undersöka om människor är så bra på att göra betingade skattningar som G & T 

hävdar. I uppsatsen skall vi formellt testa G & T:s slutsatser samt testa hur bra kunskap 

försöksdeltagarna har om fenomenens fördelningar, vilka G & T menar att försöksdeltagarna 

gör sina skattningar utifrån. 

1.4 Griffiths och Tenenbaums undersökning 
G & T:s undersökning av människors skattningsförmåga gick till så att deltagarna fick en för-

information (en prior) om ett fenomens nuvarande längd eller mängd och utifrån den priorn 

skulle de göra en betingad skattning av fenomenets totala längd eller mängd. ”Betingad 

skattning” innebär att göra en skattning baserad på en given information (en prior). Till 

exempel kunde en försöksdeltagare få priorn att en viss människa är 39 år gammal, och 

utifrån den informationen göra en skattning av personens totala livslängd.  
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Författarna använde sig av åtta fenomen som försöksdeltagarna fick göra betingade 

skattningar om: 

1. Life spans - hur många år en människa kommer att leva. 

2. Movie run times - hur lång en film är mätt i minuter. 

3. Movie grosses - hur mycket pengar en film kommer att tjäna in. 

4. Poem lengths - hur lång en dikt är mätt i antal rader. 

5. Terms of U.S. representatives - mandattid för en ledamot i representanthuset. 

6. Reigns of pharaohs - hur många år en farao regerade. 

7. Baking times for cakes - hur många minuter en kaka ska gräddas i ugnen. 

8. Wating time - hur många minuter man måste vänta i en telefonkö. 

För varje fenomen använde författarna fem priors: 18, 39, 61, 83 och 96 år för life spans; 30, 

60, 80, 95 och 110 minuter för movie run times; $1, $6, $10, $40 och $100 miljoner för movie 

grosses; 2, 5, 12, 32 och 67 rader för poem lengths; 1, 3, 7, 15 och 31 år terms of U.S. 

representatives; 1, 3, 7, 11 och 23 år för reigns of pharaohs; 10, 20, 35, 50 och 70 minuter 

baking times for cakes; samt 1, 3, 7, 11 och 23 minuter för waiting time. 

Totalt 350 försöksdeltagare (undergraduates, d.v.s. universitetsstudenter på grundnivå) deltog 

i studien och antalet försöksdeltagare som gjorde skattningar för respektive fenomen var efter 

bortfallsrensning: 197 för life spans, 136 för movie run times, 174 för movie grosses, 197 för 

poem lengths, 130 för terms of U.S. representatives, 191 för reigns of pharaohs, 126 för 

baking times for cakes samt 158 för waiting times.  

G & T sammanställde svaren för respektive prior för samtliga frågor och använde medianen 

som samlingsmått på försöksdeltagarnas skattningar. För att se hur bra intuitiva statistiker 

deltagarna var tog författarna fram “empiriska” fördelningar för fenomenen utifrån statistik av 

hur gamla människor faktiskt blir, hur långa filmer faktiskt är etc. Med hjälp av de empiriska 

fördelningarna kunde författarna sedan anpassa en optimal Bayesiansk prediktionsmodell
1
 och 

använde prediktioner från den modellen som referensskattningar i analysen. Medianerna av 

försöksdeltagarnas skattningar plottades och jämfördes med de optimala Bayesianska 

prediktionerna grafiskt med avseende på hur stort avstånd det var mellan dem. Utifrån dessa 

grafiska jämförelser drog G & T slutsatsen att människor är bra intuitiva statistiker och nära 

                                                           
1
 En beskrivning av den Bayesianska prediktionsmodellen presenteras i Appendix 1 – Beräkningsformel för 

Bayesianska prediktioner. 
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”optimala Bayesianer” (d.v.s. att människor använder en prediktionsmodell lik den optimala 

Bayesianska prediktionsmodellen) (Griffiths & Tenenbaum, 2006, s. 771). 

2. Teori 
Lindskog et al. argumenterar i artikeln “Naïve Point Estimation” (2013) för två olika teorier 

om hur individer använder förkunskap för att göra skattningar. Båda teorierna grundar sig i att 

individer utifrån erfarenhet har kunskap om fenomenet och dess fördelning. Enligt den ena 

teorin använder individen hela sin ackumulerade kunskap om fenomenets fördelning, som 

finns lagrad i långtidsminnet, för att göra en punktskattning. Därigenom använder individen 

all information den har om fenomenet för att göra en så bra skattning som möjligt. Om 

ovanstående gäller skulle varje människa med tillräcklig kunskap i teorin vara bra på att skatta 

vardagliga fenomen vilket bl.a. G & T argumenterar för. 

Enligt den andra teorin om hur människor använder kunskap för att göra skattningar, drar de 

små stickprov ur den ackumulerade kunskapen i långtidsminnet. På så sätt används inte hela 

kunskapen utan endast en mindre del. Att göra skattningar utifrån små stickprov i 

korttidsminnet tillför ett osäkerhetsmoment eftersom endast en liten del av den totala 

kunskapen används. Det går inte säkert att veta om stickproven faktiskt är representativa för 

den ackumulerade fördelningen och därmed ger en bra skattning (Lindskog et al. 2013, s. 

783). Studier har visat att om flera individers skattningar slås samman kan dessa användas för 

att göra en bättre skattning än vad respektive individ klarar (Mozer, Pashler & Homaei 2008, 

s. 1135). Flera mindre bra skattningar på individnivå kan alltså ge betydligt bättre skattningar 

på gruppnivå.  

2.1 Kritik mot Griffiths och Tenenbaum 
Kritik har riktats emot G & T:s (2006) slutsatser där en del förlikar sig med att individer är 

bra på att göra betingade skattningar men presenterar alternativa förklaringar, såsom “wisdom 

of the crowd” (Mozer, Pashler, Homaei 2008, s. 1145). Wisdom of the crowd bygger på att 

människor har en bra uppfattning om sin lokala situation vad gäller olika fenomen (t.ex. 

livslängd, människor vet i allmänhet vet hur gamla olika släktingar och vänner blivit). Om 

individer anger ett medelvärde (medellivslängd) återger det oftast deras lokala 

stickprovsmedelvärde (deras erfarenheter) bra. Det lokala medelvärdet avviker emellertid ofta 

från populationens eftersom det lokala stickprovet i genomsnitt har en viss avvikelse 

(standardfel). Om man samlar flera försökspersoners lokala medelvärden och tar medelvärdet 

av dessa kommer det samlade medelvärdet att ligga nära populationens medelvärde. Därmed 



9 
 

kan en grupp där var och en har tillgång till ett litet stickprov, tillsammans göra bra 

skattningar av populationsparametrar, därav wisdom of the crowd (Mozer, Pashler, Homaei 

2008). 

Andra kritiserar G & T:s resultat i sig för att vara missvisande samt ifrågasätter att författarna 

drar så starka slutsatser. Marcus & Davis (2013) problematiserar i artikeln “How robust are 

probabilistic models of higher-level cognition?” G & T:s resultat och kritiserar att författarna 

inte angivit några statistiska mått för hur väl försöksdeltagarnas skattningar (medianer) passar 

med de Bayesianska prediktionerna. Marcus och Davis menar att de grafer som G & T 

använder i analysen har missvisande axlar som kan ge skenet av bättre passning än vad som är 

fallet. I G & T:s artikel avser y-axlarna de totala längderna av fenomenen (t.ex. ålder). Det 

“går” emellertid av logiska skäl inte att skatta kortare längd än angivet i priorn (om en person 

är 36 år gammal är det orimligt att personens totala livslängd blir under 36 år). Därav är det 

endast hur mycket längre eller mer (äldre) fenomenet kommer bli givet priorn som är den 

prediktiva delen av uppgiften. Att ta med en större del av y-axeln än nödvändigt ger visuellt 

intrycket av en bättre passning eftersom avståndet mellan skattningen och den empiriska 

fördelningen blir reellt mindre (på pappret) givet att grafen har samma dimensioner oavsett 

axellängd. Båda graferna i figur 1 visar medianerna av försöksdeltagarnas skattningar samt de 

bayesianska prediktionerna för fenomenet poem lengths. Grafen till vänster är hämtad från G 

& T:s analys och grafen till höger från Marcus och Davis artikel där priors har subtraherats 

från prediktionerna varpå endast den prediktiva delen visas.  

 

Figur 1: G & T:s graf för poem lengths (t.v.) samt Marcus & Davis alternativa graf för samma fenomen (t.h.) där 

priorn har subtraherats från prediktionerna. De heldragna linjerna är de Bayesianska prediktionerna och 

punkterna respektive cirklarna är medianen av försöksdeltagarnas skattningar. Den streckade linjen i grafen till 

vänster beskrivs i ursprungsartikeln men har ingen betydelse för jämförelsen här. Källor: Griffiths & 

Tenenbaum, 2006, samt Marcus & Davis, 2013. 
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Kritik framförs också mot vissa antaganden kring priors som G & T gör. Exempelvis antar 

författarna att ”favorite line in poem” är likformigt fördelad, det vill säga att det är lika 

sannolikt att vilken rad som helst i en dikt är någons favoritrad. Marcus och Davis har tittat på 

statistik för favoritrader i dikter och argumenterar att det oftast är den första eller den sista 

raden som är någons favorit vilket omkullkastar antagandet om likformig fördelning. G & T:s 

frågeval riskerar att antaganden behöver göras i ytterligare led vilket kan vara en felkälla som 

är svår att kontrollera. För poem lengths var frågan G & T ställde: “If your friend read you her 

favorite line of poetry, and told you it was line 5 of a poem, what would you predict for the 

total length of the poem?” Om författarna istället frågat: ”a friend says that he or she reads 

line X of a poem. What would you predict for the total length of the poem?” hade inget 

antagande om hur favoritrader är fördelade behövt göras. G & T antar även att fenomenet 

movie grosses är likformigt fördelat. Marcus och Davis menar att de flesta filmer inbringar 

mest pengar i början och att intäkterna sedan avtar relativt snabbt (s. 5). 

I G & T (2006) nämns en kompletterande studie av 35 individer som fick skatta fördelningen 

av reign of pharaohs för att undersöka deltagarnas kunskap om fenomenets 

sannolikhetsfördelning. Författarna anpassade en fördelning till skattningarna och räknade 

fram nya Bayesianska prediktioner utifrån den anpassade fördelningen. De nya Bayesianska 

prediktionerna jämfördes med de betingade skattningarna.  I artikeln hävdar författarna att de 

hittar “close correspondance” mellan skattningarna i den första studien och prediktionerna 

baserade på fördelningen i den kompletterande studien (s. 771). Något som G & T tolkar som 

att försöksdeltagarna har bra kunskap om fördelningen, men att deltagarna i detta fall 

överskattar parametern. 

3. Metod 
För att uppfylla syftet replikerar vi G & T:s undersökning. Vi hypotestestar författarnas 

slutsatser om att människor är bra intuitiva Bayesianska statistiker. Försökspersonerna fick 

även skatta hela fördelningar för att se om de överensstämmer med empiriska fördelningar. 

Statistiska avvikelsemått beräknades för hur bra försöksdeltagarnas skattningar i genomsnitt 

överensstämmer med de Bayesianska skattningarna på individnivå.  

Datamaterialet som används i uppsatsen är konstruerat så att det inte är möjligt att göra några 

normalantaganden vid testsituationerna. Den lägre svansen av individernas svar per prior blir i 

flera fall avklippt av priorn. Dessutom är vissa av stickproven små. Därför används icke-

parametriska hypotestest för att avgöra hur bra försöksdeltagarnas skattningar är.   
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3.1 Material 
Det datamaterial som används i uppsatsen kommer från en webbenkät

2
 genomförd av 

psykologiska institutionen vid Uppsala universitet. För att så långt som möjligt motsvara det 

material G & T använde i sin studie är datainsamlingen gjord i USA och samma enkätfrågor 

som i G & T (2006) användes. Deltagarna valdes med bekvämlighetsurval där enkäten lades 

upp på Internet-sidan ”Amazon Mechanical Turk”
3
. Deltagare besökte enkäten online och fick 

en mindre monetär belöning för att besvara den. Åldersmässigt varierar försöksdeltagarna 

mellan 18 och 69 år och det är ungefär lika många kvinnor som män som har besvarat 

enkäten. Försöksdeltagarnas utbildningsnivå varierar men de allra flesta har antingen high 

school-examen eller kandidatexamen från universitet. Tre försöksdeltagare har doktorerat och 

en har inte tagit high school-examen.  

220 försöksdeltagare besvarade enkäten, 32 rensades bort direkt därför att de hade givit 

uppenbart orimliga svar eller helt struntat i någon fråga. Kvar blev alltså 188 individer. Alla 

188 individers skattningar användes i testen av fördelningsskattningarna samt i beräkningen 

av individavvikelsen från fördelningsskattningarna. I hypotestesten av de betingade 

skattningarna togs 5 individer bort (183 kvar) p.g.a. svar under priorn. I individavvikelse-

beräkningarna från de Bayesianska prediktionerna togs ytterligare 6 individer bort av samma 

anledning. Deltagare som svarat under priorn för minst ett fenomen togs bort helt och hållet 

från individavvikelsemåtten. En del av bortfallet berodde på att vissa deltagare vid skattning 

av hela fördelningar hade angivit en procentuell fördelning som summerade till mindre än 80 

eller mer än 120 (de skulle summera till 100 %). De fördelningsskattningar som inte 

summerade till 100 men som låg inom 20 procentenheters avvikelse var för många för att bara 

exkluderas (för poem lengths utgjorde knappt 17 % av skattningarna felaktiga summeringar). 

De hade emellertid ingen betydande inverkan på analysen och behölls. På individnivå var den 

största avvikelsen från 100 %, efter rensning 5 procentenheter. 

De 183 försöksdeltagarna som gjorde betingade skattningar delades slumpmässigt in i två 

grupper. Därefter tilldelades de slumpmässigt en av fem subgrupper inom respektive grupp 

(tio subgrupper). Mellan subgrupperna varierades ordningen på fenomenen och prior så att 

alla betingelser fick olika priors att börja med för varje fenomen. Grupp ett bestående av 78 

deltagare gjorde betingade skattningar för fenomenen movie grosses, life spans, terms of U.S. 

                                                           
2
 Enkätfrågorna finns i Appendix 3 – Enkätfrågor och instruktioner. 

3
 https://www.mturk.com/mturk/ 
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representatives och baking times for cakes. Varje individ gjorde först betingade skattningar 

för en prior per fenomen (efter vilken betingelse de hamnat i) likt G & T (2006). Därefter 

skattades resterande priors per fenomen (ytterligare 16 skattningar per individ). Slutligen 

gjorde deltagarna i grupp ett fördelningsskattningar för fenomenen reigns of pharaohs, poem 

lengths och movie run times. De 105 individerna i grupp två gjorde betingade skattningar för 

fenomen movie run times, poem lengths, reigns of pharaohs och waiting times
4
. Först för en 

prior per fenomen och sedan för samtliga resterande priors. Därefter gjorde gruppen 

fördelningsskattningar för baking times for cakes, movie grosses och terms for U.S. 

representatives. Subgrupperna som gjorde skattningar för respektive prior bestod av mellan 14 

och 25 individer. Inga försöksdeltagare gjorde fördelningsskattningar av life spans då 

barnadödlighet gör fenomenet svårt att skatta. 

Vid fördelningsskattningarna fick försöksdeltagarna skatta den empiriska fördelningen 

explicit. Fenomenens totala längd delades upp i 12 intervall och försöksdeltagarna fick skatta 

hur stor andel (%) av ett fenomens totala längd som föll inom varje intervall. T.ex.: hur stor 

andel av alla kakor har en total gräddningstid på mindre än 10 minuter? Hur stor andel av alla 

kakor har en total gräddningstid på mellan 10 och 15 minuter? Och så vidare över fenomenets 

hela stöd (se Appendix 3 – Enkätfrågor och instruktioner för fler exempel samt instruktionen 

som deltagarna fick ta del av inför fördelningsskattningarna).    

I G & T (2006) jämför författarna försöksdeltagarnas betingade skattningar emot en empirisk 

fördelning. I själva verket har G & T samlat in statistik från olika källor och gjort skattningar 

av populationsfördelningarna för samtliga fenomen. Huruvida den skattningen är 

representativ för fenomenens respektive population berörs inte i uppsatsen. Vi använder 

samma skattningar av fenomenens populationsfördelningar som G & T, och kallar dem 

“empiriska fördelningar”. En hänvisning till varifrån G & T har hämtat statistiken finns i 

Appendix 2 – Datakällor.  

3.2 Hypotestest 
För att formellt testa hur bra försöksdeltagarnas skattningar följer de Bayesianska 

prediktionerna användes Wilcoxons teckenrangtest (se avsnitt 3.2.1 Wilcoxons 

teckenrangtest) och Kruskal-Wallis-test (se avsnitt 3.2.2 Kruskal-Wallis-test). Wilcoxon-testet 

användes för att testa om det fanns någon signifikant skillnad mellan försöksdeltagarnas 

                                                           
4
 Fenomenet waiting times utelämnas från analysen då vi inte har haft tillgång till någon empirisk fördelning 

och således inte kunnat göra de Bayesianska prediktionerna för fenomenet. 
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betingade skattningar och de Bayesianska prediktionerna. Kruskal-Wallis-testet användes för 

att undersöka om subgruppernas betingade skattningar för respektive prior per fenomen följde 

en linje parallellt med de Bayesianska prediktionerna. Det skulle kunna vara en indikation på 

att de följde samma fördelning men systematiskt över- eller underskattade fenomenets 

betingade längd, d.v.s. fördelningarna har samma form men ligger på olika ”höjd”.  

3.2.1 Wilcoxons teckenrangtest 

Wilcoxons teckenrangtest används för att testa om ett stickprov kommer från en given 

population med en viss median. Testet liknar t-testet men istället för att jämföra medelvärden 

(som i t-testet) jämförs medianer. 

Teckenrangtestet går till så att skillnaderna mellan observationsvärdena och en given 

populationsmedian beräknas. Dessa skillnader rangordnas i absolutvärden från det minsta till 

det största och absolutvärdena tilldelas ranger där det minsta värdet får rangen 1 och det 

största värdet får rangen n. Skillnader som är lika med noll (d.v.s. ingen skillnad) bortses från 

i analysen. Om två eller flera absolutskillnader är lika (ties) får de medelvärdet av rangtalen 

de egentligen skulle ha fått (t.ex. om de värden som skulle fått rangtalen 8, 9 och 10 är lika får 

alla rangen 9 eftersom (8+9+10)/3 = 9) (Sheskin, 2000 s. 120). Varje rangtal får sedan 

skillnadens tecken, om skillnaden mellan observationsvärdet och populationsmedianen är 

negativ blir rangtalet negativt och om skillnaden är positiv blir rangtalet positivt. De positiva 

rangtalen summeras och likaså de negativa. Om summan av de positiva rangtalen (ΣR+) har 

ett större absolutvärde än summan av de negativa (ΣR-) indikerar det att stickprovsmedianen 

ligger över populationsmedianen och vice versa. För att avgöra om testet är signifikant 

används det minsta absolutvärdet av ΣR+ och ΣR- som jämförs med ett kritiskt värde från 

tabell (Sheskin, 2000 s. 122 f.). Ett signifikant resultat indikerar att stickprovet inte kommer 

från den angivna populationen. 

Hypotesen som testas är huruvida ett stickprov motsvarar en population med en given median 

(Sheskin, 2000 s. 119). I vårt fall testas om individernas medianavvikelse från motsvarande 

Bayesianska prediktion är skild från noll vilket ger hypoteserna: 

 H0: Medianen = 0 

 H1: Medianen ≠ 0 

Testets antaganden är att stickprovet ska vara slumpmässigt, att observationsvärdena ska vara 

uppmätta på intervall- eller kvotskala samt att fördelningen för den underliggande 

populationen ska vara symmetrisk (Sheskin, 2000 s. 119). 
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3.2.2 Kruskal-Wallis-test  

Kruskal-Wallis-testet liknar till stor del Wilcoxon för två oberoende stickprov men används 

för att testa fler än två stickprov mot varandra. Kruskal-Wallis parametriska motsvarighet är 

ANOVA och istället för att jämföra medelvärden (som i ANOVA) jämförs medianer eller 

fördelningar (Gibbons & Chakraborti, 2011 s. 357). Hypotesen som testas är att 

fördelningarna är lika i alla grupper, mot att någon grupp har systematiskt högre eller lägre 

värden d.v.s.: 

 H0: Fördelningarna lika i alla grupper  

 H1: Minst en grupp har systematiskt högre eller lägre värden  

Testets antaganden är att stickproven är oberoende och slumpmässiga samt att den beroende 

variabeln är en kontinuerlig slumpvariabel (Sheskin, 2000 s. 595). 

Testförfarandet går till så att samtliga observerade värden från alla stickprov ställs i 

storleksordning och tilldelas ranger från 1 till n. Det lägsta observerade värdet får rangen 1 

och det högsta värdet får rangen n. Om två eller flera observerade värden är lika får de 

medelvärdet av rangtalen de egentligen skulle ha fått precis som i Wilcoxons teckenrangtest. 

Om stickproven är dragna helt slumpmässigt ur samma population bör summan av alla rangtal 

i respektive stickprov vara proportionellt lika. Finns det systematiska skillnader mellan 

stickproven kommer rangsummorna att skilja sig åt (Gibbons & Chakraborti, 2011 s. 353). 

Testfunktionen för Kruskal-Wallis-testet ser ut som följer:  

  
  

 (   )
∑(

  
 

  
)

 

   

  (   ) 

Formel 1: Rj
2
 är den kvadrerade rangsumman för den j:te gruppen, nj är antalet observationer i den j:te 

gruppen och N är det totala antalet ranger.  

Om samtliga stickprov har över fem observationer och antalet stickprov är över tre är 

slumpvariabeln H approximativt Chi
2
 fördelad med k-1 frihetsgrader (där k = antalet grupper) 

(Gibbons & Chakraborti, 2011 s. 355). Därmed kan Chi
2
-fördelningen användas för att 

approximera testresultatet vilket också är vanligt förekommande.  

3.2.3 Alternativa test 

Två alternativa och vanligt förekommande test för att undersöka om två fördelningar är lika är 

Chi
2
 (goodness of fit) samt Kolmogorov-Smirnov. Chi

2
-testet är konstruerat för att hitta 

vertikala skillnader mellan histogram där en stapel i det ena histogrammet jämförs med 
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motsvarande stapel i histogrammet för jämförelsefördelningen. I föreliggande undersökning 

skulle det innebära att försöksdeltagarnas betingade skattningar jämfördes emot de 

Bayesianska prediktionerna. Att Chi
2
-testet inte användes beror på att det mäter proportioner 

mellan staplarna i ett histogram och att proportionerna kan vara lika men fördelningarna olika 

(Sheskin, 2000 s. 151). På så sätt skulle det inte säga oss något om huruvida 

försöksdeltagarnas skattningar faktiskt följer de Bayesianska prediktionerna. Till exempel: en 

hypotetisk fördelning har tre klasser med klassfrekvenserna 2, 6 och 2. Den jämförs emot en 

fördelning med frekvenserna 4, 12 och 4. Dessa två fördelningar är nu proportionellt lika 

d.v.s. 20 % av den totala frekvensen finns i klass ett, 60 % i klass två och 20 % i klass tre. Ett 

Chi
2
-test kan därmed inte hitta någon skillnad mellan dessa trots att kurvorna för de båda 

fördelningarna ser olika ut.  

I Kolmogorov-Smirnov-testet räknas den kumulativa fördelningsfunktionen för de båda 

fördelningarna fram, varpå testet “letar” upp och mäter den största skillnaden mellan 

fördelningarna som jämförs. Nackdelen med Kolmogorov-Smirnov-testet är att det bara mäter 

den största skillnaden men inte säger något om hur nära den ena fördelningen ligger den andra 

i allmänhet (Sheskin, 2000 s. 133).  

3.3 Avvikelsemått 
I G & T (2006) anges medianen av deltagarnas skattningar för varje prior per fenomen men 

försöksdeltagarnas spridning kring medianen diskuteras sparsamt. För att undersöka hur 

avvikelserna ser ut i vår studie konstruerades lådagram för varje prior som presenteras under 

Resultat i avsnitt 4.1 De betingade skattningarna mot de Bayesianska prediktionerna. Ett mått 

på den genomsnittliga avvikelsen på individnivå beräknades också enligt formeln: 

   
√(       )

  (       )
  (       )

  (       )
  (       )

 

 
 

Formel 2: pji är den i:te försökspersonens betingade skattning för den j:te priorn. pbk är den Bayesianska 

prediktionen för prior k. fi är den i:te försökspersonens medelfel för ett visst fenomen. 

Formeln innebär att varje individs kvadrerade differenser från de Bayesianska prediktionerna 

summerades. Roten av täljaren beräknades och dividerades med antalet priors. Kvar får vi   , 

individens medelfel för fenomenet. Medelvärdet och standardavvikelsen för alla 

försöksdeltagares medelfel beräknades som ett mått på hur stor variationen i 

försöksdeltagarnas skattningar var. Detta upprepades för alla fenomen. Avvikelsemåttet 

användes för att mäta de genomsnittliga differenserna mellan försöksdeltagarnas skattningar 

och de Bayesianska prediktionerna. 
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Samma mått beräknades för fördelningsskattningarnas avvikelser från de empiriska 

fördelningarna, men där subtraherades den empiriska proportionen från den skattade 

proportionen inom varje intervall för varje fenomen. 

3.4 Optimala Bayesianska prediktioner 
De optimala Bayesianska prediktionerna grundades på de empiriska 

sannolikhetsfördelningarna som G & T ställt upp. Med Bayes sats beräknades prediktioner 

givet olika priors. Formler finns i Appendix 1 – Beräkningsformel för Bayesianska 

prediktioner.  

3.5 Genomförande 
Wilcoxon-testet användes för att undersöka om medianen av försöksdeltagarnas skattningar 

per fenomen var skilda från respektive optimala Bayesianska prediktioner. Först 

subtraherades försöksdeltagarnas skattningar med de Bayesianska prediktionerna för 

respektive prior för att endast få kvar den faktiska differensen. På så sätt erhölls ett enda 

stickprov för varje fenomen. Sedan testades om medianen av försöksdeltagarnas skattningar 

var skild från noll. Ett signifikant resultat skulle innebära att försöksdeltagarnas skattningar 

var statistiskt skilda från de Bayesianska prediktionerna och tala emot G & T:s resultat.  

Som nästa steg användes Kruskal-Wallis-test för att undersöka om försöksdeltagarnas 

skattningar följde en linje parallellt med de Bayesianska prediktionerna. Även här 

subtraherades försöksdeltagarnas skattningar med de Bayesianska prediktionerna. Sedan 

testades om medianavvikelsen var samma i samtliga priorgrupper för ett fenomen. Ett 

signifikant resultat skulle innebära att fördelningen inte är samma i alla grupper och att 

försöksdeltagarnas skattningar inte följer en linje parallell med de Bayesianska prediktionerna 

(för exempel se lådagrammen i avsnitt 4.1 De betingade skattningarna mot de Bayesianska 

prediktionerna under Resultat). 

För att testa om de individuellt skattade fördelningarna följde de empiriska fördelningarna 

framtagna av G & T användes Wilcoxons teckenrangtest. Försöksdeltagarnas individuellt 

skattade fördelningar var uppdelade i tolv klasser varpå de empiriska fördelningarna delades 

in i tolv motsvarande klasser för att kunna testa respektive klasser mot varandra. De empiriska 

fördelningarna subtraherades från de skattade klassvis, för att endast få kvar differensen som 

hypotestestades som ett enda stickprov mot noll. Ett signifikant resultat skulle innebära en 

statistiskt säkerställd skillnad mellan fördelningarna.  
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Avvikelsemåttet för försöksdeltagarnas genomsnittliga avvikelse från de Bayesianska 

prediktionerna samt standardavvikelsen för måttet beräknades. Slutligen undersöktes 

sambandet mellan att göra bra betingade skattningar och att ha bra kunskap om den empiriska 

fördelningen med Spearmans rangkorrelationskoefficient. Medelvärdet av individernas 

medelfel för de betingade skattningarna ställdes mot medelvärdet av individernas medelfel för 

fördelningsskattningarna. En hög positiv korrelation skulle kunna innebära att 

försöksdeltagarna i genomsnitt gör bra betingade skattningar av fenomen de känner 

fördelningen för.  

3.6 Metodologiska problem 
Det fanns en potentiell risk att försöksdeltagarna skulle ha systematiskt över- och underskattat 

i förhållande till de Bayesianska prediktionerna, t.ex. överskattat vid låga priors och 

underskattat vid höga. En sådan systematisk skillnad skulle Wilcoxon-testet missa. För att 

avhjälpa den eventuella problematiken användes Kruskal-Wallis-testet. Om medianernas 

avvikelse från de Bayesianska prediktionerna är signifikant skilda från varandra indikerar det 

en dålig passning eller åtminstone osystematisk passning över priors, oavsett om Wilcoxon-

testet visar signifikant skillnad. Kruskal-Wallis-testet används alltså delvis som en 

försiktighetsåtgärd för specialfallet att rangsummorna av “slump” blir jämnt fördelade över 

och under de Bayesianska prediktionerna.  

En möjlig svaghet i uppsatsen är hur bra direkta jämförelser som kan göras med G & T:s 

undersökning då undersökningsgrupperna skiljer sig åt. G & T:s försöksdeltagare utgjordes av 

undergraduates vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) och våra av ett 

bekvämlighetsurval i en webbenkät. En invändning kan vara att ingen av grupperna rimligen 

är representativ för befolkningen i USA. Vi anser dock att det inte finns anledning att tro att 

vårt stickprov är mindre representativt för människor i allmänhet än G& T:s, varvid en 

jämförelse ändå är rimlig i den bemärkelsen att vi har två bitar information om hur människor 

gör betingade skattningar och det är intressant att se hur de sammanfaller.  

När vi gick igenom fördelningsskattningarna var vi tvungna att ta ställning till huruvida data 

skulle imputeras i de fall då procentsatserna som försöksdeltagare angivit inte summerade till 

100. Dilemmat som uppstår vid en imputering är att om försöksdeltagarens skattningar t.ex. 

summerar till 90 % och de kvarvarande 10 procentenheterna fördelas proportionerligt 

förändras samtliga angivna procentsatser. Hur försöksdeltagaren faktiskt har tänkt när 

vederbörande fyllt i enkäten är omöjligt att veta. Imputeringen bygger på ett antagande att 
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individen när den angav 10 % i något intervall egentligen menade något annat. En 

proportionell imputering skulle vara minst lika missvisande som att låta datamaterialet vara 

och vi valde därför att inte imputera.  

Eftersom många hypotestest genomförs föreligger en risk för problem med massignifikans. Vi 

gör 20 test i den här uppsatsen, med en signifikansnivå på 5 % kommer statistiskt sett ett av 

dessa visa signifikans även om det inte föreligger någon skillnad. Att eventuellt förkasta en 

sann nollhypotes i ett av testen påverkar emellertid inte helhetsbilden av om deltagarna är 

optimala Bayesianer eller inte nämnvärt. Enstaka test bör inte ha någon avsevärd inverkan på 

resultaten. Dessutom är p-värdena väldigt små för de flesta signifikanta test. 

4. Resultat 
Testgrupperna är oberoende och observationerna mäts på kvotskala. Försöksdeltagarna valdes 

med bekvämlighetsurval men eftersom generaliseringar till människor i allmänhet inte är 

något mål för undersökningen betraktas inte bristande slumpmässighet i 

undersökningsgruppen som något problem. Vad gäller subgrupperna tilldelades 

försöksdeltagarna slumpmässigt både fenomen och priors. Resultaten i undersökningen gäller 

under förutsättning att de underliggande variablerna ”skattningar av fenomenens läng eller 

mängd” är symmetriska i populationen, något som vi dock inte kan undersöka då stickproven 

är för små. Litteraturen säger också väldigt lite om hur symmetrin i den underliggande 

variabeln kan undersökas.  

4.1 De betingade skattningarna mot de Bayesianska prediktionerna 
För att testa passningen mellan de betingade skattningarna och de Bayesianska prediktionerna 

beräknades differensen däremellan. I tabell 1 presenteras resultaten från Wilcoxon-testen med 

nollhypotesen att medianen av differenserna = 0 (att det inte är någon skillnad mellan 

försöksdeltagarnas skattningar och de Bayesianska prediktionerna). Samtliga test, utom för 

life spans, är signifikanta på 5 % signifikansnivå. Vi lämnar därför life spans ett tag. 

Testresultaten ger stöd för att förkasta nollhypotesen för sex av sju fenomen. Med andra ord 

är mediandifferenserna i populationen med 95 % säkerhet skilda från de Bayesianska 

prediktionerna. Medianen för life spans är inte signifikant skild från noll och vi kan inte 

avfärda att differensen är noll i populationen. Det kan emellertid vara så att lika många 

skattningar ligger över den Bayesianska prediktionen som under vilket om så är fallet skulle 

visa sig i Kruskal-Wallis-testet. 
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Fenomen Medianavvikelse p-värde 

Movie grosses 9 < 0,0001 

Life spans -1 0,0884 

Terms for U.S. representatives 1 0,0080 

Baking times for cakes 4 0,0046 

Movie run times 10 < 0,0001 

Poem lengths 5 < 0,0001 

Reigns of pharaohs 4 < 0,0001 

Tabell 1: mediandifferenser samt p-värden för Wilcoxon-test med H0: Medianen = 0, för alla fenomen. 

 

I tabell 2 presenteras resultaten från Kruskal-Wallis-testen med nollhypotesen att 

fördelningarna är lika i alla grupper. För movie grosses, life spans, terms for U.S. 

representatives och reigns of pharaohs förkastades nollhypotesen. Det är med 95 % säkerhet 

inte samma fördelning för minst ett par priors för dessa fenomen i populationen. För baking 

times for cakes, movie run times och poem lengths kunde nollhypotesen om lika fördelningar 

inte förkastas.   

Fenomen p-värde 

Movie grosses 0,0002 

Life spans < 0,0001 

Terms of U.S. representatives 0,0003 

Baking times for cakes* 0,0628 

Movie run times 0,1942 

Poem lengths 0,1615 

Reign of pharaohs < 0,0001 

Tabell 2: p-värden för Kruskal-wallis-test om lika fördelning i alla grupper. *Endast 4 av de 5 medianerna är med 

då två betingelser av misstag tilldelades samma prior. 

 

På följande sidor presenteras lådagram som ger en bild av hur spridda försöksdeltagarnas 

betingade skattningar var för varje prior samt hur mycket skattningarna avvek från de 

Bayesianska prediktionerna. Läsaren bör observera att Y-axlarnas längd varierar mellan 

fenomenen och att direkta jämförelser därmed ska göras med försiktighet. 
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Figur 2: Fördelningen för individernas avvikelser från de Bayesianska prediktionerna (0) samt spridningen av de 

betingade skattningarna för respektive prior för fenomenet baking time for cakes.  

Baking times for cakes (figur 2) har en ganska jämn spridning med några få extremvärden. 

Life spans (figur 3) spridning är mer ojämn där skattningarna tycks ligga över och under noll 

på ett symmetriskt sätt vilket kan förklara att Wilcoxon-testet var signifikant men inte 

Kruskal-Wallis-testet. 

 

Figur 3: Fördelningen för individernas avvikelser från de Bayesianska prediktionerna (0) samt spridningen av de 

betingade skattningarna för respektive prior för fenomenet life spans. 
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Figur 4: Fördelningen för individernas avvikelser från de Bayesianska prediktionerna (0) samt spridningen av de 

betingade skattningarna för respektive prior för fenomenet terms of U.S. representatives.  

För både terms of U.S. representatives (figur 4) och för movie grosses (figur 5) är spridningen 

liten för låga priors och större för högre priors. Inte för något av fenomenen ser 

observationerna ut att ligga parallellt med noll. 

 

 
Figur 5: Fördelningen för individernas avvikelser från de Bayesianska prediktionerna (0) samt spridningen av de 
betingade skattningarna för respektive prior för fenomenet movie grosses.  
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Figur 6: Fördelningen för individernas avvikelser från de Bayesianska prediktionerna (0) samt spridningen av de 

betingade skattningarna för respektive prior för fenomenet movie run times. 

Movie run times (figur 6) har ganska jämn spridning över alla priors och skattningarna ser ut 

att fördela sig någorlunda parallellt med noll. Skattningarna för poem lengths (figur 7) tycks 

ligga på en linje men spridningen ökar i takt med högre priors.  

 

Figur 7: Fördelningen för individernas avvikelser från de Bayesianska prediktionerna (0) samt spridningen av de 

betingade skattningarna för respektive prior för fenomenet poem lengths. 
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Figur 8: Fördelningen för individernas avvikelser från de Bayesianska prediktionerna (0) samt spridningen av de 

betingade skattningarna för respektive prior för fenomenet reigns of pharaohs.  

Spridningen för reigns of pharaohs (figur 8) är störst för den lägsta priorn och minst för de två 

högsta priors. Skattningarna ser inte ut att ligga på en linje parallell med noll.  

4.2 De skattade fördelningarna mot de empiriska fördelningarna 
För att få en formell uppfattning om försöksdeltagarnas förmåga att skatta empiriska 

fördelningar explicit testades samtliga differenser från de empiriska fördelningarna över alla 

intervall mot noll med ett Wilcoxon-test (som beskrivs i avsnitt 3.5 Genomförande). För 

samtliga fenomen utom baking times for cakes förkastades nollhypotesen (se tabell 3 på nästa 

sida). Med 95 % säkerhet är differensen mellan medianproportionen och proportionerna i den 

empiriska fördelningen skild från noll för movie grosses, terms for U.S. representatives, 

movie run times, poem lengths och reigns of pharaohs. Differensen varierade emellertid: 

movie grosses hade den största mediandifferensen med 4,89 procentenheter, movie run times 

hade den minsta med -0,60 procentenheters differens.  

Fenomen Medianavvikelse p-värde 

Movie grosses 4,89 < 0,0001 

Terms for U.S. representatives 2,12 < 0,0001 

Baking times for cakes -0,077 0,3992 

Movie run times -0,60 0,0004 

Poem lengths 2,32 < 0,0001 

Reigns of pharaohs 1,36 < 0,0001 

Tabell 3: mediandifferenser mätt i procentenheter samt p-värden för Wilcoxon-test med H0: Medianen = 0, för 

alla uppmätta fördelningar. 
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4.3 Medelavvikelse från de Bayesianska prediktionerna  
Medelavvikelserna mellan de betingade skattningarna och de Bayesianska prediktionerna 

presenteras i tabell 4. Huruvida en medelavvikelse är stor eller liten är svårt att avgöra. Movie 

run times, poem lengths och reigns of pharaohs anses ändå alla ha relativt stora 

medelavvikelser och stora standardavikelser (se tabell 4) vilket innebär att försöksdeltagarna i 

snitt har stort fel samt att avvikelserna varierar mycket bland individerna. Life spans, terms 

for U.S. representatives och baking times for cakes har relativt små medelavvikelser och små 

standardavvikelser där exempelvis life spans har en medelavvikelse på 2,5 år med 

standardavvikelse på 1,3 år.  

 Movie 

grosses 

Life 

spans 

Terms of U.S. 

representatives 

Baking 

times* 

Movie run 

times 

Poem 

lengths 

Reigns of 

pharaohs 

Medelavvikelse 20,831 2,538 2,375 5,788 39,145 38,397 24,059 

Standard-

avvikelse 

28,710 1,305 2,308 5,683 27,196 41,034 24,950 

Tabell 4: Medelavvikelse samt standardavvikelse för avvikelserna från de Bayesianska prediktionerna, för 

samtliga fenomen. *Beräknat på de fyra uppmätta priors. 
 

4.4 Medelavvikelse från de empiriska fördelningarna 

För att undersöka hur bra försöksdeltagarna kände till de empiriska fördelningarna på 

individnivå beräknades medelavvikelsen för alla intervall för varje person per fenomen. Det är 

andelen av fenomenet inom respektive intervall som skattats av försöksdeltagarna, emot 

andelen i motsvarande intervall i den empiriska fördelningen. Standardavvikelsen från 

medelavvikelsen är ganska jämn för alla fenomen, mellan 1,1 och 1,7 procentenheter (se 

tabell 5). Medelavvikelsen har större variation: movie grosses har en medelavvikelse på 7 

procentenheter medan terms for U.S. representatives, poem lengths och reigns of pharaohs har 

medelavvikelser omkring 5 procentenheter. Movie run times och baking times har minst 

medelavvikelser med 2,8 respektive 3,8 procentenheter. 

 Movie 

grosses 

Terms of U.S. 

representatives 

Baking 

times 

Movie run 

times 

Poem 

lengths 

Reigns of 

pharaohs 

Medelavvikelse 6,997 5,465 3,806 2,836 5,214 4,819 

Standard-

avvikelse 

1,452 1,194 1,111 1,359 1,656 1,302 

Tabell 5: Medelavvikelse samt standardavvikelse för avvikelserna från de empiriska fördelningarna, för samtliga 

fenomen.  
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4.5 Korrelation mellan medelavvikelser 
För att undersöka om det fanns ett samband mellan att försöksdeltagarna i snitt gjorde bra 

betingade skattningar för ett fenomen och att försöksdeltagarna i snitt hade bra kunskap om 

den empiriska fördelnigen för samma fenomen användes Spearmans 

rangkorrelationskoefficient. Som visas i tabell 6 hittas inget signifikant samband mellan 

medelvärdena. Dessutom är korrelationen negativ, vilket saknar teoretiskt stöd. Det finns 

ingen anledning att tro att ju sämre kunskap försöksdeltagarna har om fenomenet desto bättre 

betingad skattning. 

Rangkorrelationskoefficient -0,5000 

p-värde 0,3910 

Tabell 6: Korrelation mellan medelvärdena av individernas medelfel för de betingade skattningarna och 

fördelningsskattningarna. 

5. Diskussion 
Vår ambition var att återskapa G & T (2006) samt formalisera passningen mellan 

försöksdeltagarnas skattningar och de Bayesianska prediktionerna. Syftet med uppsatsen var 

att med utgångspunkt i kritiken mot Griffiths och Tenenbaums analys från 2006 undersöka 

om människor verkligen är så bra på att göra betingade skattningar som G & T påstår. 

5.1 Betingade skattningar 
G & T skriver, ”People’s judgments for life spans, movie run times, movie grosses, poem 

lengths, and terms of U.S. representatives were indistinguishable from optimal Bayesian 

predictions based on the empirical prior distributions” (Griffiths & Tenenbaum 2006, s. 770). 

Vi tolkar citatet som att det enligt G & T inte finns någon nämnvärd skillnad mellan deras 

försöksdeltagares skattningar och de Bayesianska prediktionerna för nämnda fenomen. 

Resultaten från vår replikeringsstudie ger emellertid inte en så bra passning som författarna 

hävdar att de har i sin undersökning. För fenomenen reigns of pharaohs och baking times for 

cakes resonerar G & T att dessa är förhållandevis svårare att skatta då många människor 

antagligen har begränsade kunskaper om faraoner och gräddningstid för kakor samt att 

gräddningstiden för kakor följer en ojämn fördelning.  

I föreliggande undersökning är medianerna av skattningarna för fenomenen movie grosses 

och terms for U.S. representatives signifikant skilda från de Bayesianska prediktionerna. Vi 

fann inget stöd för att försöksdeltagars skattningar skulle ligga parallellt med de Bayesianska 

för dessa två fenomen. Att försöksdeltagarnas skattningar skulle vara ”oskiljbara” från de 



26 
 

Bayesianska prediktionerna för fenomenen movie grosses och U.S. representatives får med 

andra ord inget stöd från resultaten.  

För fenomenen movie run times och poem lengths finns en statistiskt säkerställd skillnad 

mellan försöksdeltagarnas skattningar och de Bayesianska prediktionerna. Testresultaten visar 

dock inte någon signifikant skillnad mellan priors varpå försöksdeltagarnas skattningar skulle 

kunna vara systematiska överskattningar. Lådagrammen över spridningen visar att 

skattningarna kan tänkas ligga på en parallell linje även om spridningen skiljer sig för olika 

priors för poem lengths. Vi skulle utifrån testresultaten inte säga att försöksdeltagarna är 

optimala Bayesianer. För movie run times och poem lengths förkastades nollhypotesen om 

avvikelse lika med noll. Fördelningarna för de olika priors i dessa fenomen var inte 

signifikant skilda från varandra. I lådagrammen kan vi konstatera att det finns medianer både 

över och under de Bayesianska prediktionerna. Vi kan alltså inte statistiskt uttala oss om det 

är en konsekvent över- eller underskattning eller ej. Med det sagt ger inte lådagrammen något 

grafiskt intryck av konsekventa över- eller underskattningar. 

Life spans är det fenomen som människor i allmänhet kan tänkas ha mest kunskap om av 

fenomenen i undersökningen. Det är därför rimligt att om försöksdeltagarna kan skatta något 

fenomen bra så skulle det vara life spans. Resultaten visar också att vi inte kan säkerställa 

någon statistisk skillnad mellan försöksdeltagarnas skattningar och de Bayesianska 

prediktionerna, trots att det finns en signifikant skillnad mellan minst ett par av priors som 

ligger både över och under noll. Vi kan utifrån testresultaten inte utesluta att 

försöksdeltagarna är optimala Bayesianer när det gäller att skatta life spans. Säkerheten i 

skattningarna tycks variera mellan olika priors vilket vi återkommer till. 

De kvarvarande två fenomen, reigns of pharaohs och baking times for cakes, för vilka G & T 

såg potentiella svårigheter i för försöksdeltagare att skatta, är båda signifikant skilda från de 

Bayesianska prediktionerna. För reigns of pharaohs finns också en signifikant skillnad mellan 

priors men för baking times for cakes kan vi inte utesluta att försöksdeltagarnas skattningar 

ligger på en parallell linje med de Bayesianska prediktionerna. Lådagrammet för baking times 

ger också ett visst stöd för att skattningarna ligger på en parallell linje. Reigns of pharaohs är 

antagligen det fenomen försöksdeltagarna har minst kunskap om och vi finner inga tecken på 

att de skulle vara optimala Bayesianer när det gäller att skatta det fenomenet. Det är intressant 

men bortom denna uppsats att diskutera hur individer gör skattningar vid brist på kunskap. Vi 

kan bara spekulera i att man använder något liknande fenomen som utgångspunkt (liksom G 
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& T gör), till exempel Englands drottning eller dylikt, alternativt chansar på ett godtyckligt 

värde över priorn. 

För fenomenet life spans ger testresultaten stöd åt G & T:s slutsatser att människor är 

optimala Bayesianer vid skattningar av människors totala livslängd. För resterande sex 

fenomen talar resultaten emot G & T:s slutsatser. En statistiskt säkerställd skillnad mellan 

försöksdeltagarnas skattningar och de Bayesianska prediktionerna behöver inte betyda att 

försöksdeltagarna var dåliga skattare då huruvida en skattning är bra eller dålig är en relativ 

fråga. Med de genomsnittliga avvikelserna kan vi få en uppfattning om osäkerheten i 

försöksdeltagarnas skattningar. För Life spans ger medelavvikelsen ytterligare stöd åt att 

försöksdeltagarna är bra på att skatta fenomenet då skattningarna var optimala sånär som på 

ett par år, vilket verkar rimligt då hur gamla vi blir diskuteras flitigt i vardagen. Spridningen 

var också liten vilket innebär att en stor del av försöksdeltagarna gjorde skattningar som 

endast avviker något år från de Bayesianska prediktionerna och kan tolkas som att 

försöksdeltagarna känner fördelningen för människors livslängd. 

Det tycks finnas en trend där en hög medelavvikelse hänger samman med en hög 

standardavvikelse. Fenomenen movie run times, poem lengths och reigns of pharaohs har 

medelavvikelser på mellan 24 och 39 samt standardavvikelser på mellan 25 och 41 vilket är 

ganska stora avvikelser och spridningar. Det rör sig visserligen om olika mätenheter men 

likväl stora skillnader. Fenomenen terms for U.S. representatives och baking times for cakes 

har relativt låga medelavvikelser (2,4 år respektive 5,8 minuter) och små standardavvikelser 

(2,3 år respektive 5,7 minuter). För movie grosses är det svårt att avgöra om 20,8 miljoner 

dollar är en stor eller liten avvikelse. Om vi tittar på lådagrammen kan vi åtminstone se att 

spridningen ökar för högre priors och att det är större osäkerhet om filmen redan dragit in 

mycket pengar. Det verkar som att försöksdeltagarna på individnivå är ganska bra på att skatta 

life spans, U.S. representatives och baking times for cakes. Individskattningarna för movie 

run times, poem lengths, reigns of pharaohs är däremot mindre bra. 

Det förefaller, oavsett olika enheter, rimligt att dra slutsatsen att när man på individnivå är 

osäker ökar också spridningen. Ett logiskt resultat kan tyckas: om man inte har en aning om 

fenomenets fördelning blir skattningarnas spridning större än om man har det. Om vi tittar på 

vilka fenomen som har relativt höga medel- och standardavvikelser noterar vi att både movie 

grosses och poem lengths har det, vilket också tas upp i kritiken emot G & T i inledningen av 

uppsatsen. Det verkar som att försöksdeltagarna på individnivå saknar avgörande kunskap om 
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dessa fördelningar. Movie run times är ett fenomen som de flesta försöksdeltagare antagligen 

har kunskap om, dock är det troligtvis vanligt att minnas dem som 1,5 timme, eller 2 timmar, 

snarare än exakt 113 minuter för att ta ett exempel. Detta riskerar att göra skattningarna 

kantiga eller “lågupplösta”, man skattar helt enkelt alla som är omkring 2 timmar som 2 

timmar. Skalan för ”vanliga” filmers längd är också förhållandevis lång vilket minskar 

sannolikheten att skatta exakt om man inte känner fördelningen. 

Försöksdeltagarnas skattningar av life spans var tämligen bra på individnivå vilket troligtvis 

kan förklaras med att de har bra kännedom om fördelningen för livslängder både vad gäller 

medelvärde och form. Liknande förklaringar kan antagligen användas för terms for U.S. 

representatives som hade en låg medelavvikelse även om medianavvikelsen var signifikant 

skild från de Bayesianska prediktionerna.  

Baking times for cakes är på många sätt ett intressant fenomen. Den goda skattningsförmågan 

på individnivå kan vara en samverkan mellan försöksdeltagarnas tendens att ange “vanliga” 

tidsintervall, såsom 20, 30 eller 60 min, och receptförfattares vilja att skriva pedagogiska 

recept där man inte anger 28 minuters tid i ugnen utan 30 minuter o.s.v. Det finns inte så 

många rimliga alternativ att välja bland givet att de flesta kakor ska gräddas i mellan 20 och 

60 minuter vilket öppnar för att slumpen kan ha haft en stor inverkan på skattningarna. Även 

om försöksdeltagaren gjort en betingad gissning, är sannolikheten att komma nära de 

Bayesianska prediktionerna ganska hög. G & T:s resonemang om att människor har bra koll 

på ojämna fördelningar (såsom den för baking times for cakes) förefaller därmed inte lika 

övertygande. 

Om vi tittar på hur bra skattningarna var på individnivå kontra gruppnivå med utgångspunkt i 

Mozer, Pashler och Homaei (2008) kan medelavvikelserna ses som ett mått på gruppnivå 

medan spridningen i skattningarna kan ses som ett mått på individnivå. En liten 

medelavvikelse med liten standardavvikelse indikerar bra skattningar på individnivå medan 

en liten medelavvikelse med stor standardavvikelse indikerar bra skattningar på gruppnivå. En 

stor medelavvikelse med liten standardavvikelse kan vara en indikation på att 

försöksdeltagarna har kunskap om fördelningen men systematiskt skattar över eller under. 

G & T följer linjen om att individer har kunskap om den faktiska fördelningen och använder 

hela kunskapen vid skattningarna. Om så är fallet tyder våra resultat på att försöksdeltagarna 

inte har tillräcklig kunskap om fenomenen. Om vi istället tolkar resultaten utifrån teorin om 

att individer endast använder ett fåtal mindre stickprov från sin samlade kunskap när de 
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skattar saker kan det ge stöd för den relativt stora spridningen. Med endast ett fåtal stickprov 

är risken för någon skevhet ganska stor.  

5.2 Skattade fördelningar 
Vi kan konstatera att kunskapen om de empiriska fördelningarna varierar över fenomen vilket 

inte är särskilt förvånande, vissa saker har man kunskap om, andra inte. I Wilcoxon-testen 

fann vi, för alla fenomen utom baking times for cakes (p-värde = 0,4), en signifikant avvikelse 

från de empiriska proportionerna. Vi utelämnar baking times for cakes en stund och fokuserar 

på de andra fenomenen. Individernas medelavvikelse varierar mellan 2,87 och 7,00 

procentenheter. Standardavvikelserna är relativt lika, mellan 1,11 och 1,66 procentenheter. 

Det är intressant eftersom det innebär att försöksdeltagarna för vissa fördelningar, även när de 

har dålig kunskap om fördelningen, har haft ungefär samma spridning, vilket kan indikera att 

det finns en allmän (dock felaktig) uppfattning om dessa fördelningar. Medelavvikelsen för 

baking times for cakes var 3,81 procentenheter med en standardavvikelse på 1,11 

procentenheter. Det är den minsta spridningen, men inte den minsta medelavvikelsen, vilket 

tyder på att försöksdeltagarna i snitt var ganska eniga men hade fel. Det kan betraktas som en 

fingervisning för hur test på gruppnivå inte alltid speglar individernas förmåga. En 

medelavvikelse på 3,81 procentenheter är ganska högt över 12 intervall och ändå är inte 

medianen bland allas samtliga skattningar signifikant skild från noll. Det är en indikation om 

att inte dra för snabba slutsatser av medianens passning utan att också studera avvikelserna. 

En intressant fråga är om försöksdeltagarna har gjort bättre betingade skattningar i de fall där 

de har bra kunskap om den empiriska fördelningen. En Spearman-korrelation mellan 

medelavvikelsen för de betingade skattningarna respektive de skattade fördelningarna hittar 

en medelstark negativ korrelation. Det tolkas som att även om individerna har kunskap om ett 

fenomens fördelning är det inte säkert att de gör bra skattningar. Det kan vi se i data: till 

exempel för movie run times är medelavvikelsen för fördelningen endast 2,83 procentenheter 

med en standardavvikelse på 1,36 procentenheter. Motsvarande medelavvikelse för den 

betingade skattningen är 39,14 minuter med standardavvikelsen 27,20 minuter, vilket är ett 

betydande fel även med hänsyn till den stora spridningen. Det verkar inte som att 

försöksdeltagarna gör särskilt bra betingade skattningar ens när de känner till den empiriska 

fördelningen, vilket naturligtvis väcker intressanta frågor om hur de betingade skattningarna 

utifrån kunskapen gick till. 
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Sammanfattningsvis finns det fenomen som försöksdeltagarna har gjort bra skattningar av, om 

än inte perfekta, men för många av fenomenen har försöksdeltagarna inte lyckats göra varken 

bra betingade skattningar eller bra fördelningsskattningar. Dessutom är avvikelsen statistiskt 

signifikant för alla utom för life span, och osystematisk för de flesta fenomenen. För de 

fenomen där man kan anta att försöksdeltagarna inte har erfarenhet, alternativt gjort felaktiga 

antaganden, är standardavvikelsen stor bland individernas medelfel. Vi hittar inget samband 

mellan liten avvikelse i fördelningsskattningen och liten avvikelse i de betingade 

skattningarna. 

Det hade varit intressant att titta mer på individnivå, exempelvis hur bra varje individ för sig 

skattade den empiriska fördelningen men det innebar metodologiska problem såsom väldigt 

många hypotestest och massignifikansproblem.  

6. Slutsatser 
Våra försöksdeltagare tycks inte vara optimala Bayesianer, åtminstone inte när det gäller att 

skatta fenomenen i undersökningen. Förvisso skattar de vissa fenomen ganska bra, 

exempelvis life spans, men vår helhetsbild av materialet ger ingen anledning att tro att 

försöksdeltagarna i allmänhet besitter mycket kunskap om dessa fenomen eller förmåga att 

göra nära optimala Bayesianska betingade skattningar. Vad gäller individens förmåga i 

förhållande till gruppen ser vi tendenser: Om försöksdeltagarnas medelavvikelse är låg är 

också spridningen låg. Det tolkas som att för de fenomen som försöksdeltagarna gör bra 

skattningar, är individen och gruppen (medianen) ungefär lika bra. För de fenomen där 

försöksdeltagarnas medelavvikelse är stor är också spridningen stor, vilket indikerar att 

gruppen, i dessa fall, är bättre än individen.   
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Appendix 1 – Beräkningsformel för Bayesianska prediktioner 
 

 (      | )  
 ( |      ) (      )

 ( )
  

Där  ( )  ∫  ( |      ) (      )       
 

 
 

Om   antas följa en likformig fördelning slumpmässigt följer att 

 ( |      )  
 

      
                            

Varpå  ( )  ∫
 (      )

      
       

 

 
 

Vi använder fenomenet livslängd för att förklara delarna men det är samma formler som 

använts för samtliga fenomen. 

   är en persons ålder. 

  ( ) är sannolikheten att vara t år gammal. 

        är en den totala livslängden. 

  (      ) är sannolikheten att en person blir        år gammal. 

  (      | ) är sannolikheten att den totala livslängden blir        givet att personen är t 

år gammal.  

  ( |      ) är sannolikheten att vara t år gammal givet att den totala livslängden är 

      . 

Sannolikheterna är beräknade utifrån det statistiska datamaterial som G & T samlade in om 

varje fenomen och vars källor presenteras under Appendix 2 – Datakällor.  

Källa: Griffiths och Tenenbaum (2006). 
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Appendix 2 – Datakällor 
För att skatta de empiriska fördelningarna hämtade G & T statistik från följande källor: 

 

 Movie grosses  http://www.worldwideboxoffice.com/ (5,302) 

 Poem lengths  http://www.emule.com/ (1,000) 

 Life spans  http://www.demog.berkeley.edu/wilmoth/mortality/states.html 

   (complete life table) 

 Movie run times  http://www.imdb.com/charts/usboxarchive/ 

   (233 top-10 movies from 1998 through 2003) 

 Terms for U.S. representatives  http://www.bioguide.congress.gov/ (2,150 members since 1945) 

 Baking times for cakes  http://www.allrecipes.com/ (619) 

 Reign of pharaohs   http://www.touregypt.com/ (126) 

 

Källa: Griffiths och Tenenbaum (2006). 

Appendix 3 – Enkätfrågor och instruktioner 

 

Enkätfrågor för de betingade skattningarna 

Subgrupperna ett till fem besvarade följande frågor: 

Movie grosses: Imagine you hear about a movie that has taken in 1 million dollars at the box 

office, but don´t know how long it has been running. What would you predict for the total 

amount of box office intake for that movie? 

Life spans: Insurance agencies employ actuaries to make predictions about people's life spans 

- the age at which they will die - based upon demographic information. If you were assessing 

an insurance case for an 39-year-old man, what would you predict for his life span? [sic] 

Terms for U.S. representatives: If you heard a member of the House of Representatives had 

served for 7 years, what would you predict his total term in the house would be? 

Baking times for cakes: Imagine you are in somebody's kitchen and notice that a cake is in the 

oven. The timer shows that it has been baking for 70 minutes. What would you predict for the 

total amount of time the cake needs to bake? 
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Subgrupperna sex till tio besvarade följande frågor: 

Movie run times: If you made a surprise visit to a friend, and found that they had been 

watching a movie for 30 minutes, what would you predict for the length of the movie? 

Poem lengths: If your friend read you her favorite line of poetry, and told you it was line 5 of 

a poem, what would you predict for the total length of the poem? 

Reigns of pharaohs: If you opened a book about the history of ancient Egypt to a page listing 

the reigns of pharaohs, and noticed that at 4000 BC a particular pharaoh had been ruling for 7 

years, what would you predict for the total duration of his reign? 

Waiting times: If you were calling a telephone box office to book tickets and had been on hold 

for 11 minutes, what would you predict for the total time you would be on hold? 

Fördelningsskattningar 

Innan försöksdeltagarna skattade fördelningarna fick de ta del av följande information: 

Your task in the following five questions is to estimate the distribution of five variables. 

Before continuing to the first question please read the instructions below carefully, making 

sure that you fully understand what your task is. 

To clarify what we mean with the distribution of a variable we will use the variable of Baking 

times for cakes as an example. As you probably know, the baking times of cakes vary with 

some cakes needing more time in the oven than others. However, some baking times are more 

common than others. For example, you would expect very few cakes to have a baking time of 

less than 5 minutes or more than 120 minutes. Within a specified range we can expect to find 

all possible baking times. For each of the five following variables you will be given a range 

divided into 12 intervals. Within this range you can expect to find all possible instances of the 

variable. The figure below, for example, shows the range for the baking times of cakes (bilden 

nedan är ett exempel och visar endast tio av de tolv intervallen som användes i 

undersökningen, förf. anm.). 

 

The above pictures indicate the possible baking times for cakes. As stated previously, 

however, not all baking times are equally common. For example, it is more likely that a cake 
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will have a baking time of 25-30 minutes than a baking time of 70-80 minutes. In the 

following questions your task will be to estimate the percentage of cakes with a baking time 

within each of the 12 intervals. This pattern of percentages makes up the distribution of the 

baking times variable. The figure below shows how a person has estimated the percentage of 

all cakes with a baking time in the specified interval. 

 

In this example, the person estimating the distribution of Baking times for cakes estimated 

that 15% of all cakes have a baking time between 0-10 minutes, 5% of all cakes have a baking 

time between 10-15 minutes, 5% of all cakes have a baking time between 15-20 minutes, and 

so on. Notice that all percentages add up to exactly 100%. If all the estimates do not add up to 

100% it means that not all possible observations are covered by the estimates. If it adds up to 

more than 100% it means that there are estimates for more observations than possible. If you 

again observe the picture you see that the estimates in the 10 intervals add up to 100: 

15+5+5+10+20+20+10+5+5+5 = 100. 

It is thus very important that you make sure that your estimates add to 100. Feel free to use a 

calculator to assist you. 

Before you continue with the five questions, let’s look at one more example. In this example 

the variable to be estimated is Movie grosses (box office intake). Your task is, once again, to 

estimate the percentage of observations (i.e. movies) that can be found in each of the 12 

intervals. That is, to estimate the distribution of movie grosses. The figure below shows the 12 

intervals. 

Bild saknas här men ingick i instruktionen (förf. anm.). 

Similar to the baking time example some movie grosses are more likely than others. You 

would, for example, expect very few movies to make more than 500 million dollars at the box 

office. The figure below shows an example of a person that has estimated the percentage of 

movies with a box office intake within each interval. Notice how estimates add up to exactly 

100%. 

Bild saknas här men ingick i instruktionen (förf. anm.). 
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This person estimated that 20% of all the movies in the world end up having a box office 

intake between 0 and 20 million dollars, that 10% of all the movies in the world end up 

having a box office intake between 20-40 million dollars, and so on. All estimates add up to 

100: 

X+X+X+X+X+X = 100 

Before you continue with the estimates it is also important to stress that the variables we 

present to you and the ranges of their underlying distribution are real. You are to use your 

prior knowledge of these variables to make your estimates and you are not allowed to do any 

research. 

Do you feel that you have fully understood the instructions? Yes No 

Subgrupperna ett till fem besvarade följande frågor: 

Reigns of pharaohs: Please estimate the percentage of observations (i.e. pharaohs) that can be 

found in each of the 12 intervals. That is, to estimate the distribution of reigns of pharaohs. 

Remember that the estimates should all together add to exactly 100%.  

Poem Lengths: Please estimate the percentage of observations (i.e. poems) that can be found 

in each of the 12 intervals. That is, to estimate the distribution of poem lengths.  

Movie run times: Please estimate the percentage of observations (i.e. movies) that can be 

found in each of the 12 intervals. That is, to estimate the distribution of movie run-times. 

Remember that the estimates should all together add to exactly 100%.  

Subgrupperna sex till tio besvarade följande frågor: 

Baking times for cakes: Please estimate the percentage of observations (i.e. cakes) that can be 

found in each of the 12 intervals. That is, to estimate the distribution of baking times for 

cakes. Remember that the estimates should all together add to exactly 100%.  

Movie grosses: Please estimate the percentage of observations (i.e. movies) that can be found 

in each of the 12 intervals. That is, to estimate the distribution of movie grosses of box office 

intake. Remember that the estimates should all together add to exactly 100%.  

Terms of U.S representatives: Please estimate the percentage of observations (i.e. U.S 

representatives) that can be found in each of the 12 intervals. That is, to estimate the 
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distribution of terms of U.S. Representatives. Remember that the estimates should all together 

add to exactly 100%.  


