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Eksperimentell og adferds økonomi

• Adferds økonomi og eksperimentell økonomi går hånd i hånd

• Adferds økonomi 

– Basert på felt data

– Endogenitet, co-integrasjon 

– Problem med å måle det man ønsker å måle

• Eksperimentell økonomi

– Baseres seg på økonomiske eksperimenter
• Måler økonomisk valg takelse

– Kan endre en variabel av gangen

– Problem ekstern validitet

• Samfunnsøkonomi fokuserer på: 

– Handlinger og interaksjon av økonomiske agenter og hvordan markeder 
fungerer

– Bruk av knappe resurser og deres alternativ bruk



Tradisjonell økonomi

• Antar rasjonelle aktører

– Klare preferanser

– Kan optimalisere forventet utfall 

– Perfekt egoistisk

– Maksimerer egen nytte/profitt

– Uten begrensing for kompleksitet

• Veldig greit å lage modeller på

– Ikke like relevant i den virkelige verden

– Men ikke utnytting heller ;) 



Individets valg

• Strategiske spill

– Spillteori

– Klare løsninger

• Valg teori

– Ingen klar teori

– Klare løsninger



Viktige personer

• Tidlige bidrag

– Daniel Kahneman (nobel pris)

– Vernon Smith (nobel pris)

– Amos Tversky (døde året før nobel pris utgivelsen)

– Reinhard Selten (nobel pris)

– Richard Thaler

– Jack L Knetsch

• Viktige folk nå

– Dan Ariely

– Axel Ockenfels

– John List

– Steven Levitt (abort artikkel)

– Collin Cameron 

– Uri Gneezy



Test 1: Daniel Kahneman

• Hvis du måtte ta et av disse loddene hvilken ville du tatt

– A: du får 50 kr mer sikkerhet

– B: Du får
• 0 kr med 50% sannsynlighet

• 100 kr med 50% sannsynlighet

– Hvilken foretrekker du?

• Hvis du måtte ta et av disse loddene hvilken ville du tatt

– C: du taper 50 kr mer sikkerhet

– D: Du taper
• 0 kr med 50% sannsynlighet

• 100 kr med 50% sannsynlighet

– Hvilken foretrekker du?



Test 1: Daniel Kahneman

• Mange vil velge A og D

– Risiko avers i gevinst området

– Risiko søkende i taps området

• Prospect theory og Taps avesjon



Vernon Smith

• Forsket på bobler i aksjemarkeder

• Induced Value Theory

• Generell utvikling av feltet 



Test 2: Baklengs induksjon

• Skjønnhets konkurransen!

• Alle skriv ned et tall mellom 0 og 100

• Jeg blir å ta gjennomsnittet av alle tallene. Denne gjennomsnittet blir jeg å 

gang med 0.7.

– Vinnertallet blir litt under gjennomsnittet

• Den deltakeren som er nærmest dette nummert vinner! 

• Hvilken nummer bør du velge?

• Utviklet av John Maynard Keynes



Test 2: Løsning

• Hvis alle velger 100

– Da blir den som er nærmest 70 vinneren

– Altså det er ingen grunn til å ta en tall over 70

• Hvis alle velger 70

– Da blir den som er nærmest 49 vinneren

– Altså ingen grunn å ta tallet over 49

– Osv…

• Den rasjonelle person tar å velger 0, så hvorfor velger ikke alle denne?

• Ofte er det et tall mellom 22-33 som vinner

• Hvorfor er vi ikke perfekt rasjonell?

– Bounded rationality (Herbert A. Simon & Ariel Rubinstein)
• I nyere tid Gerd Gigerenzer

– Vi forventer ikke perfekt rasjonalitet hos andre

• Det originale var en faktisk skjønnhets konkurranse 



Så tilbake til eksperimenter

• Kan ikke si det bedre enn wikipedia

• “Experimental economics is the application of experimental methods to 

study economic questions. Data collected in experiments are used to 

estimate effect size, test the validity of economic theories, and illuminate 

market mechanisms. Economic experiments usually use cash to motivate 

subjects, in order to mimic real-world incentives. Experiments are used to 

help understand how and why markets and other exchange systems 

function as they do. Experimental economics have also expanded to 

understand institutions and the law (experimental law and economics).”

• Med eksperimenter kan vi la subjekter spille spill og kun endre enn variable 

av gangen. Så vi kan si hvor effektene kommer i fra

• Litt forskjellig fra psykologi



Hvorfor bør vi bruke tid på dette?
Publikasjoner i American Economic Review



En av de store gjennomslagene

Heuristic

• Kan kort sies at er en kognitive kort vei eller tommel finger regel

– Vi kan ikke alltids bruk mye tid på våres valg

– Fortenker våres hverdag (reptil hjernen våres)

Hva maksimerer 
min profitt? LØP!!!!



Test 3

• På en tilfeldig dag, hva er sannsynligheten for at et flyselskap har en ulykke 

med minst 1 drept. Anta at dette gjeller for de 50 tryggeste flyselskapene?

• Mennesker veldig dårlige med små sannsynligheter

– 1 i 3.4 million = 0.00000029%

• Rundt 1300 flygninger lander eller letter fra Heathrow hver dag

• Dårlig til absolutte tall, men ok til sammenlikning….



Hukommelsesbias

• Vi legger mer vekt på nye «events» enn eldre «events»

• Vi husker flere flyulykker enn bilulykker

• Retter etter 9/11 gikk antall folk som reiste med fly kraftig ned, med 

omentrenet 20%. Denne hendelsen endret ikke faren men å fly, men flere 

folk bestemte seg for å gjøre bil hvor de ønsket å dra. Det er estimert at ca. 

1500 mer personer var ble drept i trafikken pga 9/11

• Hai angrep redder liv



Anchor and adjust

• Eksperiment

– 10 varer

– Skriv de to siste sniffernes av ditt personer ned

– Er du villig til å betale varen for denne prisen?

– Neste, hva er du villig til å betale for denne varen?

• Det man finner er:

– Hvis du har høyt person nummer, er du villig til å betaler mer!

• Vi sammenlikner den informasjonen vi har

– Spiller ingen rolle om det er basert på tilfeldighet eller ikke!

Kahneman and Tversky (1973), Englich, Mussweiler and Strack (2006), Ariely
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Overconfidence bias 

(Illusjon om overlegenhet) 

• Halvparten er under gjennomsnittet

– Halvparten av studentene i en klasser er under gjennomsnitte

• Halvparten av sjøføre er under gjennomsnittet, men….

– 93% tror de er bedre enn resten 



St Petersburg paradox

• Villighet til å betale spill

– Hvor mye er du villig til å betale for å være med på dette spillet?

• Du får kaste en mynt

– Får du Krone (K)
• Får du første gang 1,-

• Alle ganger etter på dobles gevinsten

– Får du Mynt
• Får du gevinsten så langt men spillet er over

• K,K,K,M=4

• K,K,K,K,K,K,K,M=64

• K,M=1



St Petersburg paradox

• Du får kaste en mynt

– Får du Krone (K)
• Får du første gang 1,-

• Alle ganger etter på dobles gevinsten

– Får du Mynt
• Får du gevinsten så langt men spillet er over

• Forventet avkastning, uendelig!

• Hvorfor ønsket ikke folk å betale mer

– Villighet til å betale kan være veldig vanskelig

• Saint Petersburg (Bernoulli 1738)



Intrinsic og extrinsic motivasjon

• Vi blir motivert av intern og ekstern

• Standard teori forteller oss at

– Har vi for lite intern motivasjon kan litt ekstern hjelpe

• Historie fra en barnehage i Israel

– En barnehage hadde sett seg lei av at foreldre kom for sent til å hente 

barna sine. Dette var en bra barnehage der de fleste familiene som gikk 

der var velstående.

– De innførte en bot for alle foreldre som kom sent.

• Hva skjedde?



Intrinsic og extrinsic motivasjon

• Teoretisk sett burde dette gjøre slik at flere foreldre kom i tide

• Innføringa av en bot gjorde et moralsk valg til et økonomisk ett

• På driveren før (moralsk)

– Før var det dårlig samvittighet 

– Fare for å bli kastet ut

– Usikkerhet men hva det koster barnehagen at de er sen

• På driveren nå (økonomisk)

– Det kostet X antall kroner å være sen?

– Skal vi skynte oss til barnehagen, eller skal vi ta en kaffe til?

• Det kan hende boten var for liten, men hvis man føler man betaler for å være for 
sen så får man kanskje ikke dårlig samvittighet

• Katolisme, betalte for Avlat?

• Når dere krever inn bøker

– Enten ha et høyt purregebyr eller ingen

– Kanskje også bandwagon effect?



Lunsj effekten

• Tilbake til Israel

• Prøveløslatelse høringer

• Sannsynligheten for å bli sluppet fri går ned desto mer sulten dommeren er

• Sliten og sulte har man tendens til å gå for det som kan skape minst

• Utvilt er man villig til å se på flere sider av saken



Hvorfor gjøre eksperimentel økonomi?

• Vi kan få svar på adferd og markeder

– Som er vanskelig/umulig å observer

– Som standard teori ikke kan forklare

• Målet er å klassifisere hvor menneskelig natur står i vegen for vårt egent 
beste

– Luksus fellen?
• Høy diskontering?

• Optimisme bias?

– Unngå bobler

• Forbedre karakterer

• Hjelpe dere folk gjør «feile» valg

– 401k

– Høyere donasjon til veldedighet

– Prediker hvilken firma man burde utvide lån til? 

– Få flere til å sykle til jobb



Oppsummering

• Eksperimentell økonomi 

– «Psykologi» i praksis

– Interessert i generelle ideer
• Ikke hvordan noen er annerledes

• Hvorfor er dette interessant?

– Eksperimentell økonomi har ikke en overordnet teori

– Er et felt som brukes når i modeller når det er passende

• Vi studerer markeder men med annen innfallsvinkel


