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Sammanfattning 
Genom en, i jämförelse med tidigare studier, omfattande enkätstudie som innefattar både 

gymnasieelever och universitetsstudenter undersöker vi individers benägenhet att agera 

utifrån egenintresse och dess korrelation med studieinriktning. Enkätundersökningen baseras 

på variationer av två olika spelteoretiska scenarier som ämnar visa om beteendemönster 

skiljer sig åt mellan olika studieinriktningar. Vi finner att nationalekonomistudenter och 

ekonomistudenter generellt agerar mer utifrån egenintresse, och är mer sannolika att agera 

egoistiskt och rationellt, än andra individer. Vi kan dock inte visa om det beror på att 

ekonomer redan innan utbildningen särskiljer sig från andra individer eller om utbildningen i 

sig påverkar studenternas agerande.  

 

Nyckelord: Egenintresse, Altruism, Spelteori, Beteendeekonomi  
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1. Inledning 
Inför 2015 års Nobelpris skickade Bo Rothstein, professor vid Göteborgs Universitet och 

Oxfords Universitet, ett förslag om en utredning av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk 

vetenskap till Alfred Nobels minne till ordföranden för den Kungliga vetenskapsakademin 

(Rothstein 2015). I förslaget ifrågasätter Rothstein att ekonomipriset är i enlighet med Alfred 

Nobels vilja, att priset ska ges till den person som under det förgångna året gjort 

mänskligheten störst nytta, då ekonomer enligt forskning av bland annat Frank och Schulze 

(2000) visats vara mer korrupta än andra individer. Rothstein menar att det är nödvändigt att 

undersöka detta eftersom ekonomer tenderar att ha högt uppsatta positioner varför korruption 

bland dessa individer kan ha stark påverkan på samhället (Rothstein 2015). För att mäta 

ekonomers benägenhet för korruption har forskare tidigare genomfört studier för att se om 

studenter som läser ekonomi agerar utifrån sitt egenintresse i större utsträckning än andra 

individer (Frank & Schulze 2000).  

Tidigare forskning av bland andra Marwell och Ames (1981) och Carter och Irons 

(1991) har ställt egenintresse mot altruism och den kollektiva nyttan och har kunnat visa ett 

samband mellan vad individer studerar och i hur stor mån de agerar utifrån egenintresse. Det 

finns två olika teorier om den positiva korrelationen mellan ekonomistudier och agerande 

utifrån egenintresse, och därmed egoism. Vissa forskare (Gandal et al. 2005; Frank & 

Schulze 2000; Carter & Irons 1991) anser att sambandet beror på en selektionseffekt där 

ekonomer har vissa karaktäristiska egenskaper redan innan de börjar studera ekonomi, medan 

andra, såsom Frank med flera (1993) och Haucap och Müller (2014), menar att det beror på 

en indoktrineringseffekt då det går att se en påverkan av innehållet i utbildningen.   

Ett vanligt antagande som nationalekonomiska studier utgår ifrån är att människan är 

en rationell individ vars mål är att maximera sin egennytta (Edgeworth 1881).1 Människan 

som en rationell, nyttomaximerande individ kallas för homo economicus (Black, Hashimzade 

& Myles 2012a) och utgör grunden för studier av de flesta ekonomiska teorier, bland annat 

studien om spelteori som tidigare forskning kunnat visa påverkar rationaliteten i individers 

ekonomiska beslut (Frank et al. 1993).   

Utformningen av utbildningen kan även leda till en brist på tillit till andra människor 

och lägre pålitlighet (Haucap och Müller 2014) samt medför isolering från andra 

ämnesområden vilket kan leda till en bristande kunskap om etiska perspektiv (Fourcade et al. 

                                                                                                 
1 Nytta mäts ofta i ekonomisk teori i form av ekonomisk avkastning då det är lätt att observera och kvantifiera, 
varför den definitionen används även i vår studie.   
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2015). Andra forskare har dock, i kontrast till Haucap och Müller, kommit fram till att 

ekonomer är ärligare än andra studenter (Yezer el al. 1996).  

Med detta som bakgrund undersöker vi, genom en enkätstudie, om ekonomistudenter 

i större mån än andra studenter agerar utifrån egenintresse snarare än utifrån altruism och 

maximering av den kollektiva nyttan, då ett sådant beteende enligt tidigare forskning anses 

vara korrelerat med benägenhet för korruption. Baserat på olika svarskombinationer 

konstruerar vi personlighetstyper som vi sedan analyserar enkätsvaren utifrån. Studien 

innefattar även gymnasieelever som ämnar läsa olika universitetsprogram för att kunna 

undersöka teorierna om selektion och indoktrinering. Urvalsgruppen i vår undersökning är 

betydligt större än vad den är i många andra studier som utförts inom ämnesområdet vilket vi 

förväntar oss ska ge ett mer precist resultat. Studien är inspirerad av Marwell och Ames samt 

Carter och Irons studier med tillägg av flera versioner av scenarierna för att kunna urskilja 

olika karaktäristiska personlighetsdrag.  

I sitt brev använder Rothstein endast begreppet ekonomistudenter medan den tidigare 

forskning som gjorts på området genomförts på studenter som studerar economics, det vill 

säga den engelska benämningen på nationalekonomi. Då ekonomprogrammet i Sverige 

inkluderar både nationalekonomi och företagsekonomi är det svårt att göra samma distinktion 

som tidigare forskning gjort. Nationalekonomi är dock en obligatorisk kurs inom 

ekonomprogrammet, varför ekonomutbildningen i uppsatsen syftar på studenter som har eller 

kommer att läsa nationalekonomi. Då det är möjligt att svaren skiljer sig åt mellan de 

ekonomistudenter som läst och som inte läst nationalekonomi samt att andra studenter än 

ekonomer läser nationalekonomi tar vi hänsyn till om respondenterna har läst 

nationalekonomi och i så fall hur många högskolepoäng.   

Uppsatsen inleds med en definiering av de olika personlighetstyper som analysen av 

enkätresultatet baseras på. Enkäten utgår från olika spelteoretiska situationer, 2 och då det 

krävs en förståelse för dessa teorier för att kunna förstå tolkningen av undersökningens 

resultat fortsätter uppsatsen med en teoridel där spelteori och olika spelteoretiska exempel 

presenteras. Efter teoridelen följer en del om litteratur på området där tidigare studier 

beskrivs i kortfattad form. Därefter presenteras den genomförda enkätundersökningen som vi 

ansåg vara den mest lämpliga metoden för att under en kort period samla in en stor mängd 

data. Undersökningen utfördes bland universitetsstudenter och gymnasieelever och totalt 

deltog 645 personer. I enkäten testar vi individernas egenintresse i två olika spelteoretiska 

                                                                                                 
2 Se fullständig enkät i Appendix  
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scenarier. Det första scenariot baseras på ett ultimatumspel där respondenten ska dela upp en 

summa pengar mellan sig själv och en mottagare. Det andra scenariot utgår från en fångarnas 

dilemma-situation där respondenten ska dela upp pengar mellan sig själv och ett gemensamt 

konto. Enkäten avslutas med en kontrollfråga samt frågor om rättvisa och ekonomisk vinning 

för att se hur väl respondenternas uppfattning om rättvisa överensstämmer med deras svar. De 

sammanställda svaren undersöks sedan genom OLS-analyser.   

Resultaten som presenteras i analysdelen tyder på att nationalekonomer agerar mer 

rationellt medan andra studenters svar tyder på ett mer känslostyrt beteende, samt att 

ekonomistudenter generellt agerar mer egoistiskt och mindre altruistiskt. Resultaten 

diskuteras sedan i en avslutande slutsats. 

  

2. Definitioner av personlighetstyper 
I studien konstruerar vi olika personlighetstyper för att underlätta tolkningen av 

enkätresultaten. De personlighetstyper som skapas definieras i kortfattad form nedan.  

  

Rationell  

En rationell individ är en individ vars mål är att maximera sin egen ekonomiska avkastning 

och som i sina beslut tar hänsyn till hur den uppfattar individer i sin omgivning. En rationell 

individ antas här alltid agera riskundvikande för att maximera sin egen nytta. En endast delvis 

rationell individ kommer även reagera relativt starkt på incitament.  

  

Egoistisk  

En egoistisk individ är en individ vars mål är att maximera sin egen ekonomiska avkastning 

men inte tar hänsyn till hur utfallet beror av andra individers agerande.  

  

Egoistisk riskaversiv  

En egoistisk individ som agerar riskundvikande.  

  

Altruistisk  

En individ som inte endast tar hänsyn till ekonomisk avkastning utan även en känslomässig 

avkastning som ökar med andras nytta.   
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Känslostyrd  

En individ som tar stor hänsyn till rättvisa och till andra individers intentioner. En 

känslostyrd individ kommer därmed att straffa eller belöna andra individer beroende på 

förväntningar om deras agerande och syn på sin omgivning. Till exempel kan en känslostyrd 

individ med en negativ syn på sin omgivning ge upp ekonomisk vinning för att straffa andra 

individer.   

  

3. Teoretisk bakgrund 
3.1. Spelteori 
Enkäten som utformades för att undersöka individers benägenhet för korruption innefattar två 

olika scenarier vilka båda bygger på spelteoretiska modeller. Spelteori presenterades första 

gången i von Neumann och Morgensterns bok “Theory of Games and Economic Behavior” 

(1944) och författarna menar att det finns ett behov av spelteori för att förstå hur rationella 

individer, som har fullständig information om spelet och dess utfall, fattar beslut när utfallet 

även beror av andra individers strategier (1944, ss 10-12, 30). Strategiska spel har i sin 

vanliga form tre element vilka är spelare, strategier och nyttofunktioner och det förväntade 

utfallet i spelet är det då spelarna försöker maximerar sin nytta (Fudenberg & Tirole 1991, s 

4).   

Här presenteras två former av spel, sekventiella spel och simultana spel. Sekventiella 

spel innebär att spelarna bestämmer sin strategi i ordning. I en enkel form med två spelare där 

varje spelare spelar en gång och där Spelare 1 spelar först så spelar Spelare 2 utifrån det val 

som Spelare 1 redan gjort. Vid simultana spel väljer spelarna sina strategier samtidigt och kan 

inte anpassa sin strategi efter hur den andra spelaren agerar. (Fudenberg & Tirole 1991, ss 10, 

68-69)  

Spelets sannolika utfall brukar kallas för Nashjämvikt och är en jämvikt i ett spel med 

n antal spelare där varje spelare har ett antal strategier (Nash 1950). Jämvikten i spelet är det 

utfallet då varje spelare väljer sin optimala strategi som respons på de andra spelarnas 

faktiska strategier. Det innebär att ingen av spelarna har incitament att ensam ändra sin 

strategi. (Fudenberg & Tirole 1991, ss 3-11) Om spelarna har en dominant strategi, det vill 

säga en strategi som leder till det bästa utfallet för spelaren oavsett vad motspelaren väljer för 

strategi (Black, Hashimzade & Myles 2012b), i ett simultant spel kommer det endast finnas 

en Nashjämvikt som då blir det förväntade utfallet. Finns inga dominanta strategier kan det 

finnas flera Nashjämvikter och utfallet blir svårare att förutspå.   
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I ett sekventiellt spel kallas det förväntade jämviktsutfallet för Stackelbergjämvikt. 

Även i ett sekventiellt spel kan det finnas flera Nashjämvikter, men endast en av dessa kan 

vara en Stackelbergjämvikt. (Fudenberg & Tirole 1991, ss 3-19, 68-69) För att hitta 

Stackelbergjämvikten används en metod som kallas backward induction. I ett sekventiellt 

spel med två steg och två spelare innebär det att jämvikten hittas genom att först klargöra 

vilket som är det optimala valet i varje potentiellt utfall för Spelare 2 för att sedan, baserat på 

Spelare 2:s bästa strategier, undersöka vilken som är den bästa strategin för Spelare 1. 

(Fudenberg & Tirole 1991, ss 68-69)  

Det finns även teorier som förklarar avvikelser från det förväntade utfallet som 

rationella och egoistiska individer skulle generera. Det kan exempelvis förklaras av att 

individer är altruistiska och bryr sig om motspelarnas nyttor. En sådan teori presenteras av 

Rabin (1993) och  bygger på att individens nytta inte endast beror av den ekonomiska 

avkastningen utan även av en känslomässig avkastning som är bunden till den andra 

spelarens nytta. Lägger en individ stor vikt vid den känslomässiga avkastningen, och rättvisa, 

anses denne vara känslostyrd vilket innebär att individen kan agera både altruistiskt och 

hämndlystet beroende på förväntningar om dess motspelares intentioner.   

  

3.2. Ultimatumspel 
Enkätens första scenario bygger på ett ultimatumspel, vilket är ett sorts sekventiellt spel som i 

sin enklaste form består av två spelare som båda antas ha perfekt information och ska dela på 

en fix summa pengar (Güth, Schmittberger & Schwarze 1982). En av spelarna utses till 

fördelare och en till mottagare. Fördelaren ska ge förslag på en fördelning som mottagaren 

sedan kan välja att acceptera, vilket gör att summan delas enligt fördelarens förslag, eller 

neka, vilket leder till att ingen av individerna får något alls. En rationell fördelare kommer ge 

mottagaren den minsta möjliga summan eftersom leder till den största ekonomiska vinningen 

för fördelaren så länge mottagaren accepterar fördelningen. En rationell mottagare kommer i 

sin tur att acceptera alla bud som är högre än vad utfallet skulle bli om mottagaren nekar 

fördelningen, alltså alla bud som är större än noll. (Güth, Schmittberger & Schwarze 1982)   

 Avvikelser från det utfall som enligt ovanstående beskrivning kan ses som det 

rationella och förväntade kan bero på att individerna även inkluderar ett altruistiskt eller 

känslostyrt perspektiv när de fattar beslut om vilken strategi de ska välja.   

I Figur 1, 2 och 3 illustreras två olika former av sekventiella ultimatumspel där 

Spelare 1, fördelaren, kan välja mellan olika fördelningar mellan sig själv och Spelare 2, 
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mottagaren, av den summan som givits. Spelare 2 måste därefter välja mellan att acceptera 

fördelningen eller neka den. Figur 1 och 2 visar en enkel form av ett ultimatumspel medan 

Figur 3 visar en mer komplex form som representerar Scenario 1 i den enkät som studien 

bygger på.   

  
Figur 1 visar Stackelbergjämvikten då båda spelarna är rationella. Siffrorna 50/50 och 90/10 i 

övre delen av spelträdet i Figur 1 representerar de olika procentuella fördelningarna Spelare 1 

har att välja mellan, där den första siffran visar andelen som tillfaller Spelare 1. Spelare 2 kan 

i sin tur välja att acceptera (A) eller neka (N) fördelningen. Siffrorna längst ner på spelträdet 

visar avkastningen av utfallet för de båda spelarna där den första siffran representerar 

avkastningen för Spelare 1 och den andra avkastningen för Spelare 2. Spelare 2 kommer i 

fallet då Spelare 1 väljer fördelningen 50/50 att välja mellan avkastningen 50, om spelaren 

accepterar fördelningen, och 0, om spelaren nekar fördelningen, varför Spelare 2 kommer 

välja att acceptera fördelningen och bägge spelarna kommer få avkastning 50. I fallet då 

Spelare 1 väljer fördelningen 90/10 kommer Spelare 2 välja mellan avkastningen 10 och 0 

varför Spelare 2 även i detta fall kommer välja att acceptera fördelningen. Då Spelare 1 vet 

att Spelare 2 kommer acceptera fördelningen oavsett vilken fördelning som väljs kommer 

Spelare 1 välja mellan avkastningen 50 och 90. Spelare 1 kommer därmed välja den högsta 

avkastningen 90 och jämviktsutfallet, alltså Stackelbergjämvikten, blir 90, 10.   

 Figur 2 visar hur Stackelbergjämvikten i Figur 1 skulle förändras om Spelare 2 är 

känslostyrd och därmed kommer att neka de fördelningar som inte uppfattas som rättvisa. Då 

Spelare 1 är medveten om att Spelare 2 kommer att neka orättvisa fördelningar kommer valet 

för Spelare 1 att stå mellan att dela lika eller inte få några pengar alls. Spelare 1 kommer 

därför välja fördelningen 50/50 vilken Spelare 2 kommer att acceptera. Då ingen av spelarna 

kommer att gynnas av att byta strategi är fördelningen spelets jämvikt.   
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I Figur 3 visas en mer avancerad version av ultimatumspelet i Figur 1 och 2. Fördelaren kan 

här välja mellan oändligt många fördelningar av de 1000 kronorna. Fördelaren väljer att 

behålla summan 1000-X och ge summan X till mottagaren. Mottagaren kan då antingen 

acceptera summan X, vilket skulle leda till att fördelaren får 1000-X och mottagaren X, eller 

neka den vilket leder till att båda spelarna får avkastningen 0. Utifrån antagandet om att 

individer är rationella, vilket innebär att mottagaren accepterar alla bud där X är större än 0, 

och med en restriktion på att fördelaren måste avrunda fördelningen till hela kronor kommer 

Stackelbergjämvikten, enligt metoden backward induction, bli 999, 1. Figur 3 med restriktion 

på avrundning till hela kronor illustrerar det spel som enkätens första scenario grundar sig i.  

  

3.3. Fångarnas dilemma 
Enkätens andra scenario bygger på en fångarnas dilemma-situation. Fångarnas dilemma är ett 

simultant spel som utgår ifrån ett scenario där två misstänkta för ett brott blir tagna av polisen 

utan tillräckligt med bevis för att fälla någon av dem (Tucker 1983; Fudenberg & Tirole 1991 

ss 9-10). För att få fångarna dömda erbjuder polisen en belöning för att erkänna brottet. 

Erkänner endast en av fångarna kommer den som erkänner att få en belöning på en enhet 

medan den andra kommer bestraffas med två enheter (se Figur 4). Om båda erkänner kommer 

båda bestraffas med en enhet, och erkänner ingen kommer båda gå fria utan varken belöning 

eller bestraffning. Båda fångarna måste därmed ta ställning till om de vill erkänna eller hålla 

tyst och utfallet för individerna kommer bero av den andra individens val. (Tucker 1983; 

Fudenberg & Tirole 1991 ss 9-10) Fångarnas dilemma illustreras i Figur 4 och 5 nedan.   
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Siffrorna i matriserna representerar fångarnas respektive avkastningar för de olika utfallen. 

De grå fälten visar avkastningen för Fånge 1 och de vita för Fånge 2. De optimala 

strategierna efter hur den andra individen agerar har markerats med en stjärna. Figur 4 visar 

fångarnas avkastningar då båda fångarna är rationella. I fallet då Fånge 1 väljer att erkänna 

kommer Fånge 2 välja mellan avkastningen -1 och -2. Denne kommer då välja avkastningen -

1. Väljer Fånge 1 istället att hålla tyst kommer Fånge 2 välja mellan avkastningen 1 och 0 

varför Fånge 2 även här kommer välja att erkänna. Exakt samma villkor gäller för Fånge 1. 

Båda spelarnas dominanta strategi är därmed att erkänna och Nashjämvikten kommer bli -1, -

1, här markerat med understrukna siffror.   

Som Figur 4 visar kommer fångarnas totala avkastning av att båda agerar rationellt 

och följer sin dominanta strategi bli -2 (-1, -1). Om de två fångarna ses som ett samhälle 

kommer deras rationella agerande leda till den sämsta möjliga samhälleliga nyttan då alla 

andra utfall ger en högre sammanlagd avkastning. Individens agerande för att maximera sin 

egen nytta är alltså inte förenligt med vad som är strategiskt för den samhälleliga nyttan 

(Fudenberg & Tirole 1991, s 10). Figur 5 visar en alternativ situation där Fånge 2 värderar 

Fånge 1:s avkastning lika mycket som sin egen och kommer ge upp en del av sin egna 

ekonomiska vinning för att gynna den andra spelaren. Fånge 2:s nya avkastning blir alltså 

summan av båda fångarnas avkastningar i Figur 4. Det nya jämviktsutfallet blir -1, 1. Om 

båda fångarna är altruistiska kommer jämvikten att bli utfallet där båda fångarna håller tyst.   

 Problematiken kring att det samhällsekonomiskt optimala inte överensstämmer med 

det bästa för den rationella individen återfinns i teorin om allmänningarnas tragedi. Teorin 

kan beskrivas utifrån ett exempel om en herde som ska införskaffa sig ett till djur till sin 

flock. Herden själv skulle tjäna på det extra djuret medan de andra herdarna skulle 

missgynnas då det skulle innebära att betesmarkerna överbetas. Tragedin ligger i att alla 

herdarna kommer vilja maximera sin egen nytta genom att utöka flocken medan samhället 
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kommer missgynnas av att betesmarkerna betas för mycket. Det som är bäst för herden 

kommer alltså inte vara det som är bäst för samhället då individens optimala nytta går emot 

samhällets optimala nytta. (Hardin 1968)  

 En liknande problematik kan uppstå när det kommer till att betala för kollektiva varor. 

Varje individ tjänar på att den kollektiva varan tillhandahålls samtidigt som alla föredrar att 

de andra individerna betalar för varan (Fudenberg & Tirole 1991, s 211). Allmänningarnas 

tragedi och problematiken med kollektiva varor återfinns i fångarnas dilemma-situationen i 

Scenario 2 i enkäten.   

  

4. Tidigare forskning 
Vår studie ämnar att undersöka i vilken utsträckning individer agerar utifrån sitt egenintresse 

då ett sådant beteende enligt tidigare forskning är korrelerat med benägenhet för korruption 

(Frank & Schulze 2000). Korruption innebär att en individ missbrukar sin makt för att själv 

gynnas (Nationalencyklopedin 2015) och tidigare studier har visat att korruption är negativt 

korrelerat med både tillväxt och en stats skatteinkomster (Rose-Ackerman 2008). En 

undersökning av Ruske (2015) har visat att politiker i USAs kongress som har en 

ekonomutbildning tenderar att vara mer benägna att vara korrupta än andra politiker i 

kongressen. Undersökningen baseras på bakgrundsinformation om 695 kongressmedlemmar 

och informationen om korruption tillhandahölls av en organisation som sammanställt alla de 

fall av korruption som någon av politikerna i kongressen varit delaktiga i. Organisationen 

definierar korruption som ett agerande som innefattar olika aspekter av förmånliga 

anskaffanden. I undersökningen kom de fram till att kongressmedlemmar med en ekonomisk 

akademisk bakgrund var mer korrupta än andra. (Ruske 2015).   

Vidare har Frank och Schulze (2000) genomfört en studie för att mäta 

ekonomistudenter och andra studenters benägenhet för korruption genom att se hur villiga de 

var att ta emot mutor. Studien visade att ekonomistudenter är mer benägna att vara korrupta 

än andra individer då de agerade mer utifrån sitt egenintresse.   

I en annan studie om ekonomistudenters egenintresse har forskarna Carter och Irons 

(1991) kunnat visa ett samband mellan ekonomistudier och i vilken utsträckning individer 

agerar utifrån egenintresse. Carter och Irons skapar i sin undersökning ett klassiskt 

ultimatumspel där studenter ska dela upp en summa pengar mellan sig själva och en 

mottagare för att mäta i vilken mån ekonomistudenter agerar utifrån egenintresse i jämförelse 

med andra studenter. I undersökningen inkluderas både förstaårsstudenter och 
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sistaårsstudenter som har nationalekonomi som huvudämne samt studenter som inte har 

ekonomi som huvudämne för att kunna se om ekonomer i större mån agerar utifrån sitt 

egenintresse samt om det i så fall beror på själva utbildningen eller om det är en viss sort 

individer som väljer att studera ekonomi. Deras forskning visar stöd för att ekonomer är mer 

egoistiska och att detta snarare beror på vissa karaktäristiska egenskaper som ekonomer 

besitter än att ekonomutbildningen i sig skapar dessa egenskaper.  

En studie liknande Carter och Irons (1991) har utförts av Marwell och Ames (1981). 

De undersökte hur villiga individer är att bidra till kollektiva nyttor i en fångarnas dilemma-

situation och kom fram till att ekonomistudenter är villiga att bidra i mindre utsträckning än 

andra. Studien genomfördes på mastersstudenter med ekonomiinriktning, studenter på 

kandidatnivå och high school-elever. Individerna fick en fix summa som skulle fördelas 

mellan ett privat och ett publikt konto. Den del av summan som placerades i det privata 

kontot skulle individen få efter experimentets slut och den del som placerades i det publika 

skulle multipliceras med en siffra högre än ett för att sedan delas lika mellan alla som deltog i 

experimentet. Marwell och Ames fann att ekonomistudenter i mindre utsträckning bidrog 

med pengar till det gemensamma kontot, det vill säga den kollektiva nyttan, och menar på att 

det skulle kunna visa stöd för hypotesen om free-riders.   

Marwell och Ames artikel har kritiserats av bland andra Frank, Gilovich och Reagan 

(1993) för att undersökningsgruppen och kontrollgruppen innehåller individer i olika åldrar 

samt för att undersökningsgruppen till stor del utgörs av män medan kontrollgruppen är mer 

blandad. Frank, Gilovich och Reagan utförde sedan en egen studie som ämnade att undersöka 

huruvida ekonomistudenter är mer egoistiska i sina val än andra studenter eller inte genom ett 

spelteoretiskt test. I studien jämförs ekonomistudenters svar på ett klassiskt fångarnas 

dilemma, att samarbeta eller inte samarbeta, med studenter med andra studieinriktningar. 

Studiens resultat överensstämmer dock med resultatet i Marwell och Ames studie, det vill 

säga att nationalekonomer är mer troliga att agera utifrån sitt egenintresse och ta mindre 

hänsyn till den samhälleliga nyttan. Frank med flera lyckades även visa att studenters 

beteende kan påverkas av innehållet i ekonomutbildningen genom att jämföra två olika 

mikroekonomiklassers svar på ett antal etiska dilemman i kursens början och i slutskedet av 

kursen. En av klasserna, klass A, hade en lärare som lade mycket fokus på spelteori och hur 

individen ska agera för att maximera sin egen nytta medan den andra klassen, klass B, hade 

en lärare som lade mindre vikt vid dessa perspektiv. Vid kursens början fann man att 

studenterna i de båda klasserna svarade likvärdigt medan man vid andra 

undersökningstillfället kunde se att studenterna i klass A gav svar som indikerade att de 
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skulle agera mindre ärligt om de ställdes inför dessa dilemman än studenterna i klass B. 

Dessa resultat visar att ekonomutbildningens utformning skulle kunna påverka hur studenter 

agerar när egennyttan ställs mot den kollektiva nyttan.   

Frank, Gilovich och Reagans studie har i sin tur kritiserats av Yezer med flera då 

studien baseras på hypotetiska situationer och inte verkligheten. Yezer med flera genomförde 

därför ett praktiskt experiment som gick ut på att de la ut brev innehållande en summa pengar 

i föreläsningssalar och undersökte sedan om det fanns en skillnad mellan hur stor andel av de 

borttappade breven som ekonomistudenter respektive andra studenter lämnade tillbaka. 

Under två terminer placerade de ut 64 brev varav 32 brev var i ekonomiklasser och resterande 

32 i andra klasser. De kom fram till att ekonomistudenter i större utsträckning lämnade 

tillbaka breven och därför kan anses vara ärligare.   

I kontrast till Yezer med fleras forskning har Haucap och Müller (2014) genom en 

studie över förtroende hos ekonomistudenter i förhållande till juridikstudenter visat att 

ekonomistudenter litar signifikant mindre på andra individer samt är mindre pålitliga än 

juridikstudenter. Det innebär att ekonomer i större utsträckning kommer att agera utifrån 

egenintresse när de fattar beslut eftersom att de har låg tillit till andra individer.   

Det finns olika hypoteser om varför ekonomistudenters beteende skiljer sig från andra 

studenters. Carter och Irons pekar på en teori om karaktäristiska egenskaper som inom 

forskningsområdet kallas för selektionshypotesen, vilken stöds även av andra forskare inom 

området (Gandal et al. 2005; Frank & Schulze 2000). Vissa forskare tycks också kunna visa 

på att ekonomutbildningen i sig påverkar rationaliteten i studenternas beslut (Haucap & 

Müller 2014; Frank et al. 1993). Hypotesen kallas ofta för indoktrineringshypotesen och antas 

av tidigare forskare bero på antaganden om hur en rationell ekonomisk individ agerar (Frey & 

Meier 2005).   

En förklaring till hur utbildningens utformning kan påverka ekonomistudenters 

tendens att drivas av egenintresse, som inte grundar sig i utbildningens innehåll, skulle kunna 

vara ekonomins isolering från andra ämnesområden på universitetet. Nyligen gjorda studier 

har visat att ekonomi är det mest isolerade ämnet och att ekonomer är mest skeptiska till 

tvärvetenskaplig forskning. Denna bristfälliga kontakt med vetenskaper som sociologi, 

filosofi och statskunskap där etiska och moraliska perspektiv har en central roll kan vara ett 

tecken på att ekonomer får begränsad kunskap om vikten av dessa perspektiv. (Fourcade et al. 

2015)  

Trots Yezers kritik mot teoretiska studier genomför vi en teoretisk studie i form av 

enkätundersökning eftersom en praktisk studie skulle vara alldeles för tidskrävande. Marwell 
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och Ames (1981) samt Carter och Irons (1991) studier är välkända inom området och deras 

studier nämns inom många av ovanstående undersökningar varför vi har valt att basera vår 

undersökning på en vidareutveckling av deras studier. Vidareutvecklingen innebär 

inkluderade och exkluderande av olika aspekter i flera versioner av de olika spelen för att 

kunna identifiera vissa beteendemönster. Haucap och Müller pekade i sin studie på att 

tillitsfaktorn är av betydelse för ekonomers beteende varför tillit är en av de aspekter vi 

kontrollerar för. Vi tar i vår studie hänsyn till den kritik som Marwell och Ames studie har 

fått då vi kontrollerar för ålder och kön. Vår studie inkluderar även en större urvalsgrupp än 

många av de tidigare studierna.   

  

5. Metod 
5.1. Insamling av data 
Studien ämnar att undersöka om ekonomistudenter är mer benägna att agera utifrån 

egenintresse och mindre villiga att bidra till den kollektiva nyttan än andra. En annan aspekt 

är att se om det i så fall beror på selektion eller indoktrinering. För att undersöka individers 

egoism genomförs ett teoretiskt experiment som ämnar mäta individers värdering av den 

individuella nyttan gentemot andras. Eftersom studiens syfte är att försöka hitta ett 

systematiskt mönster krävs det många observationer varför en enkätundersökning ansågs vara 

den bästa metoden för datainsamling.   

 Undersökningen utfördes både bland ekonomistuderande och bland andra 

universitetsstudenter för att se om det finns någon skillnad mellan dessa studenters svar. 

Totalt sett deltog 555 universitetsstudenter i undersökningen, varav en individ uteslöts på 

grund av oläsliga svar. Av universitetsstudenterna hade 269 studenter ekonomiinriktning.  

En del av studien är att undersöka hypoteserna om selektion och indoktrinering. 

Därför genomfördes enkätundersökningen även bland 90 gymnasieelever, varav en elev 

uteslöts på grund av oläsliga svar. Genom att inkludera gymnasieelever är det möjligt att se 

om gymnasieelever som har för avsikt att börja på ekonomprogrammet skiljer sig från 

gymnasieelever som inte tänkt studera ekonomi, och om det finns gemensamma nämnare 

mellan ekonomistudenter och de gymnasieelever som vill studera ekonomi. Av 

gymnasieeleverna ämnade 27 elever läsa ekonomi i framtiden. Dessa individer kommer vi 

fortsättningsvis hänvisa till som gymnasieekonomer.   
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 För att kunna se eventuella systematiska samband inleds enkäten med generella frågor 

som behandlar respondenternas kön, ålder och utbildningsnivå.3 Därefter följer en kortare 

sektion med frågor som endast berör universitetsstudenter. Frågorna berör hur många 

terminer respondenten läst vid universitetet, vilken studieinriktning individen läser och om 

individen läst nationalekonomi samt hur många poäng nationalekonomi. Frågorna inkluderas 

för att kunna se eventuella skillnader mellan ekonomistudenter och andra studenter samt för 

att kunna mäta en eventuell indoktrineringseffekt. Eftersom ekonomprogrammet i Sverige 

innehåller både nationalekonomi och företagsekonomi är det svårt att särskilja ämnena, varför 

både en fråga om ekonomi och en nationalekonomi inkluderas.  

 Som tidigare nämnt inkluderar studien även gymnasieelever och för att kunna skilja 

på de svar som blivande ekonomistudenter ger och övriga gymnasieelevers svar inkluderas en 

fråga om vilken utbildning som eleven skulle kunna tänka sig i framtiden.   

 Efter de inledande generella frågorna följer frågor om två olika scenarier, vilka båda 

utgår från antagandet om perfekt information. Det första scenariot ämnar att undersöka 

respondenternas egoism, rationalitet och hur rationella de anser att individer i deras 

omgivning är genom varianter av det ultimatumspel som illustreras i Figur 3 i uppsatsens 

teoridel. Scenariot är inspirerat av Carter och Irons (1991) undersökning och i scenariot ska 

respondenten föreställa sig vara i en stor grupp av individer som är helt anonyma för 

varandra. Gruppen delas upp i par där den ena personen som fördelare ska dela upp 1000 kr 

mellan sig själv och mottagaren och svaret ska anges i hela kronor.4 Scenariot är uppdelat i 

tre situationer och varje situation följs av en fråga. I den första situationen (Situation 1.A) i 

Scenario 1 tilldelas respondenten rollen som fördelare och frågan lyder:  

  

 “Du har blivit utsedd till fördelare och ska nu dela upp dessa 1000 kronor mellan dig själv 

och en okänd mottagare. Testet är helt anonymt och ingen kommer någonsin få veta vem du 

är eller hur mycket du behöll. Hur skulle fördelningen se ut?”   

  

Frågan undersöker hur egoistiska och rationella respondenterna är. Enligt teorin om homo 

economicus kommer en rationell respondent behålla hela summan själv och i den här 

situationen är strategin densamma för en egoistisk individ. Avvikelser från den rationella 

                                                                                                 
3 Se fullständig enkät i Appendix  
4  Anledningen till att just summan 1000 kronor valdes beror på att en för liten summa skulle kunna leda till att 
respondenten är relativt likgiltig inför hur stor procentandel som den väljer att behålla respektive ge bort. En för 
stor summa skulle istället kunna leda till att respondenten genom att bara ge bort en liten procentandel ger bort 
ett högt pengabelopp och därför inte anser sig vara missunnsam.   
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strategin indikerar att individen tar hänsyn till fler aspekter än egen ekonomisk vinning, som 

känslomässig avkastning. Tidigare forskning tyder på att ekonomistudenter är mer egoistiska 

varför ekonomistudenter förväntas behålla en större summa än övriga respondenter.   

 Nästa situation (Situation 1.B) undersöker inte endast hur egoistiska och rationella 

respondenterna är utan även hur de fattar beslut när det finns en risk inblandad och hur 

rationella de antar att individer i deras omgivning är. I den nya situationen ska respondenten, 

liksom i föregående fråga, dela upp pengarna men med skillnaden att mottagaren nu måste 

acceptera fördelningen för att fördelaren respektive mottagaren ska få sina pengar. En 

egoistisk individ kommer här alltid behålla en stor del av summan själv då liten hänsyn tas till 

mottagarens potentiella agerande. Enligt teorin om ultimatumspel kommer även en rationell 

individ behålla en så stor summa som möjligt själv, men ta hänsyn till uppfattningar om 

omgivningen. Skulle fördelaren välja att behålla hela summan själv skulle mottagaren vara 

indifferent mellan att acceptera och neka fördelningen varför utfallet inte går att förutspå och 

innebär en risk för fördelaren. En rationell fördelare kommer därför ge mottagaren 

åtminstone en krona för att eliminera den risken. Nashjämvikten för två rationella spelare 

kommer därmed bli fördelningen 999, 1. Avvikelser från den jämvikten kan tyda på ett 

altruistiskt beteende alternativt ett riskundvikande beteende där fördelaren ger mottagaren en 

större summa för att minimera risken att mottagaren kommer neka fördelningen. Liksom i 

den föregående frågan förväntar vi oss att ekonomer kommer vara mer egoistiska och behålla 

en stor andel av summan själva, alternativt rationella och endast ge bort den minsta möjliga 

summan för att mottagaren ska acceptera fördelningen.   

Studien avser bland annat att särskilja ett rationellt från ett egoistiskt beteende. 

Därmed inkluderar vi en situation (Situation 1.C) där respondenten istället ska inta rollen som 

mottagare och ange det lägsta beloppet som individen skulle kräva för att acceptera 

fördelningen.   

En fullständigt rationell individ kommer acceptera alla utfall där individens 

avkastning är större än noll, alltså skulle en rationell mottagare acceptera fördelningen även 

om den endast tilldelas en krona. Då även en altruistisk individ skulle acceptera en fördelning 

där den endast tilldelas en låg summa är svårt att särskilja svar baserade på ett rationellt 

beteende från ett altruistiskt. Därför kommer tolkningen av respondenternas svar att bero av 

hur de svarat i scenariots tidigare frågor. Har respondenten angett att en hög summa krävs för 

att acceptera fördelningen tyder det antingen på ett egoistiskt eller känslostyrt beteende. Även 

här kommer tolkningen därmed bero av hur respondenten svarat i Situation 1.A och 1.B.  
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 Scenario 2 baseras på en fångarnas dilemma-situation, liknande dilemmat som 

presenteras i Figur 4. Scenariot är inspirerat av en undersökning som genomförts av Marwell 

och Ames (1981) och liksom deras undersökning ämnar scenariot att visa hur villiga 

respondenterna är att bidra till den kollektiva nyttan, sett som den andel av summan som 

respondenterna väljer att ge till det gemensamma kontot, på bekostnad av den egna 

ekonomiska vinningen. I scenariot ska respondenten föreställa sig vara i en stor grupp, med 

20 individer, där varje individ tilldelas 1000 kronor vardera. Individerna kan sedan välja att 

antingen behålla hela summan själva, och då bli 1000 kronor rikare, eller sätta in en del av 

eller hela summan på ett gemensamt konto. Summan som sätts in på det gemensamma kontot 

blir 1,5 gånger större och delas sedan lika mellan alla i gruppen.5 Om alla individer i gruppen 

skulle sätta in hela sin summa på det gemensamma kontot skulle varje individ därmed få 

tillbaka 1,5 gånger så mycket som den bidrog med varför alla skulle gynnas. Liksom det 

första scenariot är Scenario 2 uppdelat i tre olika situationer som vardera följs av en fråga. 

Tolkningarna av svaren förutsätter att respondenterna förstår intuitionen bakom teorin om 

fångarnas dilemma och därmed hur de ska agera för att maximera sin egen nytta.  

I den första situationen (Situation 2.A) i scenariot undersöks både hur egoistiska och 

rationella respondenterna är samt hur stor tillit de har till sin omgivning. Frågan som 

respondenten ska besvara är:  

  

“Hur mycket skulle du behålla själv och hur mycket skulle du sätta in på det gemensamma 

kontot?”  

   

Utifrån teorin om fångarnas dilemma är den rationella respondentens dominanta strategi för 

att maximera den egna nyttan att behålla hela summan själv och inte bidra till det 

gemensamma kontot. Det gäller även för den egoistiska individen och samma svar förutspås 

utifrån teorierna om allmänningarnas tragedi och kollektiva nyttor. Ett avvikande utfall kan 

förklaras av att individen är altruistisk eller känslostyrd. Enligt Marwell och Ames studie 

kommer ekonomistudenterna i genomsnitt sätta över mindre pengar på det gemensamma 

kontot och därmed utnyttja de andra respondenternas vilja att bidra till den kollektiva nyttan. 

 Ovanstående fråga innehåller en tillitsaspekt där svaren beror av hur respondenterna 

                                                                                                 
5  Anledningen till att det är just siffran 1,5 som används som multiplikator är att siffran måste vara större än ett 
då den totala nyttan måste vara högre då individerna sätter in pengar för att ge incitament till att bidra till det 
gemensamma kontot. Multiplikatorn får dock inte vara för stor då det troligtvis skulle ge väldigt stora incitament 
att sätta in hela summan på det gemensamma kontot och därför skulle svaret inte i lika stor utsträckning visa på 
individers egoism eller altruism.   
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ser på individerna i sin omgivning och för att endast undersöka respondenternas egoism 

konstrueras en ny situation (Situation 2.B) som exkluderar tillitsaspekten. Respondenten ska 

nu ange hur stor summa denne kommer att behålla när respondenten vet att alla andra i 

gruppen kommer att sätta över hela sin summa i det gemensamma kontot.   

Liksom i den föregående frågan kommer en egoistisk och rationell respondent som 

endast vill maximera sin egen nytta välja att behålla alla pengar själv. Om respondenten 

däremot är känslostyrd kommer individen agera i enlighet med en altruistisk individ när 

denne vet att resterande individer gör detsamma och därför sätta över hela sin summa på det 

gemensamma kontot.  

 Även om en individ ger skenet av att vara rationell i tidigare frågor så säger det inget 

om i vilken utsträckning. För att undersöka det inkluderades en situation (Situation 2.C) där 

respondenten ska ange hur stor summa respondenten kommer att behålla respektive sätta in 

på det gemensamma kontot efter en höjning av multiplikatorn från 1,5 till 3. En fullständigt 

rationell individ kommer även i den här situationen behålla hela summan själv. Om individen 

dock endast är delvis rationell förväntas individen ta hänsyn till höjningen av multiplikatorn 

och sätta över en större andel av summan i det gemensamma kontot än i Situation 2.A. En 

egoistisk individ kommer troligtvis inte ta lika stor hänsyn till multiplikatoreffekten varför 

svaret i 2.C. kan indikera om individen är rationell eller egoistisk.   

Eftersom tolkningarna av svaren i Scenario 2 förutsätter att respondenten förstår 

intuitionen bakom fångarnas dilemma inkluderas en kontrollfråga om hur mycket 

respondenten ska sätta över i det gemensamma kontot för att maximera sin ekonomiska 

vinning. Svarar respondenten att denne ska sätta in 0 kronor på det gemensamma kontot tyder 

det på att individen har förstått intuitionen bakom spelet. Om respondenter med vissa 

studieinriktningar har bättre förutsättningar för att förstå intuitionen bakom kontrollfrågan 

kan det leda till att effekten av rätt svar på kontrollfrågan är korrelerad med vilken 

studieinriktning respondenten har.   

 Att olika respondenter ger olika svar på de ovanstående frågorna kan inte endast 

förklaras med mått på hur rationella eller känslostyrda individerna är eftersom rättvisa är ett 

subjektivt begrepp. För att kunna kontrollera för olika uppfattningar om rättvisa inkluderas 

två frågor om vilken fördelning som respondenten anser vara rättvis i de olika scenarierna. 

Genom att jämföra respondenternas svar i ovanstående frågor med de fördelningar som de 

angav i respektive scenario erhålls ett mått på i hur stor utsträckning respondenterna tar 

hänsyn till vad de uppfattar som rättvist.  
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I de två sista frågorna i enkäten ska respondenten gradera i vilken utsträckning man 

anser sig ta hänsyn till rättvisa och egen ekonomisk vinning i sina ekonomiska val för att 

kunna se om det överensstämmer med svaren i Scenario 1 och 2.    

  

5.2. Undersökning 
Sambandet mellan utbildning och hur stor andel av summan som respondenterna valde att 

behålla, alternativt krävde, i de olika situationerna undersöks genom medelvärdesanalyser 

och OLS-analyser där sambandet kontrolleras med hjälp av ett antal kontrollvariabler. 

Samtliga svar i de olika scenarierna omvandlas vid inmatning till procent för att underlätta 

tolkningar.   

  

Regression 1  
Situation= β0 + β1 Ekonomiinriktning + β2 Nationalekonomi + β3 Gymnasieekonom + β4 Kvinna + β5  Ålder + β6  

Gymnasieelev + β7 Antal terminer vid universitetet + β8 Antal poäng nationalekonomi + β9 Kontrollfråga  

  

Den beroende variabeln Situation representerar andelen av summan som respondenterna valt 

att behålla själva i de olika situationerna. Regressionen genomförs på Situation 1.A, 1.B samt 

på samtliga situationer i Scenario 2. Ingen regression genomförs på Situation 1.C då inga 

separata tolkningar kan göras utifrån respondenternas svar på den frågan. Vi testade att dela 

upp datasetet baserat på respondenternas utbildningsnivå, men då det gav marginella 

förändringar av koefficienterna och stora standardavvikelser ansåg vi att det var bättre att 

använda det samlade datasetet.   

  

5.2.1. Personlighetstyper 

För att underlätta tolkningarna av resultatet konstruerar vi för varje konsistent 

svarskombination en personlighetstyp.  

 

Tabell 1  

  
Tabellen visar en klassifikation av fem olika personlighetstyper baserat på olika svarskombinationer i Scenario 
1.  Svaret i varje situation mäts i förhållande till medelvärdet (µ) för vad alla respondenter har svarat.  
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Tabell 2  

  
Tabellen visar en klassifikation av tre olika personlighetstyper baserat på olika svarskombinationer i Scenario 
2.  Svaret i varje situation mäts i förhållande till medelvärdet (µ) för vad alla respondenter har svarat. I 
Scenario 2 går det inte att särskilja fullständigt rationell individ från en fullständigt egoistisk individ, varför 
endast en kombinerad personlighetstyp konstrueras. Personlighetstypen Känslostyrd egoistisk syftar här på en 
känslostyrd och delvis egoistisk individ med negativ syn på sin omgivning.   

  
För att testa hur stor sannolikheten är för att de olika studenterna och gymnasieeleverna 

agerar i likhet med de olika personlighetstyperna utförs en OLS-regression där det 

kontrolleras för ett flertal olika variabler. Den beroende variabeln, det vill säga 

Personlighetstyp, är binär varför vi använder oss av den linjära sannolikhetsmodellen (LPM) 

för att skatta hur de oberoende variablerna är korrelerade med utfallet.  

Nedan visas de regressioner som vi använder oss av för att skatta de oberoende 

variablernas samband med personlighetstyperna. I Regression 2 är samtliga variabler binära 

medan Regression 3 även inkluderar två kontinuerliga variabler.   

  

Regression 2  
Personlighetstyp= β0 + β1 Ekonomiinriktning + β2 Nationalekonomi + β3 Gymnasieekonom + β4 Kvinna + β5 

Gymnasieelev + β7 Kontrollfråga  

  

Regression 3  
Personlighetstyp= β0 + β1 Ekonomiinriktning + β2 Nationalekonomi + β3 Gymnasieekonom + β4 Kvinna + β5 

Gymnasieelev + β7 Kontrollfråga + β8  Antal terminer vid universitet + β9  Antal poäng nationalekonomi  

  

6. Analys 
I det följande avsnittet presenteras deskriptiv statistik samt regressionsresultat över de olika 

situationerna och personlighetstyperna. I regressionerna inkluderas 585 av de 643 

respondenterna, då resterande uteslutits på grund av ofullständiga svar.   
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6.1. Scenario 1 
Tabell 3  

  
Tabell 3 visar medelvärden för svaren i Scenario 1.  

  
Tabell 3 visar deskriptiv statistik för de olika frågorna om Scenario 1. Situation 1.A och 1.B 

visar att ekonomistudenter samt studenter som läst nationalekonomi i genomsnitt behöll en 

större andel av summan än vad de andra studenterna gjorde. Skillnaden är större i Situation A 

än i Situation B, där skillnaden endast är marginell. Gällande gymnasieelever är resultatet 

mer svårtolkat och det går inte att se någon större skillnad mellan gymnasieekonomer och 

övriga elever. I samtliga grupper har respondenterna i genomsnitt behållit en mindre andel av 

summan i Situation B, där mottagaren måste acceptera fördelningen, än i Situation A. Det 

tyder på att de flesta tar hänsyn till risk i sina beslut.  

 Resultaten från Situation C skiljer sig inte markant mellan de olika grupperna. De som 

angett att de skulle kräva störst summa pengar är gymnasieekonomerna och de som angett att 

de skulle kräva minst summa pengar är de som har läst nationalekonomi på universitetsnivå.   

 Resultaten i Tabell 3 tyder på att ekonomistudenter är de som agerat mest egoistiskt 

då de angav relativt höga svar i samtliga situationer i Scenario 1. De som läst 

nationalekonomi är jämförelsevis mest rationella då de angav högt svar i Situation A men 

lägre svar i Situation C. En rationell individ kan ange både ett högt och ett lågt svar i 

Situation B beroende på hur individen uppfattar att mottagaren kommer agera varför det är 

svårt att göra separata tolkningar av resultaten i Situation B.   

Resterande studenters svar var mer altruistiska då de angav förhållandevis låga svar i 

samtliga situationer.   
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Tabell 4  

  
Tabellen visar resultatet när Regression 1 testas på situationerna i Scenario 1. I regressionerna kontrolleras 
det, utöver kontrollfråga och högskolepoäng i nationalekonomi, för kön, utbildningsnivå och antal terminer vid 
universitet.  

  
Resultatet i Situation 1.A styrker det resultat som visas Tabell 3, att ekonomistudenter och 

studenter som läst nationalekonomi i genomsnitt behåller en större andel av summan själva 

än övriga studenter. Koefficienterna för variablerna är relativt höga vilket tyder på att om en 

individ studerar ekonomi eller nationalekonomi i genomsnitt har stor påverkan på hur mycket 

pengar de behåller i kontrast till andra studenter och alltså på hur egoistiska eller rationella de 

är.   

Regressionen för fråga 1.B visar inte på något statistiskt säkerställt samband mellan 

hur stor andel av summan som behålls och om studenterna läser ekonomi eller har läst 

nationalekonomi. Som tidigare nämnt kan det bero på att en rationell individ kan behålla både 

mycket och lite i Situation 1.B beroende på hur individen ser på sin omgivning. 

Regressionsresultatet överensstämmer med Tabell 3 ovan där skillnaden mellan de olika 

studenterna endast är marginell. Varken i regressionen för 1.A eller för 1.B är variabeln för 

hur många poäng nationalekonomi studenterna läst statistiskt signifikant och det går därför 

inte att hitta stöd i Scenario 1 för att det sker en med studierna fortgående 

indoktrineringseffekt.  

 Tabell 4 visar att det inte finns någon statistiskt signifikant korrelation mellan hur stor 

summa som gymnasieeleverna vill behålla och huruvida de vill studera ekonomi eller inte. 
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Regressionsresultatet överensstämmer med resultaten i Tabell 3 där det inte gick att se någon 

direkt skillnad mellan hur de olika grupperna av gymnasieelever svarat. Utifrån 

gymnasieelevernas svar i Scenario 1 går det därmed inte heller att styrka selektionshypotesen.   

Eftersom det finns observerbara skillnader mellan studenter med olika studieinriktningar kan 

vi anta att åtminstone en av indoktrineringshypotesen och selektionshypotesen stämmer. Vi 

kan inte motbevisa att det finns en selektionseffekt då vi inte kan vara säkra på att de 

gymnasieelever som angett att de vill studera ekonomi kommer att göra det. Det skulle även 

kunna vara så att det inte finns någon fortgående indoktrineringseffekt, utan att effekten sker 

relativt direkt efter påbörjade ekonomistudier. Det skulle kunna förklara varför variabeln 

Poäng Nationalekonomi inte är signifikant trots att det finns en viss indoktrineringseffekt.   

I Situation 1.B är koefficienten för kontrollfrågan statistiskt signifikant vilket visar att 

de som har svarat rätt på frågan i genomsnitt även behöll mer pengar själva vilket skulle 

kunna indikera både ett rationellt och ett egoistiskt beteende.   

  

6.2. Scenario 2 
Tabell 5  

  
Tabell 5 visar medelvärden för svaren i Scenario 2.  
  
I tabellen för Scenario 2 går det att se en tydlig skillnad i svaren för Situation 2.A och 2.B 

mellan ekonomer och icke-ekonomer samt nationalekonomer och de som inte läst 

nationalekonomi. Ekonomer och nationalekonomer har genom sina svar visat på ett mer 

egoistiskt och rationellt beteende genom att behålla en större del av summan för sig själva. I 

Scenario 2.B minskade andelen som respondenterna behöll för samtliga studieinriktningar 

vilket tyder på att tillitsaspekten i 2.A hade stor betydelse för en stor andel av respondenterna.  

Skillnaden mellan de olika studieinriktningarna i 2.A och 2.B minskade dock när 

multiplikatorn höjdes i Situation 2.C vilket tyder på att effekten av multiplikatorn är störst för 

ekonomer och nationalekonomer. Det indikerar att ekonomer och nationalekonomer tar större 
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hänsyn till storleken på multiplikatorn och därmed är relativt rationella då de reagerar på 

incitament. Även gymnasieeleverna verkar ta relativt stor hänsyn till multiplikatorn. Dock går 

det inte att se någon tydlig skillnad mellan de olika gymnasieeleverna i någon av 

situationerna i Scenario 2.   

 Enligt resultatet i Tabell 5 är både ekonomer och nationalekonomer i genomsnitt mer 

egoistiska och rationella i jämförelse med andra studenter som verkar vara mer altruistiska. 

Generellt sett är gymnasieeleverna mer altruistiska än universitetsstudenterna i samtliga 

situationer i Scenario 2. Resultaten för Scenario 2, som presenteras i Tabell 5, indikerar 

därmed ett liknande beteende för de olika studieinriktningarna som resultaten för Scenario 1.   

  

Tabell 6 

  
Tabellen visar resultatet när Regression 1 genomförs på situationerna i Scenario 2. I regressionerna 
kontrolleras det, utöver kontrollfråga och högskolepoäng i nationalekonomi, för kön, utbildningsnivå och antal 
terminer vid universitet.  

  
Resultaten som visas i Tabell 6 tyder på att det inte finns något statistiskt säkerställt samband 

i fråga 2.A och 2.C mellan hur stor andel av summan som respondenterna behåller och om de 

studerar ekonomi eller nationalekonomi. Inte heller för gymnasieekonomer är sambandet 

statistiskt signifikant. Däremot tyder resultatet på att de som studerar ekonomutbildningen i 

genomsnitt behåller 6,4 procentenheter högre summa själva än vad övriga studenter gör i 

Situation 2.B.  
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Skillnaderna mellan de olika studenterna och eleverna som presenteras i fråga 2.A och 

2.C i Tabell 5 styrks därmed inte av regressionsresultatet, inte heller den relativt stora 

skillnaden mellan svaren som respondenterna som läst nationalekonomi angett och de som 

inte gjort det i fråga 2.B kan styrkas. Det tyder på att skillnaderna som påvisades i Tabell 5 

beror på andra faktorer än studieinriktning.   

Koefficienterna för kontrollfrågan är statistiskt signifikanta i samtliga regressioner 

som visas i tabellen vilket visar att de studenter som förstår kontrollfrågan har valt att behålla 

en större andel av summan själva och därmed agerat mer rationellt.   

  

Tabell 7  

  
Tabellen visar hur stor andel av respondenterna som svarat rätt på kontrollfrågan.  
  
För att visa vilka implikationer det får att koefficienten för kontrollfrågan är statistiskt 

signifikant presenteras i Tabell 7 hur stor andel av respondenterna i varje studieinriktning 

som svarat rätt på kontrollfrågan. Resultatet visar att andelen som har svarat rätt på frågan är 

stor bland de som läser ekonomi eller har läst nationalekonomi i jämförelse med andra 

individer. Det indikerar att ekonomer och framförallt nationalekonomer i större utsträckning 

än övriga respondenter förstått intuitionen bakom Scenario 2 och deras svar kan anses mer 

lättolkade. Tabell 6 visar en positiv korrelation mellan hur mycket individen behöll och att 

svara rätt på kontrollfrågan vilket innebär att de som förstått intuitionen bakom scenariot i 

genomsnitt behöll mer själva, och agerade mer egoistiskt och rationellt, än resterande 

individer. Då en stor andel av ekonomer och nationalekonomer svarade rätt på kontrollfrågan 

kan vi anta att de individerna behöll en större andel av summan men att det inte beror på 

studieinriktningen utan på att de förstått intuitionen bakom scenariot. Det skulle kunna tolkas 

som att det finns en viss indoktrineringseffekt som gör att de som lärt sig att förstå intuitionen 

bakom sådana spel i större utsträckning agerar mer utifrån egenintresse.   
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Tabell 8 

  
Kolumnen Tillit visar genomsnittet av differensen mellan respondenternas svar i Situation 2.A och 2.B för att 
visa hur mycket individen påverkas av tillit. Kolumnen Effekt multiplikator visar genomsnittet av differensen för 
svaren mellan Situation 2.A och 2.C för att mäta hur stor hänsyn individer tar till multiplikatorn.  

  
Scenario 2 inkluderar både en tillitsaspekt och en multiplikatoreffekt och i tabellen ovan visas 

hur stor hänsyn respondenterna i de olika studieinriktningarna har tagit till dessa aspekter. I 

kolumnen Tillit, som ämnar visa påverkan av tillitsfaktorn, kan en viss skillnad mellan de 

olika studieinriktningarna observeras. De som verkar påverkas mest av tillit är 

nationalekonomer vilket styrker tolkningarna som gjordes utifrån Tabell 5 samt 

överensstämmer med tidigare forskning.   

Kolumnen Effekt multiplikator indikerar att både nationalekonomer och ekonomer 

generellt tar betydligt större hänsyn till multiplikatorn än andra individer, då medelvärdena 

för differenserna är betydligt större för dessa två grupper än för individer med andra 

studieinriktningar. Även gymnasieekonomer verkar enligt tabellen ta marginellt större hänsyn 

till multiplikatorn än de som vill läsa andra inriktningar. Den deskriptiva statistiken av 

multiplikatorseffekten som presenteras i Tabell 8 överensstämmer därmed med de tolkningar 

som gjordes från Tabell 5. 

 

6.3. Rättvisa 
Tabell 9  

  
Tabellen visar differenserna mellan respondenternas svar på fråga 1.A respektive 2.A och deras uppfattning om 
vad som är en rättvis fördelning i respektive fråga.    
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Svaren i tidigare frågor bygger på att alla respondenter har samma uppfattning om vad som är 

rättvist. För att eliminera eventuella feltolkningar av resultaten på grund av olika 

uppfattningar om rättvisa tar vi även hänsyn till respondenternas individuella syn på vad en 

rättvis fördelning är. I kolumnerna Rättvisa 1.A och 2.A i Tabell 9 går det att utläsa att 

ekonomistudenter i genomsnitt behåller en större summa än vad de tycker är rättvist i 

jämförelse med övriga studenter. De studenter som läst nationalekonomi var de vars svar 

avvek mest från deras uppfattning om rättvisa då de valde att behålla en betydligt större andel 

än vad de tyckte var rättvist. Det tyder på att ekonomistudenter samt studenter som läst 

nationalekonomi agerar mer egoistiskt än övriga studenter, vilket överensstämmer med 

tidigare presenterade resultat.   

 Differensen mellan summan som behölls och vad respondenten tyckte var rättvist var 

något högre för de gymnasieelever som angett att de vill studera ekonomi i framtiden än för 

andra gymnasieelever. I kolumnen Rättvisa 2.A går det att utläsa att gymnasieelever generellt 

sett har agerat mer i likhet med deras uppfattning om rättvisa än vad universitetsstudenterna 

har. Även det stämmer överens med resultaten i scenarierna.   

 Resultaten i tabellen tyder på att ekonomistudenter och de studenter som studerat 

nationalekonomi tar mindre hänsyn till rättvisa än vad andra studenter gör. Det stämmer 

överens med de flesta av de tidigare studierna gjorda på området där de menar att 

ekonomistudenter agerar mer utifrån sitt egenintresse än andra.  

 

Tabell 10  

  
Tabellen visar medelvärden för hur stor hänsyn individerna i de olika studieinriktningarna anser sig ta till 
rättvisa och ekonomisk vinning i sina ekonomiska beslut. Respondenternas svar angavs i skalan ett till fem där 
ett innebär att respondenten anser sig ta liten hänsyn till rättvisa respektive ekonomisk vinning. 
 

Tabell 9 visar i hur stor utsträckning som respondenterna anser sig själva ta hänsyn till 

rättvisa respektive ekonomisk vinning. De skillnader som går att utläsa i tabellen är relativt 

små, dock visar den att ekonomer och nationalekonomer tar mindre hänsyn till rättvisa och 
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större hänsyn till ekonomisk vinning i sina ekonomiska beslut i jämförelse med övriga 

respondenter. Det skulle kunna indikera att ekonomer lägger större vikt vid ekonomisk 

vinning medan andra studenter lägger större vikt vid rättvisa. Det styrker de resultat som 

presenterades i Tabell 9 där ekonomer och nationalekonomer ansågs ta minst hänsyn till 

rättvisa.  

  

6.4. Personlighetstyper 

6.4.1. Scenario 1 

Tabell 11  

  
Tabellen visar hur stor andel av respondenterna som faller in under de olika personlighetstyperna. Ego. riska. 
syftar på individer som agerar egoistiskt och  riskundvikande. KS står här för känslostyrd.  
  
En stor andel av respondenterna har agerat i likhet med den känslostyrda personlighetstypen. 

Av ekonomerna samt nationalekonomerna har även en betydande del agerat rationellt och en 

relativt stor del av ekonomerna samt gymnasieekonomerna har agerat egoistiskt och 

riskaversivt. En förhållandevis liten andel av nationalekonomernas svar överensstämmer med 

den känslostyrda personlighetstypen och endast en liten del av de gymnasieelever som angett 

att de ska studera ekonomi i framtiden passar in på den altruistiska personlighetstypen.   
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Tabell 12  

  

  
I regression 1, 3, 5, 7 och 9 kontrolleras det för kön, utbildningsnivå och kontrollfrågan medan resterande 
regressioner även kontrollerar för antal terminer som studenterna avklarat på universitet och och antal poäng 
nationalekonomi de har läst. 
  
Tabell 12 visar hur de olika personlighetstyperna är korrelerade med vad respondenterna 

studerar när vi kontrollerar för fler faktorer än studieinriktning. Tabellen visar att det finns ett 

positivt samband mellan den rationella personlighetstypen och de studenter som läst 

nationalekonomi vilket tyder på att nationalekonomer är mer sannolika att vara rationella än 

övriga respondenter. Det överensstämmer med resultatet som påvisades i Tabell 11 samt de 

resultat som presenterats för Scenario 1 och Scenario 2.   

I tabellen går det att utläsa att det finns ett statistisk säkerställt samband mellan 

sannolikheten att vara egoistisk och riskaversiv och att vara ekonomistudent, vilket styrker 

resultaten som presenteras i Tabell 11 samt resultaten för både Scenario 1 och 2. Det går även 
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att utläsa ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan personlighetstypen altruistisk och 

ekonomistudenter, vilket innebär att ekonomistudenter är mindre sannolika att vara 

altruistiska än resterande respondenter.   

 Regressionsresultaten tyder initialt på det finnas ett positivt samband mellan att vara 

altruistisk och ha läst nationalekonomi, men sambandets signifikans förloras då ytterligare 

kontrollvariabler läggs till. Det innebär att det som verkade vara ett samband förklaras av 

andra variabler än de variabler som inkluderades i regression 7. Regressionsresultaten tyder 

även på att det finns ett starkt negativt samband mellan att vara känslostyrd och att ha 

studerat nationalekonomi, vilket styrker tolkningarna från Tabell 11.   

 Regressionen styrker även det tidigare påvisade svaga sambandet mellan den 

altruistiska personlighetstypen och gymnasieekonomer. Resultatet talar emot tidigare resultat 

där gymnasieelever tolkats som mer altruistiska i relation till universitetsstudenter.  

 I Tabell 12 går det att observera ett statistiskt signifikant positivt samband mellan att 

ha svarat rätt på kontrollfrågan och att vara rationell. Resultaten stämmer överens med vad vi 

kunde se i Situation 1.B där rätt svar på kontrollfrågan var positivt korrelerat med hur mycket 

pengar individerna behöll. Det finns även ett negativt samband mellan kontrollfrågan och att 

vara känslostyrd.  

  

6.4.2. Scenario 2 

Tabell 13 

  
Tabellen visar hur stor andel av respondenterna som faller in under de olika personlighetstyperna. KS står här 
för känslostyrd.  
  
I tabellen går det att utläsa att en stor andel av respondenterna har agerat altruistiskt och 

lägger stor vikt vid den kollektiva nyttan. Ekonomer och nationalekonomer har lägst andel 

altruistiskt agerande individer, dock är andelen fortfarande stor vilket talar emot tidigare 

resultat om att ekonomer och nationalekonomer snarare skulle agera egoistiskt och rationellt 
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än altruistiskt. En stor andel är även känslostyrda och delvis egoistiska med negativ syn på 

individerna i sin omgivning.  

  

Tabell 14 

  
I regression 1, 3 och 5 kontrolleras det för kön, utbildningsnivå och kontrollfrågan medan resterande 
regressioner även kontrollerar för antal terminer studerade vid universitet och och antal poäng 
nationalekonomi som studenterna läst.  
  
I tabellen visas initialt att de studenter som studerar ekonomutbildningen är mindre sannolika 

att vara altruistiska samt känslostyrda. Den statistiska signifikansen förloras dock vid kontroll 

för ytterligare variabler varför vi kan anta att sambandet kan förklaras av andra variabler än 

de tidigare inkluderade. Resultatet visar att varken ekonomer eller nationalekonomer agerar 

mer enligt den rationella och egoistiska personlighetstypen, vilket vi fann stöd för att de 

gjorde i Scenario 1. I samtliga frågor är sambandet mellan att svara rätt på kontrollfrågan och 

de olika personlighetstyperna statistiskt signifikant. Sambandet är positivt mellan 

kontrollfrågan och att vara rationell samt att vara känslostyrd och delvis egoistisk men 

negativt mellan kontrollvariabeln och att vara altruistisk. Sambandet är starkast positivt för 

rationell vilket styrker vad vi tidigare kunnat se i tidigare presenterade resultat. Som tidigare 

nämnt har ekonomistudenter och nationalekonomistudenter i större utsträckning svarat rätt på 

kontrollfrågan varför sambanden mellan respondenterna i de två studieinriktningarna och 

personlighetstypen rationell kan vara starkare än vad som visas i tabellen.   

 Det går inte att påvisa ett statistiskt säkerställt samband mellan resterande variabler 

och de olika personlighetstyperna.   
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7. Slutsats 
Vi har i vår studie funnit att ekonomer och främst nationalekonomer agerar mer utifrån sitt 

egenintresse än andra individer, ett beteende som tidigare forskning ansett indikera en ökad 

benägenhet för korruption. Vi har även hittat belägg för att nationalekonomer i kontrast till 

ekonomer generellt agerat mer enligt en rationell personlighetstyp snarare än en egoistisk. 

Många av nationalekonomerna har dock ekonomi som studieinriktning och ingår därför i 

gruppen ekonomistudenter. Både en rationell och en egoistisk individ strävar efter att 

maximera sin egen nytta, med skillnaden att en rationell individ tar hänsyn till uppfattningar 

om sin omgivning och därmed riskerna och konsekvenserna av sina beslut. Ett egoistiskt 

beteende skulle därför kunna vara mer problematiskt, och indikera en högre benägenhet för 

korruption, då en egoistisk individ inte tar hänsyn till omgivningen i sina beslut utan endast 

vill maximera sin egen nytta oberoende av konsekvenserna. Ekonomerna i vår undersökning 

har dock även visats agera riskundvikande vilket innebär att de tar hänsyn till konsekvenserna 

och undviker riskfyllda beteenden, som korruption. Det rationella beteende som 

nationalekonomer uppvisade skulle kunna bero på teorin om att alla individer ska sträva efter 

att maximera sin egen nytta för att marknadsjämvikt ska uppnås, varför ett sådant beteende 

skulle kunna vara mindre problematiskt än ett rent egoistiskt.   

Vi kan i vår studie varken styrka eller motbevisa hypoteserna om indoktrinering och 

selektion vilket skulle kunna bero på ett inte tillräckligt omfattande dataset. Eftersom vi har 

kunnat visa på en skillnad mellan de studenter som läser ekonomi eller nationalekonomi och 

de som inte gör det kan vi anta att åtminstone en av hypoteserna stämmer. Vi har kunnat se 

att nationalekonomer och ekonomer generellt i större utsträckning har svarat rätt på 

kontrollfrågan som är positivt korrelerad med agerande utifrån egenintresse. Det skulle kunna 

tyda på ett visst stöd för indoktrineringshypotesen då dessa individer har lärt sig förstå 

intuitionen bakom frågan. Vi har även hittat att gymnasieelever generellt svarat mer 

altruistiskt, och därmed tagit större hänsyn till andra individers nytta, än universitetsstudenter 

vilket skulle kunna tyda på en allmän indoktrineringseffekt av universitetsstudier.   

En anledning till att vi inte kunnat hitta mer stöd för hypoteserna om indoktrinering 

och selektion skulle kunna vara att det är svårt att göra en distinktion mellan de 

gymnasieelever som kommer läsa ekonomi och de som inte kommer göra det då elevernas 

nuvarande uppfattning om vad de vill studera inte nödvändigtvis överensstämmer med vad de 

senare kommer att studera. Ytterligare problematik med att hitta stöd för selektionshypotesen 

kan bero på att vi i enkäten inte har inkluderat frågor med syftet att visa på specifika 
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karaktäristiska egenskaper, utan skapat personlighetstyper efter respondenternas svar i de 

olika scenarierna. I vidare studier för att undersöka hypoteserna skulle karaktäristiska 

egenskaper kunna inkluderas som förklarande variabler för studieinriktning och agerande 

utifrån egenintresse. Det skulle även kunna genomföras en longitudinell studie där 

respondenterna följs upp för att kunna se hur individernas svar utvecklas över tid.  

Vår studies resultat om nationalekonomers agerande utifrån egenintresse 

överensstämmer med tidigare genomförda studier på området. Vi har till skillnad från tidigare 

forskning även funnit indikationer på att nationalekonomistudenters beteende är rationellt, 

men att ekonomistudenter generellt sett agerar mer egoistiskt och riskaversivt än andra 

individer.   

Att en högt uppsatt nationalekonom anses agera rationellt och i viss mån mer 

egoistiskt i sina ekonomiska beslut än andra individer innebär inte nödvändigtvis en högre 

benägenhet för korruption. En rationell individ tar hänsyn till konsekvenser av sina 

handlingar och undvika ett riskfyllt beteende, vilket även gäller för en egoistiskt och 

riskaversiv individ. Nationalekonomer och ekonomer generellt kan därför, baserat på vår 

studie, inte anses vara mer benägna att vara korrupta, men agerar mer egoistiskt än andra 

individer.   
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