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           There is risk- 
               but how do we decide its significance? 

 
If human decision making is to be considered rational or irrational depends 
on what theoretical viewpoint one embraces. According to expected utility 
theory and prospect theory it is considered to be irrational since the use of 
heuristics leads to systematic errors and theoretical violations. From an 
evolutionary perspective, these violations are instead not seen as systematic 
errors but as proof of an ecological rationality according to a bounded risk 
distribution modell. The aim of this study was to ascertain whether framing 
effects according to prospect theory could be found, and what effect, if any, 
responsibility and kinship had on risky choice. In accordance with the 
evolutionary perspective, no framing effects were found, but neither were 
any effects of kinship found and only a small effect of responsibility. 
However, it could be debated whether this effect really was a result of 
responsiblity or an effect of self-engagement. A large effect that supported 
risky choice in accordance with the bounded risk distribution model was 
found, as well as an unexpected effect of sex. 
 
Keywords: expected utility theory, prospect theory, framing effects, 
evolution, ecological rationality, bounded risk distribution modell. 
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               Risken finns - 
                          men hur avgör vi vad den betyder? 
 

Huruvida mänskligt beslutsfattande och riskbeteende är att betrakta som 
irrationellt eller rationellt beror på vilken teoretisk utgångspunkt som 
antas. Enligt ”expected utility”-teori och ”prospect”-teori uppfattas 
dessa som irrationella då det visar sig att användandet av olika 
heuristiker eller tumregler leder till systematiska felbeslut och teoretiska 
överträdelser. Utifrån ett evolutionärt perspektiv ses dock dessa 
överträdelser inte alls som systematiskt felaktiga utan betraktas istället 
som ekologiskt rationella enligt ”bounded risk distribution” modellen. I 
denna studie undersöktes om presentationseffekter enligt ”prospect”-
teori kan påvisas, samt vilken eventuell effekt som ansvar och släktskap 
kan ha på riskbeteendet. I enlighet med det evolutionära perspektivet 
påvisades inga presentationseffekter, men heller inga effekter av 
släktskap och endast en liten effekt av ansvar. Det visade sig dock vara 
osäkert om denna effekt verkligen var en effekt av ansvar eller en effekt 
av självengagemang för beslutsfattaren. En stor effekt som stödde 
riskbeteende enligt ”bounded risk distrbution” modellen påvisades, 
liksom en oväntad effekt av kön. 
 

                  Sökord: expected utility-teori, prospect-teori, presentationseffekter, evolution, 
ekologisk rationalitet, bounded risk distribution modell. 

                
       Ett stort antal av alla beslut som människor fattar, oavsett vad de handlar om, innehåller i 
någon mån någon form av risktagande, t ex för att all relevant information för det aktuella 
beslutet finns inte tillgängligt vid beslutstillfället eller att beslutsfattaren inte har tid att 
behandla all relevant information vid beslutstillfället.  Det finns en lång, interdisciplinär och, 
enligt vissa bedömare (Wu, Zhang & Gonzales, 2004), framgångsrik historia som avhandlar 
perceptionen, bedömningen och hanterandet av risk vid beslutsfattande. Detta gäller inte bara 
för sociala vetenskaper som psykologi och sociologi utan även inom medicin, politik och 
kanske främst inom ekonomi, där riskforskning har resulterat i flera nobelpris, t ex i ekonomi 
för Herbert A. Simon och senast 2002 för Daniel Kahneman, där den senare idag anses som 
en av de mest inflytelserika forskarna när det gäller riskforskning. Det finns således anledning 
att påstå att riskforskning har lämnat avtryck på flera olika kunskapsområden och sannolikt 
har detta bidragit starkt till det uppsving i intresse som denna forskning rönt (Wu, Zhang & 
Gonzales, 2004). 
       Forskningen kring riskbeteende vid beslutsfattande har främst fokuserat på två 
frågeställningar, nämligen den normativa frågan ”Hur bör individer bete sig när de ställs inför 
beslut som involverar risktagande?” och den deskriptiva frågan ”Hur beter sig individer de 
facto när de ställs inför beslut som involverar risktagande?”. Den normativa frågeställningen 
har i modern tid främst blivit besvarad med hjälp av ”expected utility”-teorin (fortsättningsvis 
benämnd som EU) som ursprungligen presenterades av von Neumann och Morgenstern 1947. 
Kortfattat och förenklat kan innebörden i EU beskrivas som att den rationelle beslutsfattaren 
bör beräkna värdet av de olika beslutsalternativens utfall utifrån dess probabiliteter (dvs. hur 
stor chansen är att just detta utfall skall inträffa) och därefter välja det alternativ som ger 
högst/bäst avkastning. EU ansågs, och anses fortfarande av somliga (Hartinger, 1999), som en 
generell modell som kunde appliceras på beslutsfattande för att komma fram till ett rationellt 
val oavsett vilken typ av problematik det applicerades på. Det uppstod på kort tid ett starkt 
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stöd för EU som resulterade i att det kom att bli den klart dominerande modellen för hur 
rationellt beslutsfattande som involverar risktagande bör gå till (Hartinger, 1999; Rode & 
Wang, 2000; Wu m fl., 2004). 
       Däremot så visade forskningsresultat (Tversky & Kahneman, 1974) som sökte svaret på 
den deskriptiva frågeställningen, dvs. hur människor faktiskt beter sig, att människor allt som 
oftast inte alls ställer upp på eller agerar utifrån de axiom som EU vilar på utan istället i stor 
utsträckning ägnade sig åt att överträda dessa axiom. Det ackumulerades ett stort empiriskt 
stöd som visade att människor ändrade sina preferenser för vilket beslutsalternativ som valdes 
från riskaversion till risksökande och tvärtom baserat på faktorer som inte ändrade det 
kvalitativa utfallet (dvs. värdet) hos de olika beslutsalternativen (se Wu, Zhang & Gonzales, 
2004, för en översikt). När dessa resultat betraktades utifrån ett perspektiv där EU ansågs som 
en normativ modell för rationellt beslutsfattande och riskbeteende verkade det som om 
människor uppvisade ett irrationellt riskbeteende och därmed fattade irrationella beslut. Det 
blev dessutom ställt utom allt tvivel att EU, hur väl den än fungerade som normativ modell, 
inte dög till att förklara det mänskliga riskbeteendet vid beslutsfattande, vare sig det gäller att 
förklara hur eller varför vi beter oss som vi gör (Gigerenzer & Todd, 1999; Kahneman & 
Tversky, 1979; Rode & Wang, 2000; Simon, 2000; Tversky & Kahneman, 1981; Wu m fl., 
2004). 
       Bland dem som satte sig för att systematisera dessa avvikelser från den normativa 
modellen var Tversky och Kahneman (1974), vilka så småningom kom att bli bland de allra 
mest tongivande forskarna inom området. De påstod sig ha funnit ett antal generella 
heuristiker eller tumregler som beskiver hur dessa avvikelser och överträdelser manifesterar 
sig i praktiken. EU var ur ett matematiskt och logiskt perspektiv en utmärkt normativ modell 
men ur en mer pragmatisk synvinkel visar den sig ha klara begränsningar, främst beroende på 
att människan knappast besitter den beräkningskapacitet som krävs för att fatta rationella 
beslut baserat på EU-axiomen. Dessa stipulerar att alla möjliga utfall måste värderas för att 
det högsta/bästa alternativet skall kunna väljas, vilket för övrigt också förutsätter att all 
relevant information för dessa värderingar finns tillgänglig för beslutsfattaren, samt att 
beslutsfattaren har tid att göra denna ofta enorma mängd värderingar. Denna process skulle 
dessutom behöva upprepas för varje beslut som skall fattas och det torde därför inte råda 
något tvivel om dess praktiska begränsningar. De ovan nämnda tumreglerna skulle alltså ha 
tillkommit för att begränsa kapacitets- och resurskrävande beräkningar och 
informationssökande samtidigt som riskbeteende och risktagande fortfarande i någon form 
kunde hanteras (Gigerenzer, 2001; Gigerenzer & Todd, 1999, Gigerenzer & Todd, 2003; 
Tversky & Kahneman, 1974, Wang, 1996a). 
       Enligt Tversky och Kahneman (1974) finns det tre olika grupper av dessa tumregler, 
nämligen ”representativness” där probabiliteten i utfallen bedöms utifrån till vilken grad de 
påminner om det önskade utfallet, ”availability” där probabiliteten bedöms utifrån hur lätt det 
är att föreställa sig ett utfall utifrån minnet, samt ”anchoring” där probabiliteten bedöms 
utifrån ett värde som hämtats från tidigare händelser och/eller information och därmed 
justerar värdet för de aktuella utfallen. Resultat från forskning kring dessa tumregler ledde till 
utvecklandet av vad som skulle komma att bli en mycket inflytelserik och välkänd teori, den 
s.k. ”Prospect-teorin” (fortsättningsvis benämnd som PT). Denna baserades främst på empiri 
som hämtats från forskning avseende monetära problem, vilket säkert starkt bidragit till dess 
genomslagskraft inom ekonomi och senare även till Kahnemans Nobelpris i ekonomi 2002, 
men Kahneman och Tversky (1979) menade att den var generaliserbar till att omfatta 
beslutsproblematik på vilket område som helst. Det var dock inte frågan om att försöka skapa 
en ny normativ modell utan en ny deskriptiv modell  
       Funktionen enligt denna modell kan kortfattat och något förenklat beskrivas som att utfall 
kan uppfattas som antingen vinster/positiva eller förluster/negativa och bedömningen av 
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huruvida ett utfall är en vinst eller en förlust skulle påverka vilket beslut som fattas, dvs. att 
bedömningen av om utfallen antingen är positiva eller negativa skulle påverka beslutsfattarens 
riskbeteende. Enligt EU betraktades beslutsfattare som generellt riskavvisande medan PT 
istället hävdar att preferenser för riskaversion eller risksökande kan reverseras beroende på 
om utfallen uppfattas som vinster eller förluster och där vinster skulle tendera att resultera i att 
beslutsfattaren skulle uppvisa preferenser för riskaversion medan förluster istället skulle 
tendera att påvisa preferenser för risksökande hos beslutsfattaren (Kahneman & Tversky, 
1979, Wang, 1996b; Wang, 1996c; Wang, 2002; Wang, Simons & Bredart, 2001; Wu m fl., 
2004; Xie & Wang, 2003). 
       PT var alltså ett nytt försök att skapa en ny deskriptiv modell för att förklara riskbeteende 
vid beslutsfattande och empiri som påstods stödja denna modell ackumulerades snabbt. 
Tversky och Kahneman (1981) presenterade i detta sammanhang resultat som efterhand 
kommit att bli bland de mest debatterade och diskuterade, den så kallade ”framing-effekten” 
eller presentationseffekten. Det var särskilt en studie och experiment som kom att bli det mest 
omtalade och omtvistade när det gällde att avgöra presentationseffektens relevans för 
riskbeteende och riskval, nämligen ”asian-disease problemet”. Detta formulerades enligt 
följande: 
 
        Problem 1 (n = 152): Föreställ dig att U.S.A. förbereder sig för utbrottet av en 
        ovanlig asiatisk sjukdom, vilken förväntas döda 600 personer. Två alternativa 
        program för att bekämpa sjukdomen har blivit föreslagna. Dom exakta  
       vetenskapliga bedömningarna av konsekvenserna för programmet är som följer: 
 
       Om program A utförs, kommer 200 personer att räddas. 
 
       Om program B utförs, är det 1/3 sannolikhet att alla 600 personerna kommer  
       att räddas, och 2/3 sannolikhet att ingen person kommer att räddas. 
 

Vilket av de två programmen föredrar du? (Tversky & Kahneman, 1981, s. 453,  
egen översättning).             

                 
       Denna formulering representerade vinstpresentationen, eller den positiva presentationen, 
men det förekom även en förlustpresentation, eller den negativa presentationen. Denna var till 
stor del identisk med ovanstående formulering med den skillnaden att utfallen presenterades 
med hjälp av följande formulering: 
 
       Om program C utförs, kommer 400 personer att dö. 
 
       Om program D utförs, är det 1/3 sannolikhet att ingen kommer att dö, och 2/3  
       sannolikhet att 600  kommer att dö. (Tversky & Kahneman, 1981, s. 453-454,  
       egen översättning). 
 
       Själva presentationseffekten manifesterade sig i Tversky och Kahnemans (1981) 
undersökning på följande sätt: i den positiva presentationen visade det sig att 72 % av 
respondenterna föredrog alternativ A, den säkra utkomsten (dvs. den utkomst som inte har 
någon varians), medan 78 % av respondenterna föredrog riskalternativet D (dvs. den utkomst 
som har en varians). Enligt det s.k. invariansaxiomet bör en rationell beslutsfattare konstant 
föredra ett av alternativen och inte ändra sitt val av utkomst när den förväntade genomsnittliga 
utkomsten av två alternativ är densamma. I ovanstående exempel kan konstateras att detta är 
uppfyllt då utkomsterna i de båda exemplen är matematiskt likvärdiga (A = B, 200 = 1/3 x 
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600 och C = D, 400 = 2/3 x 600). Den överträdelse av detta axiom som påvisades i studien är 
alltså det som kom att kallas för presentationseffekten, dvs. att respondenterna föredrog det 
säkra alternativet när de gavs den positiva presentationen och att de föredrog riskalternativet 
när de gavs den negativa presentationen, helt i enlighet med PT (Rode & Wang, 2000; 
Tversky & Kahneman, 1981; Wang, 1996a; Wang, 1996b; Wang, 2002; Wang, Simons & 
Brédart, 2001; Wang & Xin, 2002). 
       Även om Tversky och Kahneman utvecklat sina teorier, en reviderad version av PT som 
kallades för den ”Kumulativa Prospect-teorin” (fortsättningsvis benämnd som KPT) 
presenterades så småningom (Tversky & Kahneman, 1992), så är det ofta den just detta 
exempel som tas upp som exempel på själva presentationseffekten (Rode & Wang, 2000; 
Wang, 1996a; Wang, 1996b; Wang, 2002; Wang, Simons & Brédart, 2001; Wang & Xin, 
2002). Dessutom så har den reviderade versionen (KPT) använt sig av samma grundläggande 
byggstenar som den ursprungliga PT och det är heller inte självklart vilken av versionerna 
som faktiskt utgör den bästa deskriptiva modellen för mänskligt riskbeteende (Wu m fl., 
2004). 
       Det finns dock gott om forskning som stödjer PT. T.ex. så hävdar Pietras och Hackenberg 
(2003) att resultatet från deras studie, vars mål primärt var att försöka jämföra riskbeteende 
hos människor och djur, i stort sett stämmer överens med hur riskbeteende beskrivits i tidigare 
forskning, t.ex. Kahneman och Tversky (1979). Även Hartinger (1999) och Hertwig, Barron, 
Weber och Brown (2004) fann stöd för PT, även om de påpekade att faktorer som hur 
välbekant individen är med beslutsproblematiken kan påverka valet (Hartinger, 1999) och att 
huruvida beslutet fattas utifrån erfarenhet eller en beskrivning kan ha en effekt på deras val av 
utkomst (Hertwig m fl., 2004). Vidare noterade Levin, Gaeth, Schreiber och Lauriola (2002), i 
likhet med Lauriola, Russo, Lucidi, Violani och Levin (2005), att deras resultat avseende 
presentationseffekter stämde väl överens med tidigare forskning och PT, även om de 
påpekade att vissa personlighetsdrag, främst neuroticism, påverkade individens riskbeteende. 
Dessa (Levin m fl., 2002; Lauriola m fl., 2005) konstaterade även, precis som Krishnamurthy, 
Carter och Blair (2001) att presentationseffekter bör indelas i olika subkategorier, då olika 
typer av presentationer kan ha olika påverkan på riskbeteendet.  
       Dessa exempel är bara ett litet axplock ur den litteratur som stödjer PT och även om de 
flesta, precis som ovanstående exempel, vill lämna sitt eget bidrag till riskforskningen kring 
presentationseffekter så finns det som sagt ett stort stöd för PT och presentationseffekterna. 
Det torde inte råda något tvivel om att Wu, Zhang och Gonzales (2004, s. 9) knappast var 
eller är ensamma i att tycka att ”At the end of 25 years of research, prospect theory stands out 
as the best descriptive model”. 
       PT och presentationseffekterna har dock utsatts för en kraftig kritik och ifrågasättande 
från främst företrädare av ett evolutionspsykologiskt synsätt. Det som de främst har vänt sig 
mot är att förespråkarna för PT och presentationseffekterna tenderar att se dessa avvikelser 
eller överträdelser av axiom som dysfunktionella, dvs. att de skulle visa att det mänskliga 
intellektet besitter någon form av fel eller begränsning i sin förmåga till rationellt 
beslutsfattande eftersom dessa avvikelser leder till att felaktiga och/eller dåliga beslut. Även 
om dessa kritiska uppfattningar, dvs. att användandet av dessa tumregler leder till 
systematiska felbeslut, inte alltid är explicit uttryckta (Gigerenzer & Todd, 1999; Todd & 
Gigerenzer, 2003), så konstaterade dock Kahneman, Slovic och Tversky (1982, s. 3) angående 
användandet av de tidigare definierade heuristikerna/tumreglerna som resulterar i dessa 
avvikelser att ”In general they are quite useful, but sometimes they lead to severe and 
systematic errors”. 
       Från evolutionspsykologiskt håll motsätter man sig denna uppfattning, därför att dessa 
avvikelser från traditionell rationalitetsteori inte alls behöver vara något bevis för brister eller 
fel den mänskliga förmågan att fatta rationella beslut och uppvisa ett rationellt riskbeteende.  
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Enligt det evolutionistiska synsättet, utgår dessa uppfattningar från felaktiga grunder när det 
gäller vad som är ett rationellt riskbeteende (Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 2001; 
Gigerenzer & Todd, 1999; Rode, Cosmides, Hell & Tooby, 1999; Rode & Wang, 2000; Todd 
& Gigerenzer, 2003; Wang, 1996c). Dessutom så har själva presentationseffekterna blivit 
ifrågasatta, då dess relevans och påverkan på riskbeteende har granskats närmare och funnits 
vara mycket tveksamma (Rode & Wang, 2000; Wang, 1996a; Wang, 1996b; Wang, 1996c; 
Wang, 2002; Wang, 2004; Wang, Simons & Brédart, 2001; Wang & Xin, 2002; Xie & Wang, 
2003). 
       När det gäller användandet av heuristiker eller tumregler så har kritikerna (Cosmides & 
Tooby, 1996; Gigerenzer, 2001; Gigerenzer & Todd, 1999; Rode, Cosmides, Hell & Tooby, 
1999; Rode & Wang, 2000; Todd & Gigerenzer, 2003; Wang, 1996c) hävdat att det är den 
grundläggande synen på vad som är ett rationellt riskbeteende som är problemet. Dessa har 
istället, i motsats till EU framfört tanken att mänskligt beslutsfattande och riskbeteende 
grundar sig på vad de kallar för en ekologisk rationalitet. Med detta avses att mänskligt 
beslutsfattande och riskbeteende måste betraktas utifrån andra referensramar än vad som 
traditionellt gjorts utifrån EU och andra normativa modeller. När det gäller de tumregler som 
människan använder så bör dessa inte betraktas såsom generella utan de är vad som kallas för 
domänspecifika, dvs. de gäller endast för vissa specifika typer av problematik och situationer. 
Det gäller alltså dels att se till så att rätt heuristik eller tumregel matchas till aktuell typ av 
problematik, vilket alltså ger vid handen att det finns situationella omständigheter i den unika 
situationen som måste tas hänsyn till. Det är denna matchning mellan tumregel och unika 
situationella omständigheter som är vad som kallas för ekologisk rationalitet (Gigerenzer, 
2001; Gigerenzer & Todd, 1999; Rode & Wang, 2000; Todd, 2000; Todd & Gigerenzer, 
2003; Wang 1996a; Wang, 2002; Wang & Xin, 2002). Todd och Gigerenzer (2003, s. 147-
148) förklarar:  
 
“This fit between the internal cognitive structure and the external information structure 
underlies the perspective of bounded rationality as ecological rationality – making good 
(enough) decisions by exploiting the structure of the environment”. 
 
       Men varför bara ”tillräckligt” bra beslut, och vad avses med ”bounded rationality”? För 
att svara på de frågorna behöver själva grundidén med det evolutionära synsättet närmare 
belysas. Den ovan beskrivna modellen av rationellt beslutsfattande och riskbeteende baserat 
på normativa modeller som EU förutsätter att all relevant information finns tillgänglig för den 
beslutsfattande aktören och att denne besitter tillräckligt med resurser (i form av tid och 
beräkningskapacitet) för att fatta rationella beslut. Detta brukar benämnas som en obegränsad 
rationalitet, ”unbounded rationality”. Den ekologiska rationaliteten däremot, tar hänsyn till 
och utgår ifrån att det finns begränsningar hos både aktören och dess resurser samt bland den 
tillgängliga informationen från omgivningen när beslut skall fattas, vilket leder till att aktören 
tvingas begagna sig av en begränsad form av rationalitet, dvs. en ”bounded rationality” 
(Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 2001, Gigerenzer & Todd, 1999; Simon, 2000; Todd, 
2000; Todd & Gigerenzer, 2003). 
       Enligt det evolutionära synsättet så styrs beteende (hos såväl människor som andra 
organismer) av olika psykologiska mekanismer som skapats av evolutionen. Dessa 
mekanismer är resultatet av evolution genom naturligt urval, och anledningen till att de finns i 
just den form som de gör är för att de under människans evolutionära historia varit upprepat 
framgångsrika i att lösa viktiga och specifika problem avseende individens överlevnad och 
reproduktion. Dessa problem brukar kallas för adaptiva problem. Dessa mekanismer är alltså 
anpassade till specifika adaptiva problem och specifik situationell information från 
omgivningen som de ska fungera i, dvs. de är domänspecifika. För att vi skall överleva i en 
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föränderlig omvärld så har människan utvecklat en mängd mekanismer som  är utvecklade för 
specifika problem och situationer. Denna uppsättning av mekanismer kan liknas vid en 
hantverkares verktygslåda, vilken innehåller flera olika specialiserade verktyg för olika 
specifika uppgifter. På samma sätt kan det mänskliga intellektet eller mentala strukturer 
beskrivas som en adaptiv verktygslåda, som innehåller flera olika och specialiserade 
verktyg/mekanismer för att lösa olika adaptiva problem. Människans adaptiva förmåga avgörs 
alltså utifrån hur många och väl utvecklade speciella mekanismer som den besitter, precis som 
hantverkarens framgång. Den beror däremot inte på att hantverkaren besitter en eller ett fåtal 
generella universalverktyg som kan användas för att lösa flera lika typer av uppgifter, vilket 
skulle vara den motsvarande analogi som skulle användas för att beskriva hur anhängarna av 
PT, KPT och presentationseffekterna anser att mänskligt beslutsfattande fungerar (Buss, 
1995; Cosmides & Tooby, 1996; Duchaine, Cosmides & Tooby, 2001; Gigerenzer, 2001; 
Gigerenzer & Todd, 1999; Nicholson, 1997; Rode & Wang, 2000; Todd & Gigerenzer, 2003).          
 
       The adaptive toolbox is, in two respects, a Darwinian metaphor for decision making. 
       First, evolution does not follow a grand plan, but results in a patchwork of solutions 
       for specific problems. The same goes for the toolbox: Its heuristics are domain specific, 
       not general. Second, the heuristics in the adaptive toolbox are not good or bad, rational 
       or irrational, per se, only relative to an environment, just as adaptations are context- 
       bound. In these two restrictions lie their potential: heuristics can perform astonishingly  
       well when used in a suitable environment. The rationality of the adaptive toolbox is not 
       logical, but rather ecological. (Gigerenzer, 2001, s. 121). 
 
       De heuristiker eller tumregler som används av människan vid beslutsfattande och som 
påverkar vårt riskbeteende är alltså exempel på olika evolutionära mekanismer. Men om dessa 
mekanismer formats av evolutionen och har varit lösningen på eller behjälpliga för att lösa 
viktiga adaptiva problem, samtidigt som förespråkarna för PT och presentationseffekterna 
påstår att dessa tumregler ger upphov till både grova och systematiska felbeslut, så blir det 
ofrånkomligt intressant att fråga sig följande: varför skulle naturligt urval leda fram till 
tumregler som ger upphov till systematiska felbeslut? Evolutionen fungerar självfallet inte 
utifrån dessa kriterier och denna frågeställning belyser därmed med all önskvärd tydlighet de 
två olika ståndpunkternas teoretiska inkompabilitet. Enligt EU och PT kan dessa tumregler 
förvisso uppnå en god men aldrig optimal effektivitet när det gäller att fatta beslut, därav 
ståndpunkten att de (tumreglerna) leder till ett irrationellt beslutsfattande och riskbeteende  
(Buss, 1995; Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 2001; Gigerenzer & Todd, 1999; Rode & 
Wang, 2000; Todd & Gigerenzer, 2003; Wang, 1996a; Wang, 1996c, Wang, 2002).  
       När dessa tumregler istället betraktas ur ett evolutionärt perspektiv blir dock resultatet ett 
annat. Ur denna synvinkel är inte optimala lösningar i den enskilda situationen särskilt 
intressanta utan här premieras istället robusthet och tillförlitlighet, dvs. tumreglerna måste 
vara tillräckligt bra (med tillräckligt bra avses i detta sammanhang att utkomsten över tid 
måste ge någon fördel eller vinst jämfört med att låta slumpen råda, dvs. en utkomst som är 
bättre än att förlita sig på slumpen är ”tillräckligt bra”) eller framgångsrika sett över längre 
tidsperioder, det finns ingen vinst i ett optimalt utfall i en specifik situation om framgången 
inte är upprepbar vid senare tillfällen och situationer. Dessa tumregler är dessutom betydligt 
mer ekonomiska med viktiga resurser som tid och beräkningskapacitet än vad som krävs för 
att ta sig fram till det optimala beslutet i varje situation. Således, ur ett evolutionärt perspektiv 
är alltså en tumregel som ger tillräckligt bra resultat för att lösa adaptiva problem med ett 
begränsat användande av resurser att föredra framför strategier som ger ett resultat som sett 
över tid inte ger några relevanta utkomstvinster samtidigt som de förbrukar mer resurser för 
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att ge resultat (Buss, 1995; Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 2001; Gigerenzer & Todd, 
1999; Rode & Wang, 2000; Todd, 2000; Todd & Gigerenzer, 2003).                    
       Nästa relevanta fråga som då oundvikligen måste ställas blir frågan om dessa tumregler 
då verkligen är tillräckligt bra. Utifrån den empiri som hänvisas till i denna undersökning blir 
svaret ja! Detta ja kan faktiskt sägas vara det enda som både evolutionister och proponenter 
för EU och PT är överens om, då det ju svårligen går att argumentera för att människan som 
organism så här långt inte skulle ha varit framgångsrik i sina försök att överleva och 
reproducera sig. Skillnaden består ju istället i att medan proponenterna för traditionell 
normativ rationalitet hävdar att människan skulle kunna vara ännu mer framgångsrik, eller 
mindre irrationellt, om dessa tumregler inte användes (Kahneman m fl., 1982; Tversky & 
Kahneman, 1981), så menar de evolutionära förespråkarna att dessa tumregler inte bara är i 
stort sett lika bra som traditionella normativa matematiskt logiska modeller utan många 
gånger till och med kan vara bättre än dessa Ett påstående som även backas upp med 
empiriska resultat (Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 2001; Gigerenzer & Todd, 1999; 
Rode m fl., 1999; Todd, 2000; Todd & Gigerenzer, 2003). De evolutionära förespråkarnas 
åsikt sammanfattas väl av Cosmides och Tooby (1996, s. 1): ”From an ecological and 
evolutionary perspective, humans may turn out to be good intuitive statisticians after all.” 
       Men presentationseffekterna då? Dessa har ju visat att beslutsfattarens riskbeteende och 
beslutsfattande påverkas av problematikens språkliga utformning (se ”asian-disease” 
problematiken som beskrivits tidigare). Inte alls, menar de evolutionära förespråkarna. Dels 
har det visat sig att det inte alls är självklart att presentationseffekterna de facto utövar någon 
relevant påverkan på riskbeteende och beslutsfattande. X. T. Wang har i ett antal studier,  
(Rode & Wang, 2000; Wang, 1996a; Wang, 1996b; Wang, 1996c; Wang, 2002; Wang, 2004; 
Wang m.fl., 2001; Wang & Xin, 2002; Xie & Wang, 2003), visat att presentationseffekter kan 
fås att helt eller delvis försvinna som ett resultat av manipulerandet med andra faktorer. De 
faktorer som visat sig mer ekologiskt valida för riskbeteende än Tversky och Kahnemans 
(1981) presentationseffekt är t ex. ålder, kulturella skillnader, storleken och kompositionen på 
den grupp av människor som påverkas av det aktuella beslutet, där särskilt den upplevda 
graden av familjaritet eller släktskap mellan beslutsfattare och de personer som påverkas av 
beslutet visade sig vara viktig, vilken typ av problematik som beslutet rör, vilken grad av 
ansvar för beslutet som kan läggas på beslutsfattaren för att nämna några faktorer. I ett fall 
lyckades de till och med att få fram presentationseffekter som påvisade ökat risksökande i 
positiva presentationer och riskaversion i negativa varianten, alltså i direkt motsats till den 
funktion som de påstås ha enligt PT (Xie & Wang, 2003). Utan att i detalj gå in på vilken 
effekt dessa faktorer hade på riskbeteendet kan konstateras att resultaten, som sagt, visade att 
dessa faktorer visade sig vara mer ekologiskt valida än Tversky och Kahnemans (1981) 
presentationseffekter. Detta föranledde Rode och Wang (2000) att föreslå att dessa 
presentationseffekter  kanske bara förekommer när andra mer ekologiskt valida faktorer att 
hänga upp besluten på saknas. Sett i ljuset av den forskning som finns  är det en misstanke 
som förtjänar att tas på största allvar. 
       Men även om riskbeteendet skulle visa sig kunna ändras från riskaversion till risksökande 
i enlighet med PT och presentationseffekterna så behöver det ändå inte betyda att detta skulle 
påvisa ett irrationellt beteende. En modell för ekologiskt rationellt riskbeteende som kallas för 
”Bounded risk distribution model” (Wang, 2001, fortsättningsvis benämnd som BRDM) kan 
förklara hur en tillsynes irrationell omsvängning i riskbeteende från riskaversion till 
risksökande eller tvärtom istället faktiskt skulle kunna vara resultatet av ekologiskt rationellt 
beteende. BRDM fungerar baserat på tre olika faktorer: de olika beslutsalternativens 
förväntade genomsnittliga utkomst, storleken på variansen för de olika alternativens utkomst 
samt det krav på utkomsten som beslutsfattaren ställer upp som kriterium för vad som är ett 
framgångsrikt eller tillräckligt bra beslut, vilket kan kallas för minimikravet.  
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       När beslutsfattaren ska ta sitt beslut så finns alltså en uppfattning hos denne om vilken 
utkomstnivå som är den lägsta för att utkomsten ska anses vara tillräckligt bra ur en ekologisk 
synvinkel, dvs. ett minimikrav. Variansen på utkomsten för resp. alternativ avgör i sin tur 
vilken grad av risk som det aktuella alternativet utgör, ju större varians desto större risk. När 
beslutsfattaren så står inför en beslutssituation där invariansaxiomet är uppfyllt, dvs. när den 
förväntade genomsnittliga utkomsten av de olika beslutsalternativen är densamma, precis som 
i Tversky och Kahnemans (1981) exempel, så träder de två övriga faktorerna in. Genom att 
jämföra den förväntade genomsnittliga utkomsten med det aktuella minimikravet kan 
beslutsfattaren avgöra om risksökande eller riskaversion är att föredra. Om den förväntade 
genomsnittliga utkomsten skulle visa sig vara högre än det aktuella minimikravet, bör det 
säkrare lågvariansalternativet väljas, dvs. riskaversion. Detta för att båda alternativen förvisso 
förväntas uppfylla minimkravet men det säkrare lågvariansalternativet minimerar risken att 
minimikravet inte skall uppnås. Skulle däremot situationen vara den omvända, dvs. om den 
förväntade genomsnittliga utkomsten istället skulle vara lägre än minimikravet så bör istället 
det riskabla högvariansalternativet väljas, då risksökande i denna situation skulle ge en större 
chans att uppfylla minimikravet. Således kan alltså konstateras att riskbeteende enligt BRDM 
skulle vara resultatet av sambandet mellan aktuellt minimikrav, storleken på utkomsternas 
varians och utkomsternas förväntade genomsnittliga utkomst (Rode m.fl., 1999; Rode & 
Wang, 2000; Wang, 1996a; Wang, 1996c, Wang, 2002). 
       Därmed kan konstateras att vad som ur en traditionell normativ synvinkel, med PT och 
presentationseffekter som förklaringsmodell, ses som en irrationell reversering av 
riskbeteende, ur ett evolutionärt perspektiv med BRDM som förklaringsmodell anses vara ett 
ekologiskt rationellt riskbeteende. De olika teoretiska perspektivens inkompabilitet dras här 
till sin spets med all önskvärd tydlighet.  
       Denna studie är i stor utsträckning influerad av Wang, 2002, och dess syfte var att 
undersöka hur några av de tidigare nämnda faktorerna, släktskap, ansvar och presentationer, 
påverkar riskbeteendet i en beslutssituation liknande den som förekom i Tversky och 
Kahnemans (1981) ”asian-disease” problematik. Således rör det sig om ett beslut rörande liv 
och död, vars konsekvenser måste betraktas som dramatiska om än hypotetiska.  
       X. T. Wang har i ett flertal studier (Wang, 1996a; Wang, 1996b; Wang, 2002; Wang 
m.fl., 2001; Wang & Xin, 2002) påvisat hur den upplevda graden av släktskap påverkar 
riskbeteendet och hur denna även kan få de av Tversky och Kahneman (1981) förespråkade 
presentationseffekter att försvinna. Genom att manipulera storleken på den grupp som utsätts 
för problematiken kunde konstateras att presentationseffekter fanns i större grupper, 
deltagarantal 600 (precis som i Tversky och Kahnemans (1981) ”asian-disease” problem) eller 
6000, men när gruppstorleken minskade till 6 eller 60 så försvann presentationseffekten då det 
mera riskabla högvariansalternativet konstant föredrogs av respondenterna oberoende av 
semantisk manipulering. Likaså visade det sig att eventuella presentationseffekter påverkades 
av huruvida de drabbade i problematiken presenterades som främlingar eller släktingar, där 
grupper med släktingar konstant visat sig immuna mot presentationseffekter. Under 
människans evolutionära utveckling har denne under ca 95 % av tiden levt i vad som kallas 
för jagar/samlar-samhällen som bestod av mindre än 100 individer och som präglades av stark 
social sammanhållning och reciprocitet, då ett utvecklat samarbete mellan 
gruppmedlemmarna ökade individens chans för överlevnad (Buss, 1995; Nicholson, 1997). 
Rimligen bör en dylik grupp bestå av ett minsta antal individer för att ge några fördelar, dvs. 
en miniminivå för vad som är ett acceptabelt utfall, och enligt BRDM så kommer sannolikt 
denna nivå att bli svårare att uppnå för lågvariansalternativet i takt med att gruppstorleken 
minskar. Enligt det evolutionära synsättet så antyder alltså mindre grupper som storlekarna 6 
och 60 en större grad av släktskap mellan individerna och större grupper istället mer 
anonymitet (Buss, 1995; Nicholson, 1997; Rode & Wang, 2000; Wang, 1996a; Wang, 1996b; 
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Wang, 2002; Wang m.fl., 2001; Wang & Xin, 2002). Detta faktum kan också i sig bidra till 
det ökade risksökandet för mindre grupper då det sannolikt är lättare att ta ett beslut som 
obönhörligen leder till ett antal människors undergång om dessa är främlingar än släktingar, 
vilket också antyds av Wang, 2002 och Wang m.fl., 2001.  
       Det finns dock enligt Wang (2002) en möjlig alternativ tolkning till dessa resultat och den 
avser ett undvikande av ansvar som förklaring till ett ökat risksökande. Det handlar i så fall 
om att undvika att vara ansvarig för nära släktingars undergång och för att slippa stå till svars 
för ett dylikt val, så väljs alltså riskalternativet, eftersom detta val de facto eliminerar allt 
ansvar. Om alla överlever finns inget att stå till svars för och om alla dör finns ingen att stå till 
svars inför. Att behöva välja ut några specifika nära släktingar framför andra nära och kära är 
sannolikt heller inget som lockar en beslutsfattare, särskilt om denne behöver stå till svars för 
dessa val inför de överlevande släktingarna. Enligt denna förklaringsmodell skulle alltså 
risksökande öka eller minska som en funktion av den grad av ansvar som kan tillskrivas 
beslutsfattaren, där större ansvar skulle ge ett större risksökande och tvärtom. Wang (2002) 
fann dock inget stöd för att grad av ansvar skulle påverka vare sig riskbeteendet eller 
miniminivån, ej heller fann han några presentationseffekter i form av reversering av 
riskbeteendet, men en mindre presentationseffekt fanns dock avseende miniminivån som 
ökade något under negativa presentationer. I samtliga scenarion föredrog dock respondenterna 
klart riskalternativet före det säkra alternativet och det visade sig också att miniminivån hade 
en stor signifikant effekt på riskbeteendet, i enlighet med BRDM. I denna undersökning rörde 
det sig dock om en extrem släktskapssituation, där de drabbade i problematiken beskrevs som 
6 personer i beslutsfattarens familj, inklusive föräldrar och syskon. Slutsatsen som drogs var 
att det var den höga graden av släktskap i situationen som var den ekologiskt relevanta faktorn 
som respondenterna hängde upp sitt beslutsfattande på. Wang (2002) avslutade därför 
diskussionen med att undra hur resultaten skulle se ut om släktskapet mellan individerna 
manipulerades, dvs. om antalet personer i de drabbade grupperna ändrades. Eftersom tidigare 
undersökningar visat att presentationseffekter förekommit vid större gruppstorlekar (Wang, 
1996a, Wang, 1996b; Wang, 2002; Wang m.fl., 2001; Wang & Xin, 2002), kan det vara 
tänkbart att det även skulle kunna förekoma en ansvarseffekt på riskbeteendet vid större 
gruppstorlekar, både i samband med eller fristående ifrån eventuella presentationseffekter. 
       Syftet med denna studie var således att kontrollera om någon effekt  på riskbeteende  
kunde påvisas med avseende på grad av ansvar och  grad av släktskap vid större grupper (60 
respektive 600), samt om det förekom några presentationseffekter i enlighet med Tversky och 
Kahnemans (1981). Vidare undersöktes huruvida det fanns ett samband mellan miniminivå 
och riskbeteende enligt BRDM, samt om presentationer och grad av ansvar påverkade 
miniminivån på något sätt. I likhet med tidigare studier (Wang, 1996a, Wang, 1996b; Wang 
m.fl., 2001; Wang & Xin, 2002) användes i denna studie samma alternativa gruppstorlekar, 
60 och 600. Dessa storlekar skiljer sig alltså från den familjegrupp på 6 nära släktingar som 
Wang (2002) använde och dessa betecknas i fortsättningen som ”vi-grupp” (60) och 
”främlings-grupp” (600). Detta för att tydliggöra de olika nivåer av släktskap som de anses 
representera Storlekarna på grupperna är baserat på antaganden från de tidigare refererade 
studierna ( t.ex.Wang, 1996a, Wang, 1996b; Wang, 2002; Wang m.fl., 2001; Wang & Xin, 
2002).  
     

                M e t o d  
 
Urval 
 
       Respondenterna i denna studie bestod av studenter från Högskolan Kristianstad. Valet av 
studenter som respondenter baserade sig främst på att den forskning som denna undersökning 
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baserar sig på nästan uteslutande genomförts på studenter (se t ex. Kahneman & Tversky, 
1979; Tversky & Kahneman, 1981; Wang, 1996a; 1996b; 2002) och därmed skulle 
jämförbarheten mellan denna studie och tidigare forskning öka. Totalt antal respondenter var 
172 st. och dessa hade en medelålder på 33,06 år och 37 st. var män och 135 st. var kvinnor. 
 
Material och design 
 
       Enkäten som användes bestod av två sidor. Första sidan fungerade som missivbrev där 
instruktioner och information om undersökningen presenterades. Här fick respondenterna 
även fylla i kön och ålder. På sida två presenterades så själva undersökningsproblematiken för 
respondenterna i form av hypotetiska exempel (se appendix 1). De hypotetiska exemplen 
hämtades från Wang (2002).   
       Designen var en kombinerad 2x2x3 inom- och mellangrupps design, med säkerhets- vs. 
riskvalet som den beroende variabeln, benämnd riskvariabeln, är representerades av utfall A 
(säkerhet) och utfall B (risk) Detta var således en binär kategorivariabel. De tre oberoende 
variablerna var också de samtliga kategorivariabler. Dessa fick benämningarna 
presentationsvariabeln (2 kategorier positiv resp. negativ presentation) och 
släktskapsvariabeln (2 kategorier, vi-grupp resp. främlings-grupp) ansvarsvariabeln (3 
kategorier, högt ansvar, moderat ansvar och lågt ansvar) Den sistnämnda variabeln var en 
mellangruppsvariabel, varför varje respondent endast fick en version av de tre olika 
ansvarskategorierna. Presentationsvariablen och släktskapsvariabeln utformades däremot 
som en inomgruppsvariabel. Därmed erhöll varje respondent två hypotetiska exempel inom 
samma ansvarskategori men där de olika exemplen innehöll en version vardera av positiva 
resp. negativa presentationen samt en version vardera av vigruppen resp. främlingsgruppen 
(se appendix 1). Totalt erhöll varje respondent 2 olika scenarion. 
        Nedan förtydligas hur de olika kategorierna av variablerna presenterades för 
respondenterna. Notera att kursiveringarna endast förekommer här för att belysa skillnaderna 
mellan scenarierna och alltså inte förekom i själva originalenkäten (se appendix 1). 
Högansvarsscenariot med vi-grupp och positiv presentation presenterades som följer: 
 

”Föreställ dig att 60 personer har blivit smittade av en dödlig sjukdom. Utan  
behandling kommer de att dö. Det finns två alternativa medicinska behandlingar 
tillgängliga. Du är den person som ensam måste slutligen avgöra vilken av de två 
behandlingarna som de smittade personerna skall behandlas med. 

 
Antag att utfallen av de båda behandlingarna kommer att bli följande: 
Om behandling A väljs, kommer 30 personer att räddas. 
Om behandling B väljs, finns det 50 % chans att alla personer kommer att räddas  
och 50 % chans att inga personer kommer att räddas.” 

 
       Släktskapsvariabeln varierades genom att ändra antalet drabbade i scenariot i storlekarna 
60/30 (vigrupp) resp. 600/300 (främlingsgrupp). 
       Presentationsvariabeln varierades genom att utfallen av de olika behandlingarna ändras 
från ovanstående positiva presentation där personer kommer att räddas till att istället 
beskrivas en negativ presentation enligt följande: ”Om behandling A väljs, kommer 30/300 
personer att dö.” resp. ”Om behandling B väljs, finns det 50 % chans att inga personer 
kommer att dö och 50 % chans att alla personer kommer att dö.” 
       Ansvarsvariabeln ändrades i moderatansvarsscenariot till att istället presenteras som 
(jämför med kursivering i ovanstående exempel) ”Alla av de smittade personerna kommer att 
få rösta på vilken av de båda behandlingarna som slutligen kommer att användas. Vilken av 
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de båda behandlingarna skulle du välja om du vore en av dem?” Lågansvarsscenariot 
presenterades som identiskt med moderatansvarsscenariot bortsett från sista meningen som 
istället löd: ”Vilken av de båda behandlingarna borde de smittade personerna välja?”. De 
olika scenarierna av ansvarsvariabeln är hämtade och översatta från Wang (2002). 
       Utfallen av de båda alternativen var matematiskt likvärdiga, då det förväntade utfallet av 
A (30/300) = B (0,5 x 60/600 = 30/300) och därmed uppfylldes invariansaxiomet enligt den 
normativa rationaliteten. De valda utfallen i frekvens och sannolikhet är desamma som i 
Wang (2002).  
      För att få så jämn fördelnings som möjligt  konstruerades en matchad motbalansering, där 
ordningen på de olika kategorierna i presentationsvariabeln och släktskapsvariabeln växlades 
mellan exempel ett och två till en total av fyra olika ordningar per ansvarskategori. Detta 
förfarande upprepades sedan för varje ansvarskategori. Se tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Motbalanseringen uttryckt i frekvens/ansvarskategori. 
___________________________________________________________________________ 
Ordning/ansvarskat. Exempel 1  Exempel 2          antal/ordning 
___________________________________________________________________________ 
Ordning 1  PP + VG  NP + FG  15 
Ordning 2  NP + FG  PP + VG  15 
Ordning 3  PP + FG  NP + VG  15 
Ordning 4  NP + VG  PP + FG  15 
Summa:      60 
___________________________________________________________________________ 
PP = positiv presentation, NP = negativ presentation, VG = vigrupp och FG = främlingsgrupp. 
 
       På detta sätt erhölls alltså samma svarsfrekvens för varje scenario (eller cell) i 3X2X2 
designen med hjälp av 180 respondenter (minus eventuellt bortfall) som vid en ren 
mellandeltagare design hade krävt 360 respondenter. Efter enkäternas färdigställande 
randomiserades ordningen . Detta utfördes för att insamlingen skulle komma att ske med olika 
studenter vid olika tillfällen, vilket skulle kunna ha inneburit att studenter av en kategori 
skulle kunna ha erhållit scenario innehållande endast en (dvs. samma) kategori av 
ansvarsvariabeln, vilket i sig skulle kunna tänkas utgöra en sammanblandande variabel, 
varför denna randomisering ansågs nödvändig. 
       Följdfrågan (se appendix 1) efter varje exempel var även den utformad utifrån Wang 
(2002) och var avsedd att mäta vilket minimikrav som ställdes på säkerhetsalternativet (alt. A) 
för att få respondenten att ändra sitt val. I likhet med Wang (2002) tudelades denna fråga med 
något olika formuleringar för att anpassa frågeställningen utifrån det val som respondenten 
gjort (se appendix 1). Denna variabel, miniminivåvariabeln, fungerade också som beroende 
variabel mot samma oberoende variabler som ovan beskrivits. 
 
Procedur 
 
       Kontakt etablerades via telefon eller personligen med ett antal föreläsare vid Institutionen 
för beteendevetenskap på Högskolan Kristianstad. Utifrån dessa möten bokades sju olika 
tillfällen för utdelning och insamling av enkäterna. Respondenterna fick först en muntlig 
presentation av undersökningen motsvarande den som står att finna i missivbrevet (se 
appendix 1) varefter enkäterna delades ut.  När dessa blivit ifyllda samlades de åter in och 
därefter presenterades muntligen syftet med undersökningen och svar på eventuella frågor 
gavs. Hela proceduren tog ca 10-15 minuter.   



 14

 
Databearbetning 
 
      Data analyserades med ett antal logistiska regressioner. Dessa analyser är en version av 
regressionsanalyser som användes då variablerna  till stor del är kategorivariabler . 
 
                 R e s u l t a t  
 
Inledningsvis kan konstateras att släktskapsvariabeln inte visade sig ha någon signifikant 
effekt i något sammanhang, varför denna variabel endast kom att användas för att dela upp 
populationen i två olika mätgrupper, vigruppen och främlingsgruppen. Inte heller ålder visade 
i något sammanhang någon signifikant effekt i de här förekommande mätningarna, varför 
denna variabel inte behandlades vidare i analysen.  
       I en inledande logistisk regressionsanalys på samtliga cases (n = 344) där riskvalets 
samband med presentations- och ansvarsvariablerna undersöktes, erhölls ett signifikant 
resultat, χ² (3) = 8,685, p = 0,034, där den förklarade variansen var Nagelkerke r² = 0,035. Här 
visade det sig även att det fanns en signifikant huvudeffekt av ansvar på riskvalet, χ² (2) = 
8,027, p = 0,018, där risksökande visade sig vara högre för moderatansvarskategorin.  
 
       Dessutom utfördes två logistiska regressionsanalyser på resp. grupp (”vi”- och 
”främlings”-grupp) för att kontrollera vilken effekt miniminivå hade på riskvalet. Båda 
modellerna blev signifikanta, för vigruppen (n = 145) χ² (1) = 104,208, p < 0,001, där den 
förklarade variansen uppmättes till Nagelkerke r² = 0,779 och för främlingsgruppen (n = 142) 
χ² (1) = 111,025, p < 0,001, där den förklarade variansen uppmättes till Nagelkerke r² = 0,800. 
För båda grupperna ökade risksökandet med en ökning av kravet på miniminivån. 
 
Tabell 2. Effekt av ansvar och presentation på riskvalet och miniminivå i vigruppen. 
___________________________________________________________________________ 
Antal Ansvar      Presentation   Val av riskalt. Miniminivå (medelvärde) 
___________________________________________________________________________ 
n = 28 Hög Positiv       53,6%  45,75 (n = 20) 
n = 29 Hög Negativ       75,9%  38,76 (n = 25)  
n = 31 Moderat Positiv       74,2%  46,54 (n = 28) 
n = 28 Moderat Negativ       78,6%  43,84 (n = 25) 
n = 28 Låg Positiv       64,3%  45,95 (n = 23) 
n = 28 Låg Negativ       67,9%  42,42 (n = 24) 
___________________________________________________________________________ 
n = 172 totalt     n = 145 totalt 
___________________________________________________________________________ 
Variabeln miniminivå visade sig ha ett antal ”missing values” varför en separat antalssiffra för 
denna anges inom parentes i tabellen. För övriga variabler är det värdet i kolumnen ”Antal” 
som gäller. 
 
       En logistisk regressionsanalys för vigruppen (n = 172) där samband mellan riskval och 
ansvar och presentation undersöktes kunde inte uppvisa någon signifikans då det visade sig att 
ingen av dessa variabler hade någon signifikant effekt på riskvalet. Då lades även variabeln 
kön till modellen som då visade på en signifikant relation, χ² (4) = 9,593, p = 0,048, där den 
förklarade variansen uppmättes till Nagelkerke r² = 0,076. Modellen visade en signifikant 
huvudeffekt av kön, χ² (1) = 5,335, p = 0,021, där kvinnor visade sig vara mer risksökande än 
män.  
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       När det gällde sambandet mellan miniminivå och ansvars- eller presentationsvariablerna i 
vigruppen (n = 145) visade det sig att detta inte var signifikant, men att det fanns ett 
signifikant samband med kön. En ANOVA visade att kvinnor satte en signifikant högre 
miniminivå (M = 45,52, SD = 15,51) än män (M = 37,71, SD = 21,23), F (1,143) = 5,201, p = 
0,024. 
       Resultaten gällande främlingsgruppen presenteras i nedanstående tabell. 
 
Tabell 3. Effekt av ansvar och presentation på riskvalet och miniminivå i främlingsgruppen. 
___________________________________________________________________________ 
Antal Ansvar      Presentation   Val av riskalt. Miniminivå (medelvärde) 
___________________________________________________________________________ 
n = 29 Hög Positiv       62,1%  394,24 (n = 21) 
n = 28 Hög Negativ       60,7%  453,59 (n = 22)  
n = 28 Moderat Positiv       78,6%  447,92 (n = 24) 
n = 31 Moderat Negativ       80,6%  453,68 (n = 28) 
n = 28 Låg Positiv       64,3%  406,08 (n = 24) 
n = 28 Låg Negativ       57,1%  460,35 (n = 23) 
___________________________________________________________________________ 
n = 172 totalt     n = 142 totalt 
___________________________________________________________________________ 
Variabeln miniminivå visade sig ha ett antal ”missing values” varför en separat antalssiffra för 
denna anges inom parentes i tabellen. För övriga variabler är det värdet i kolumnen ”Antal” 
som gäller. 
       En logistisk regressionsanalys för sambandet mellan ”riskval” och ansvar och 
presentation kunde inte heller för främlingsgruppen (n = 172) uppvisa någon signifikans. 
Liksom i mätningen på föregående grupp adderades därför variabeln kön till modellen som då 
kunde uppvisa en signifikant relation, χ² (4) = 10,214, p = 0,037, där den förklarade 
signifikansen uppmättes till Nagelkerke r² = 0,080. Modellen visade en signifikant 
huvudeffekt av kön, χ² (1) = 3,728, p = 0,054 där kvinnor åter igen visade sig vara mer 
risksökande än män, men modellen visade även en signifikant effekt av ansvar, χ² (2) = 7,606, 
p = 0,022 där risksökande var större i moderatansvarskategorin, precis som i den inledande 
totalanalysen. 
       Ej heller i denna grupp, främlingsgrupp (n = 142), kunde ansvar och presentation uppvisa 
någon signifikant effekt på miniminivån, men även här kunde kön visa en signifikant effekt på 
miniminivån. En ANOVA visade att kvinnor satte en signifikant högre miniminivå (M = 
454,50, SD = 167,18) än män (M = 375,42, SD = 196,83), F (1,140) = 5,007, p = 0,027. 
          
             D i s k u s s i o n  
 
       Inledningsvis kan konstateras att resultaten i denna studie i stort sett stämmer väl överens 
med framförallt Wang, 2002, men det fanns dock några relevanta skillnader. Dels den 
uppmätta effekten av kön, men även den lilla men dock signifikanta effekten av vad som från 
början avsågs vara en effekt av ansvar, men som diskussionen ska visa kan detta ifrågasättas. 
       Uteblivna presentationseffekter och även en reversering, har påvisats i ett flertal studier, 
vilket beskrivits i inledningen (Rode & Wang, 2000; Wang, 1996a; Wang, 1996b; Wang, 
1996c; Wang, 2002; Wang, 2004; Wang m.fl., 2001; Wang & Xin, 2002; Xie & Wang, 2003) 
Presentationseffekter som resulterar i reversering av riskbeteendet, dvs. från riskaversion till 
risksökande eller tvärtom, verkar endast ha förekommit då det inte fanns mera ekologiskt 
relevant information för respondenten än dessa semantiska manipulationer att hänga upp 
beslutsprocessen på.  
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       I denna studie föredrog respondenterna konstant det riskablare högvariansalternativet, 
precis som i Wang, 2002, oavsett hur problematiken presenterades. Den totala avsaknad av 
presentationseffekter enligt Tversky & Kahnemans, (1981) modell som påvisades i denna 
studie, vare sig det gällde den direkta utkomsten av själva valet av det riskabla eller säkra 
beslutsalternativet eller genom dess oförmåga att påverka miniminivån, stämmer väl överens 
med ovanstående resultat. Därmed kan resultaten från denna studie ses som ytterligare stöd 
för tesen att presentationseffekter endast förekommer när mera ekologiskt valida faktorer 
saknas.  
       Det samma visade sig även gälla för graden av släktskap som inte heller den visade någon 
signifikant påverkan på vare sig riskbeteende eller miniminivå, vilket dock kan ses som något 
förvånande. Enligt Wang (Wang, 1996a, Wang, 1996b; Wang, 2002; Wang m.fl., 2001; Wang 
& Xin, 2002) så ökar risksökandet när gruppstorlekarna  minskar, och riskaversion ökar med 
större grupper. Wang, 2002, tolkade i sin studie de uppmätta resultaten som att det var just 
graden av släktskap, i det aktuella fallet den närmsta familjen, som var den faktor som 
definierade beslutsproblematiken och orsakade det uppmätta riskbeteendet. I denna studie 
kunde dock inga dylika effekter påvisas. Försökspersonerna föredrog konstant det riskabla 
högvariansalternativet framför det säkra alternativet, trots att denna faktor manipulerades i två 
olika nivåer (60 resp. 600 individer) något som i tidigare studier visat sig ha betydelse för 
riskbeteendet (Wang, 1996a, Wang, 1996b; Wang, 2002; Wang m.fl., 2001; Wang & Xin, 
2002). 
       Noterbart är även att miniminivån inte heller den påverkades av släktskapsfaktorn. Dessa 
resultat antyder därmed att den primärt definierade faktorn, dvs. den faktor som valet och 
därmed riskbeteendet baseras på, för riskbeteendet var något annat än just graden av släktskap 
i denna studie. Vilken faktor som i denna studie skulle kunna ha varit den definierande 
belyses senare i diskussionen. 
      Här kan även en metodologisk poäng uppmärksammas, nämligen det faktum att det i 
Wang, 2002, liksom i dennes övriga studier (Wang, 1996a; Wang, 1996b; Wang, 1996c; 
Wang, 2004; Wang m.fl., 2001; Wang & Xin, 2002; Xie & Wang, 2003) så handlade det om 
rena mellangrupps-designer, medan släktskaps- och presentationsvariablerna i denna studie 
var konstruerade som en inomgrupps-design, medan endast ansvarsvariabeln undersöktes med 
hjälp av en mellangrupps-design. Det kan därför inte uteslutas att dessa presentations- och 
släktskapsmanipuleringar helt eller delvis genomskådats av respondenterna. Noteras bör dock 
även att en del av de undersökningar som det refererades till inledningen som visade stöd för 
PT och Tversky och Kahnemans (1981) presentationseffekter (Hartinger, 1999; Levin m.fl., 
2002) också använde sig av inomdeltagar-designer och alltså ändå fann stöd för 
presentationseffekterna.   
       När det gällde ansvarsvariabeln så uppmättes här en liten effekt av ansvar på 
riskbeteendet, men ingen effekt på miniminivån kunde påvisas, vilket skiljde sig från Wang 
(2002), dvs. ingen effekt av ansvar på vare sig riskbeteendet eller miniminivån. Till att börja 
med ska konstateras att den uppmätta effekten i denna studie var mycket liten då modellen där 
denna huvudeffekt uppmättes endast uppvisade 3,5 % förklarad varians. Det är dock 
intressant att det visade sig vara i moderatansvarskategorin som risksökandet var högst, och 
alltså inte i högansvarskategorin som en eventuell ansvarseffekt enligt Wang (2002) borde 
kunna ha förväntats. En möjlig förklaring till detta resultat är dock att det inte alls rör sig en 
ansvarseffekt överhuvudtaget, utan istället skulle kunna vara en effekt av en högre grad av 
självengagemang hos beslutsfattaren. Formuleringen i denna ansvarskategori skiljde sig 
nämligen något från de båda övriga genom att beslutsfattaren i denna kategori explicit 
utpekades som en av dem som drabbats av den aktuella sjukdomen. Detta var dock inte fallet i 
de båda övriga ansvarskategorierna där formuleringarna istället mycket väl skulle kunna 
tolkas som att beslutsfattaren är en utomstående person som därmed själv inte drabbas direkt 
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av konsekvenserna av sitt beslut. Om så vore fallet är det därmed tänkbart att detta resultat 
istället alltså skulle kunna vara en effekt av en högre grad av självengagemang i 
problematiken. Wang (2002) uppmätte själv en smärre presentationseffekt i denna kategori 
avseende miniminivån, där negativa presentationer ledde till en signifikant högre miniminivå 
än positiva dito, och spekulerade själv i huruvida detta faktiskt var en effekt av just en högre 
upplevd grad av självengagemang. Det är möjligt att se dessa båda resultat som olika sidor av 
samma mynt, då en förhöjd miniminivå enligt BRDM borde leda till ett högre risksökande, 
vilket alltså var vad som uppmättes i denna studie. I anslutning till detta resonemang kan även 
nämnas att Wang i en nyare studie (Wang, 2004) påvisat att respondenter kan konstruera egna 
tolkningar av presentationerna i dylik problematik som inte nödvändigtvis stämmer överens 
med den avsikt som den forskare som konstruerade problematiken initialt hade. Wang (2004) 
visade att dessa ”själv-presentationer” kan ha en signifikant effekt på riskbeteendet, vilket 
alltså skulle kunna vara vad som inträffade i både denna och Wangs, 2002, studie. Även om 
effekterna var små, är det ändå något som förtjänar att undersökas närmare i framtida studier.                    
       Huvudresultatet i denna  studie är den uppmätta effekten gällande sambandet mellan 
miniminivå och riskbeteende. I enlighet med BRDM så ökade risksökandet när kravet på 
miniminivån höjdes, i denna studie uppmättes effektstorlekar på hela 78 % och 80 % för resp. 
grupp. Således fanns alltså både i denna studie och i Wang, 2002, ett starkt stöd för att 
riskbeteende till stor del är en funktion av det samband mellan varians, miniminivå och 
förväntat genomsnittligt utfall som BRDM beskriver.  
       Vidare kan det påpekas att den förväntade genomsnittliga utkomsten i både denna och 
Wangs (2002) studie var förhöjd jämfört med Tversky och Kahnemans (1981) ursprungliga 
version. Trots att  det säkra lågriskalternativet därmed torde ha en större chans att motsvara 
aktuell miniminivå så föredrogs ändå konstant det mer riskabla högvariansalternativet, vilket 
ytterligare ger stöd för BRDM, något som samtidigt talar mot Tversky och Kahnemans (1981) 
presentationseffekter . 
       Men om det inte var grad av ansvar eller släktskap och ej heller olika semantiska 
presentationer som var den ekologiskt valida information som beslutsprocessen och 
riskbeteendet hängdes upp på, bör det vara någon annan faktor som primärt definierat 
situationen. En rimlig slutsats utifrån dessa resultat är att det är problematiken i sig som utgör 
denna faktor, dvs. det faktum att det rör sig om en liv eller död problematik, en fråga om 
överlevnad. Enligt det evolutionära perspektivet så har människan under dess evolutionära 
utveckling begåvats med ett flertal olika heuristiker eller tumregler för att lösa olika typer av 
domänspecifika problem. BRDM ses ur detta perspektiv som en sådan tumregel som 
utvecklats för att lösa problem avseende just överlevnad och resultaten som presenterats både 
i denna studie och i de tidigare refererade pekar i samma riktning (Buss, 1995; Cosmides & 
Tooby, 1996; Gigerenzer, 2001; Gigerenzer & Todd, 1999; Rode & Wang, 2000; Todd & 
Gigerenzer, 2003; Wang, 1996a; Wang, 1996b; Wang, 1996c, Wang, 2002). Wang (1996b) 
visade att riskbeteendet ändrades för utkomstmässigt identiska problem (fortfarande baserat 
på Tversky och Kahnemans (1981) ursprungliga exempel) från att föredra risksökande i liv 
och död problematik till att istället föredra riskaversion när problematiken beskrev i betydligt 
mer vardagliga monetära termer, dvs. rörande förlust eller vinst uttryckt i ekonomiskt värde.   
      Ett oväntat resultat i den här studien är den könsrelaterade skillnaden vad risksökande 
beträffar då någon sådan effekt författaren veterligen inte tidigare rapporterats, dock bör 
nämnas att flertalet av de genomgångna studierna inte rapporterar eventuella könsskillnader 
huvudtaget. 
       Att kvinnorna visade sig vara mer risksökande än männen är helt förenligt med BRDM 
eftersom de också satte upp signifikant högre miniminivå än männen. En möjlig förklaring 
kan ges från ett evolutionärt perspektiv: män och kvinnor skiljer sig åt på flera punkter när det 
gäller frågor rörande reproduktion och sexuella beteenden. T.ex. så borde det inte råda något 
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tvivel om att kvinnans personliga investering i avkomman är större än mannens, vilket nio 
månaders graviditet och ammande är tydliga exempel på. Historiskt och även fortsatt idag kan 
vi se exempel på hur kvinnan ofta tar ett större ansvar för den gemensamma avkomman än 
mannen och offrar mer personliga resurser för dess välbefinnande. Eftersom framgångsrik 
reproduktion är av yttersta vikt för artens överlevnad och kvinnans investering i avkomman är 
större, är det inte otänkbart att evolutionen försett kvinnan med en starkare vilja att ta risker 
för att skydda sin relativt sett större resursinvestering i artens överlevnad jämfört med 
männen. 
       Bristen på empiri på området gör dock att det kan finnas anledning att återkomma även 
till denna frågeställning i framtida studier för att undersöka denna effekt noggrannare.  
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Appendix 1 
 
Instruktioner och bakgrund 
 
Mitt namn är Roger Persson och jag studerar psykologi på Institutionen för 
beteendevetenskap vid Högskolan Kristianstad. Denna undersökning som du nu ombedes 
deltaga i kommer att ligga till grund för min D-uppsats i ämnet ifråga. I denna undersökning 
kommer du som deltagare att bli ombedd att lösa en uppgift utifrån två hypotetiska exempel. 
Till varje exempel hör en följdfråga som är kopplad till det aktuella exemplet. Du skall enbart 
svara på den följdfråga som motsvarar det val du gjort i det föregående exemplet. Innan själva 
undersökningen, längst ner på denna sida, kommer du även att tillfrågas om din ålder och ditt 
kön. Dessa uppgifter är inte direkt kopplade till själva undersökningen utan syftar primärt till 
att kunna säkerställa undersökningens reproducerbarhet samt till att kunna möjliggöra 
jämförelser med tidigare undersökningar. 
 
Allt deltagande sker helt frivilligt och deltagaren kan när som helst välja att avbryta 
deltagandet om så skulle önskas. Alla svar kommer att behandlas helt konfidentiellt och det 
kommer inte att gå att identifiera deltagaren utifrån de uppgifter som lämnas i denna 
undersökning. För den som önskar ta del av resultatet i undersökningen kommer tid och plats 
för offentlig opponering att anslås på Institutionen för beteendevetenskap. Den slutgiltiga 
versionen av uppsatsen kommer även att finnas tillgänglig i tryck på Högskolan Kristianstads 
bibliotek. 
 
Tack på förhand för din medverkan.  
 
Roger Persson 
 
 
Jag som deltar är ______ år. 
 
Jag är    Man    Kvinna 
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Föreställ dig att 60 personer har blivit smittade av en dödlig sjukdom. Utan behandling 
kommer de att dö. Det finns två alternativa medicinska behandlingar tillgängliga. Du är den 
person som ensam måste slutligen avgöra vilken av de två behandlingarna som de smittade 
personerna skall behandlas med. 
 
Antag att utfallen av de båda behandlingarna kommer att bli följande: 
Om behandling A väljs, kommer 30 personer att räddas. 
Om behandling B väljs, finns det 50% chans att alla personer kommer att räddas  
och 50 % chans att inga personer kommer att räddas. 
 
Markera ditt val av behandling med ett kryss i respektive ruta. 
 
  Behandling A      Behandling B 
 
Om du valt behandling A, var vänlig och ange vilket annat antal överlevande som skulle 
krävas av denna behandling för att få dig att istället välja behandling B:   _________ 
 
Om du valt behandling B, var vänlig och ange vilket annat antal överlevande som skulle 
krävas - av behandling A - för att få dig att istället välja behandling A:   _________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Föreställ dig att 600 personer har blivit smittade av en dödlig sjukdom. Utan behandling 
kommer de att dö. Det finns två alternativa medicinska behandlingar tillgängliga. Du är den 
person som ensam måste slutligen avgöra vilken av de två behandlingarna som de smittade 
personerna skall behandlas med. 
 
Antag att utfallen av de båda behandlingarna kommer att bli följande: 
Om behandling A väljs, kommer 300 personer att dö. 
Om behandling B väljs, finns det 50% chans att inga personer kommer att dö och 50% chans 
att alla personer kommer att dö. 
 
Markera ditt val av behandling med ett kryss i respektive ruta. 
 
  Behandling A      Behandling B 
 
Om du valt behandling A, var vänlig och ange vilket annat antal överlevande som skulle 
krävas av denna behandling för att få dig att istället välja behandling B:   _________ 
 
Om du valt behandling B, var vänlig och ange vilket annat antal överlevande som skulle 
krävas - av behandling A - för att få dig att istället välja behandling A:   _________ 
 


