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EKONOMISKA FÖRVÄNTNINGAR 
 

Peter Svensson 
 
 

Synen på ekonomiskt beteende har traditionellt byggt på att individer 
styrs av egenintresse och rationalitet. Teorier som; förväntad nytta, 
nyttomaximeringsprincipen och rationella förväntningar har 
dominerat. När dessa teorier ingår i att förklara processer om 
individers ekonomiska förväntningar blir beslutsmodellerna ofta 
statiska. Syftet med den föreliggande undersökningen var att få en 
indikation på vilken beslutsmodell som är lämpad att skapa förståelse 
för hur individers ekonomiska förväntningar uppstår och vad som 
påverkar dem. Sex personer deltog i undersökningen: fyra män och 
två kvinnor, i åldern tjugofem till fyrtiofem år. Data erhölls genom 
intervjuer som tolkades utifrån induktiv tematisk analys. Resultatet 
antyder att dynamiska beslutsmodeller möjligen är att föredra i 
förhållande till statiska, samt att förväntningar måste ingå i en kontext 
för att få betydelse. Resultatet tyder också på att beslutsfattning i 
samspel med värdering har betydelse för hur förväntningar uppstår. 

 
 
I studier om individers ekonomiska beteende bygger den traditionella ekonomiska 
teorin på antagandet att individers handlande styrs av egenintresse och rationalitet 
(Englund, Persson, Nilsson & Weibull, 2003). Antagandet kallas för homo economicus 
och innebär att individen försöker maximera den egna nyttan samtidigt som rationella 
beslut fattas. Traditionell ekonomisk teori förutsätter alltså att en ekonomisk person som 
i sättet att vara ekonomisk också är rationell. Den här personen förväntas ha kunskap 
om relevanta aspekter i sin omgivning, om inte fullständigt, så i alla fall med betydande 
omfattning. Personen antas ha ett välorganiserat och stabilt system av preferenser, en 
skicklighet i att beräkna de handlingsförlopp som anses möjliga, samt vilka av dem som 
tillåter honom att nå den högsta möjliga punkten på en preferensskala (Simon, 1956). 
När individen når den högsta punkten är nyttan maximerad.  
 
Nyttomaximeringsteorin utvecklades av John von Neumann och Oskar Morgenstern 
(1944). I en undersökning om spelteori, fann de något de kallade för; förväntad nytta. 
År 1961 presenterade en annan forskare, John Muth (1961), en teori om rationella 
förväntningar. Muth fastslog att förväntningar var informationsprediktioner om 
framtida händelser, och om förväntningarna handlade om ekonomiska prediktioner 
menade han de kunde likställas med prediktioner om ekonomisk teori. På sjuttiotalet 
vidareutvecklade Rober Lucas teorin om rationella förväntningar (Lucas, 1972). 
Tillsammans med nyttoteorin byggde han en modell, som ansågs kunna ta tillvara 
individers ekonomiska förväntningar på ett ännu bättre sätt än Muths teori om rationella 
förväntningar. Modellen antog att alla priser var i marknadsjämvikt och att alla agenter 
hade ett optimalt beteende i förhållande till sina mål. De ekonomer som ansåg att teorin 
om rationella förväntningar var riktig, baserade sin tro på antagandet om att individen 
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hade en vilja att maximera den egna nyttan, samtidigt som begreppet förklarade den 
slupmässiga variation som uppstod vid spekulation om framtida händelser.  
 
Muths teori om rationella förväntningar utvecklades för att svara mot de brister som 
fanns i adaptiva förväntningar (Muth, 1961). De adaptiva förväntningarna utgick från 
händelser som hade inträffat tidigare. För att förväntningarna skulle bli så träffsäkra 
som möjligt gällde det att försöka undvika möjliga fel. När framtiden inte gick att 
justera var enda möjligheten att blicka bakåt och återkalla mönster och minnen från 
gångna händelser. Oavsett om utfallet stämde eller inte, upplevdes mönstret som stabilt, 
och det som upplevdes som stabilt, ansågs säkert, vilket det egentligen inte var. Det 
visade sig när förväntningarna användes som systematisk teori vid fluktrationer i det 
finansiella systemet, eller när den tillgängliga informationen var bristfällig. När det inte 
fanns perfekt information om vissa parametrar i en beslutsmodell fanns det två sätt att 
gå tillväga; antingen ignorerades all osäkerhet som fanns i data eller så införlivades 
osäkerheten i analyserna (Muth, 1961). Även om osäkerheten införlivades i analyserna 
så varierade individens förväntningar. Edwards (1961) tog upp två anledningar till att 
det hände; omgivningen var oföränderlig men beslutsmakarens information 
förändrades, eller så förändrades omgivningen och beslutmakaren erhöll information 
om förändringen. Det innebar att statiska beslutsteorier (adaptiva och rationella 
förväntningar) begränsade andra beslutsteorier.  
 
Psykologen Daniel Kahneman visade att antagandet om ekonomisk rationalitet borde 
ifrågasättas (Kahneman, 2003). Tillsammans med Amos Tversky menade han att vissa 
sorters beslut avvek systematiskt från vad som sades enligt teorin om förväntad nytta 
(Kahneman & Tversky, 1973; Kahneman & Tversky, 1979). I en artikel från 2003, 
hävdade ett antal författare att teorin om förväntad nytta alltjämt var den ekonomiska 
teori som användes i studier om mänskligt beteende under osäkra förhållanden 
(Englund et al., 2003). Enligt Kahneman (2003) verkade människor inte bedöma osäkra 
händelser med sannolikheter, inte heller fattade de beslut utifrån principerna om 
nyttomaximering. Han menade att människor ofta utnyttjade tumregler och genvägar i 
komplexa beslutssituationer som handlade om framtiden, istället för grundläggande 
satser i sannolikhetsläran. Tumregler och genvägar var enligt Kahneman antaganden 
som byggde på kunskaper som fanns inom den kognitiva psykologin (Kahneman, 
2003). Där ansågs människor tolka och koda tillgänglig information på ett medvetet 
sätt, men också omedvetna faktorer som perception, emotioner, attityder samt minnen 
av tidigare beslut och deras konsekvenser verkade spela roll när beslut fattades under 
osäkra förhållanden. Han menade att ingen kunde seriöst tro att alla människor handlade 
rationellt, eller alltid fattade rationella beslut. Det rationella antagandet var skapat för att 
få en enkel approximation till de modeller där forskare försökte förklara individers 
beteende i ekonomiska sammanhang. Kahneman (2003) kritiserade de ekonomiska 
teorierna som använde antagandet, och som menade att avvikelser från rationalitet var 
sällsynt vid signifikanta resultat eller under marknadsekonomiska förhållanden. Han 
ansåg (Kahneman, 2003) att om avvikelser från rationalitet hade varit sällsynt, skulle 
individer inte tagit tillvara ny information och kunskap, utan de skulle agerat på samma 
sätt som alltid; beslutsmodellen hade varit statisk. Rimligen borde någon av individerna 
tagit tillvara den nya informationen och utvecklat ny kunskap i samma takt som en 
förändring skett; beslutsmodellen hade då varit dynamisk.  
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Det borde därför vara viktigt att veta hur processer som skapat dynamiska 
beslutsmodeller uppstått, för att rättfärdiga användandet av dem. En utgångspunkt för 
att få förståelse för dessa processer var att ifrågasätta teorierna om förväntad nytta och 
rationella förväntningar, eftersom dessa beslutsmodeller ansetts vara statiska (Muth, 
1961). Det skulle också vara möjligt att ställa frågor till individer om ekonomiska 
förväntningar, då teorierna om förväntad nytta och rationella förväntningar ofta ingått i 
studier som berört detta område (Edwards, 1961; Lucas, 1972; Muth, 1961; Neumann & 
Morgenstern, 1944). 
 
Syftet med denna undersökning var att få en indikation på vilken beslutsmodell som är 
lämpad att skapa förståelse för hur individers ekonomiska förväntningar uppstår och 
vad som påverkar dem. Undersökningen baseras på en övergripande frågeställning: Ska 
statiska eller dynamiska beslutsmodeller tillämpas när det gäller individers ekonomiska 
förväntningar? 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
I urvalsprocessen användes ett bekvämlighetsurval. Sex personer deltog i 
undersökningen; fyra män och två kvinnor. Samtliga var bosatta i Stockholm och åldern 
var; tjugofem, tjugosex, trettiofem, trettiosju, trettioåtta och fyrtiofem år. Fyra stycken 
hade studerat enstaka kurser i företags- eller nationalekonomi på högskolenivå (a-
kurser), en hade studerat ekonomi på gymnasienivå, och en deltagare hade inte studerat 
ekonomi alls.  
 
Författarens kunskapsnivå i ämnet består av kurser på Företagsekonomiska- och 
Psykologiska institutionen i Stockholm, samt en kurs på Nationalekonomiska 
institutionen, också den i Stockholm.   
 
Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom intervjuer som bandades och transkriberades. Intervjuerna 
gjordes enskilt med varje deltagare och varade mellan trettio och sjuttio minuter. Fyra 
intervjuer skedde hemma hos intervjupersonerna och övriga två på ett café i närheten av 
Stockholms universitet. Genom intervjuer skulle tre huvudfrågor försöka besvaras. Vad 
är förväntningar? Hur uppstår ekonomiska förväntningar? Vad påverkar ekonomiska 
förväntningar? Mellan dessa huvudfrågor ställdes följdfrågor beroende på hur 
deltagaren svarade. Huvudfrågorna var öppna till sin karaktär för att inte styra 
deltagarna i någon särskild riktning. Samtliga deltagare gav mig samtycke att använda 
den insamlade datan i undersökningen. Innan intervjun började informerades de om att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst. Om någon 
fråga ansågs otillfredsställande kunde de låta bli att svara. De informerades också om att 
alla erhållna svar skulle behandlas konfidentiellt. 
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Analys 
Data som erhölls genom intervjuer tolkades utifrån induktiv tematisk analys och 
riktlinjerna i analysarbetet hämtades från Langemar (2008), samt Braun och Clarke 
(2006). Intervjuerna lästes igenom fem gånger och den sjätte gången gjordes noteringar 
i utskriftens marginal. Noteringarna bestod av; begrepp, enstaka ord och fraser som 
relaterade till texten. De noteringar som förekom ofta plockades ut och omvandlades till 
tio teman; tid, struktur, individualism, beslut, kontext, tro, samhälle, mönster, medveten 
och omedveten. Övriga noteringar sorterades in under lämpligt tema och ersattes sedan 
med citat som hämtades från intervjutexten. Citaten under respektive tema lästes 
igenom och analyserades. Detta resulterade i att en del citat placerades under andra 
teman, samt att antal teman reducerades till; tid, individualism, beslut, kontext, mönster 
och struktur. Efter ytterligare genomläsningar och analysarbete kunde antalet minskas 
till fyra huvud- (och tre underteman); tidsperspektiv (historia/framtid), personligt, 
kontext (miljö) och struktur (beslut). Allt material lästes återigen igenom och citaten 
analyserades ännu en gång. Efter genomläsningen framträdde ett mönster som gjorde 
det möjligt att reducera antal teman ytterligare. Slutligen användes tre huvud- (och två 
underteman): definition, tillblivelse och kontext (personligt och miljö). 

 
 

Resultat 
 
Nedan följer en redovisning av de teman som framkom i analysen. Huvudteman; 
definition, tillblivelse och kontext. Temat kontext delades in i två underteman; 
personligt och miljö. 
 
Definition 
Alla deltagare tyckte att förväntningar är ett begrepp som beskriver vad som kan hända i 
framtiden, men att det fanns ett osäkerhetsmoment inlagt i begreppet. Innebörden blev 
att förväntningar aldrig kunde ses som sanna, förutom i ett historiskt perspektiv. En 
deltagare tyckte att ekonomiska förväntningar aldrig kunde vara annat än positiva 
medan en annan ansåg att de kunde vara både positiva och negativa.  
 

”Man har byggt en bild i sitt inre, något som ska ske i framtiden, att det ska vara 
på ett speciellt sätt och följa ett visst händelseförlopp. Förväntning ett sätt att 
kunna bilda sig en förhoppning om framtiden.” 

 
Tillblivelse 
Enligt de flesta deltagare inhämtades information som ansågs relevant för ämnet 
ekonomi både medvetet både och omedvetet. Informationen bearbetades i individens 
hjärna. Medveten eller omedveten informationsinhämtning ansågs av deltagarna vara ett 
steg i en kognitiv process mot förväntningar. Det fanns ytterligare ett steg; 
beslutsfattning. Enligt deltagarna fanns det två sätt att fatta beslut. Det ena var att 
anpassa förväntningarna till hur utfallet blivit vid tidigare tillfällen, ingen ny analys 
krävdes utan värderingen baserades på gammal information. Det andra sättet var att 
analysera den insamlade informationen (både ny och gammal) och därefter fatta beslut 
som ledde till en ny värdering av situationen.  
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”Jag tror ändå att vi på något sätt kan fatta beslut utan att vi riktigt vet varför vi 
fattar dem, men att vi ändå på något sätt har processat någon typ av information, 
medvetet eller omedvetet.” 
 
”Jag gör väl själv egna antaganden och bygger lite grand mina egna …… lite 
erfarenhetsmässigt kanske, tittar lite hur det har sett ut bakåt, och man gör själv 
en liten analys, som inte alltid stämmer överens med marknaden och experter och 
dylikt.” 

 
Individen var också tvungen att fatta beslut om vad som var bra eller dåligt. Det 
ställningstagandet byggde helt och hållet på egna preferenser. Utifrån intervjumaterialet 
framträdde fyra beslutsdimensioner; medvetna beslut som var bra, medvetna beslut som 
var dåliga, omedvetna beslut som var bra, och omedvetna beslut som var dåliga.  
 
Enligt en deltagare kunde bankernas ekonomiska experter inte veta något med säkerhet 
när det gäller ekonomiska förväntningar. Ändå försökte de (experterna) oftast ge en 
positiv bild av framtidens ekonomiska utfall. Om individen var medveten om 
experternas antaganden (positiv bild), och gjorde en självständig värdering av 
informationen (i förhållande till sina preferenser), så baserades den ekonomiska 
förväntningen på beslutet om informationen upplevdes som bra eller dålig. I detta fall 
värderade deltagaren bankexperternas positiva bild som något dåligt. En annan 
deltagare ansåg att ekonomiska förväntningar behövde en punkt att utgå från. 
Deltagarens antagande var att individer är rationella och nyttomaximerande 
(utgångspunkt), och att ingen individ hade tillgång till mer information än någon annan. 
För att komma fram till detta antagande hade deltagaren samlat information (medvetet 
och omedvetet). Med hjälp av sina preferenser skedde en värdering av den insamlade 
informationen, och slutligen kom deltagaren fram till (beslutat) att antagandet stämde 
(individer är rationella och nyttomaximerande).  
 

”Det finns ju hela tiden experter i alla områden som uttalar sig. Det här med att 
konjunkturen kommer att vända, jag vet inte hur många man har sett som säger 
att; då och då vänder det, nu och nu vänder det, och liksom det är …. jag menar, 
de har ingen spåkula de kan sitta och titta i. Det är ju bara en massa 
antaganden.”  
 
”Ja, nationalekonomin bygger ju på antaganden om rationalitet. Man förväntar 
sig att människor är rationella. Det är ju grundstommen i den vetenskapen för att 
annars skulle man inte kunna säga någonting med säkerhet.” 

 
Oavsett om informationsinhämtningen var medveten eller omedveten så förekom 
samma process vid ekonomiska förväntningars uppkomst. Sammanfattningsvis visade 
analysen att när medveten eller omedveten information bearbetades i hjärnan, och när 
individens preferenser (med hjälp av beslutsfattning) avgjort om ett beslut var bra eller 
dåligt, uppstod förväntningar. 
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Kontext 
De flesta deltagarna tyckte att förväntningar var ett begrepp som skulle ingå i en 
kontext. Det behövde kopplas ihop med något, eller ingå i ett ramverk för att få mening 
och betydelse. Enligt undersökningen kunde kontexten delas upp i två underteman; 
personligt och miljö. Personliga egenskaper och personliga förhållanden hade effekter 
på deltagarnas förväntningar, även samhällets förväntningar påverkade. Det betydde att 
förväntningar kan påverka kontexten, men också att kontexten påverkade förväntningar. 
 

”Förväntningar som jag har om samhället bygger delvis på förväntningar som 
jag vet att samhället har på mig. Det är någonstans ett förhållande mellan 
samhället och mig, vi har båda förväntningar på varandra som återspeglar sig i 
mina förväntningar.” 

 
Personligt. 

Av materialet framkommer vidare att personliga egenskaper kunde påverka 
förväntningar. Deltagarna tyckte att det hade betydelse om man var storasyster, 
lillasyster eller mellanbarn. Det kunde ha betydelse om man var man eller kvinna, samt 
vilket biologiskt arv som fanns att förvalta. Det verkade också ha betydelse vilken 
socioekonomisk bakgrund individen kom från. Enligt ovan nämnda resonemang 
betydde det att kontexten individen befann sig i påverkade de personliga egenskaperna, 
de sin tur påverkade besluten. Det angavs även andra personliga egenskaper som 
påverkade. Till exempel vilka etiska värderingar individen hade, eller vilket värde 
handlingar tilldelades. Alla konsumenter verkade inte var rationella i sitt köpbeteende. 
En del byggde köpet på emotionella ställningstaganden istället för att vara 
nyttomaximerande. Det fanns också deltagare som ansåg att det fanns en gräns för hur 
långt det emotionella ställningstagandet sträckte sig. När vinsterna inte var alltför låga 
och förlusterna inte alltför stora tillät individen sig att vara emotionell. Deltagarna 
ifrågasatte också om rationalitet och irrationalitet var tvunget att ses som ett motsatspar. 
Bara för att en individ ansåg sig vara rationell innebar det inte att en annan behövde se 
denne som rationell. Snarare så kompletterade rationalitet och irrationalitet varandra. 
 

”På ett sätt är de ju en dikotomi, men på ett annat sätt så går de … de förutsätter 
varandra. Jag menar, en person som ur sitt egna personliga perspektiv anser sig 
vara rationell i situationen eller omedvetet handlar rationellt, kan ju ses som 
irrationell av en helt annan person. Det är bara att titta på senaste situationen i 
Zimbabwe. Mugabe anser sig säkert handla rationellt, medan resten av världen 
anser att han är totalt irrationell, beter sig jättekonstigt.” 

 
Miljö. 

Alla deltagare ansåg att det fanns strukturer i samhället som påverkade ekonomiska 
förväntningar. Vissa strukturer var medborgarna inte medvetna om. Könsstrukturen var 
en sådan. Ett exempel som nämndes var att pojkar fick blå filtar på BB när de föddes, 
medan flickor fick rosa. Eftersom denna struktur funnits så länge i samhället var 
medborgarna inte längre medvetna om dess existens. På liknande sätt förekom enligt 
intervjupersonen skillnader mellan män och kvinnor inom samhällsekonomin. Att 
människor inte reagerade på detta berodde på att de vant sig vid att det skulle vara så. 
Det fanns också strukturer som blivit mer betydelsefulla under de senaste tjugo åren, 
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människors konsumtionsbeteende hade blivit en viktig faktor för samhällsekonomin. 
Konsumtion var därför en egenskap som kommit att påverka individens ekonomiska 
förväntningar. En annan viktig grupp var bekantskapskretsen; partners, barn, föräldrar, 
vänner, och arbetskamrater. De påverkade individens beslutsfattning. Av svaren 
framkom också att möjligheten att påverka världsekonomin eller den svenska ekonomin 
inte var stor. Paradoxalt nog tycke alla deltagarna att deras privatekonomi påverkades 
av världsekonomin. Det motsatta, att världsekonomin påverkades av privatekonomin, 
ansåg de flesta som mindre möjligt förutom en deltagare som ansåg att det ändå förkom 
viss påverkan. Två deltagare påpekade också att en del företag trodde sig förstå vad 
människor hade för förväntningar, men att deras antaganden inte alltid stämde. 
Företagen missade ibland att absorbera och analysera den aktuella informationen. På 
samma sätt kunde det vara med marknadsundersökningar, människor som tillfrågades 
svarade inte alltid sanningsenligt, då fick företagen gissa vad konsumenterna ville köpa. 
Det verkliga utfallet, vad individerna verkligen köpte, visade sig bara historiskt.  
 

”Det finns en förväntning från samhället att vi har ett visst mönster och ett visst 
beteende för att pengarna ska rulla runt. Följ mönstret så kommer du också att 
klara dig. Konsumera med oss andra så ska du se att allt går bra ekonomiskt. Det 
är väl en ekonomisk förväntning.” 

 
”Nej, men det är väl klart att man påverkar. Sedan är det kanske det lilla, men 
många bäckar små blir det ju också mycket av.” 

 
Tre deltagare tyckte att det fanns möjlighet för politiker och ekonomiska experter att 
påverka människor om de upprepade vad de sa, tillräckligt många gånger. Politiker och 
experter kunde styra samhällsopinionen eftersom människor ofta skapade förväntningar 
utifrån deras uttalanden. Det viktiga var enligt intervjupersonerna att inse att det inte var 
några sanningar som presenterades, utan snarare gissningar om framtiden. Risken fanns 
att om tillräckligt många människor trodde på politikernas uttalanden så skulle det 
komma att betraktas som sanningar. En deltagare tyckte därför att ”så kallade 
auktoriteter” måste ifrågasättas. Ett annat exempel som togs upp var börskursen. Ofta 
brukade den breda massan följa en nedåtgående trend, om börsen började peka nedåt 
sålde många sina aktier. 
 

”För man kommer ihåg saker genom att det upprepas väldigt många gånger, och 
då kan det skapa en verklighet någonstans, för någon. Man tror på det, säger man 
det tillräckligt många gånger så tror man på det till slut. Så här blir det, så här är 
det. De är väldigt säkra många gånger när de tror saker.” 

 
”Nej, man måste ifrågasätta så kallade auktoriteter, annars kommer man att trilla 
dit både här och där i livet. Kritiskt tänkande är ju grunden till allting.” 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande undersökning var att få en indikation på vilken beslutsmodell 
som är lämpad att skapa förståelse för hur individers ekonomiska förväntningar uppstår 
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och vad som påverkar dem. Resultatet i undersökningen antyder att dynamiska 
beslutsmodeller möjligen är att föredra i förhållande till statiska eftersom avvikelser 
från rationalitet verkar förekomma bland deltagarna. Resultatet tyder också på att 
beslutsfattning i samspel med värdering har betydelse för hur förväntningar uppstår, och 
att information är det som påverkar förväntningar. Oavsett om informationen inhämtas 
medvetet eller omedvetet så är det bearbetningen av information som har betydelse för 
vilka ekonomiska förväntningar som uppstår. 
 
När information behandlas på kort tid så arbetar det kognitiva systemet snabbt. Genom 
att använda mentala förenklingar formas intryck, görs värderingar, uppfinns 
förklaringar, som tillsammans skapar effektiva tankestrategier. Det kallas heuristik 
(Myers, 2005), vilket innebär att människor gör snabba generaliseringar om kommande 
händelser och upplevelser. Händelserna och upplevelserna kommer att vara riktiga i 
vissa fall men felaktiga i andra. Kahneman och Tversky (1973) menar att när något 
bedöms intuitivt jämförs det med mentala kategorier, då används heuristik. De säger att 
ofta är sådana framställningar ganska bra, men inte alltid. När individen bedömer något 
intuitivt genom att jämföra det med egna mentala kategorier används föreställande 
heuristik. Det betyder en snabb bedömning om något som passar kategorin. Individen 
bestämmer sig för det som passar med den egna bilden av hur något är, all annan viktig 
information utesluts.  
 
Ovan nämnda resonemang stämmer väl överens med hur deltagarna i den föreliggande 
studien definierade förväntningar och hur de upplevde att förväntningar uppstod. Frågan 
är om alla människors heuristik är rationell? Enligt mitt förslag om beslutsdimensioner 
är det möjligt att göra tolkningar utifrån en individs preferenser, men det finns säker 
andra metoder som skulle kunna tillvarata många fler än de fyra jag använder. Det jag 
vill belysa är att det finns fler antaganden än nyttomaximeringsprincipen och rationella 
förväntningar som är av betydelse när förväntningar uppstår. Därför är det viktigt med 
beslutsmodeller som kan ta tillvara individuella olikheter inom ekonomisk forskning.  
 
Ett annat begrepp som också påverkar valet av beslutsmodeller är introspektion. 
Introspektion betyder att individen drar nytta av det som finns i det egna medvetandet; 
erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor. Om det kommit dit medvetet eller 
omedvetet är oväsentligt. Det väsentliga är att den information som finns i hjärnan 
bearbetas, att beslut fattas så att förväntningar kan utvecklas. Jag anser alltså att 
introspektion ingår i beslutsfattning som leder vidare till förväntningar. En intressant 
iakttagelse i samband med resonemanget ovan är att ifrågasätta vilka beslut som är bäst; 
medvetna eller omedvetna. Simon (1955) menar att det inte går att utesluta att det 
omedvetna är en bättre beslutsfattare än det medvetna. Frågan är inte relevant anser jag, 
eftersom ett beslut som fattas alltid är medvetet. Frågan bör ställas; Är medveten 
informationsinhämtning bättre än omedveten? Det är omöjligt att svara på eftersom vi 
inte alltid är medvetna om vad som skapat den specifika erfarenheten, upplevelsen, 
tanken, eller känslan.  
 
Kan inlärning ha betydelse för vilka förväntningar som uppstår? I en studie av 
Rieskamp, Busemeyer och Laine (2003) klargörs att inlärning har betydelse när 
individen ska fatta ekonomiska beslut. Besluten har sedan avgörande betydelse för vilka 
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förväntningar som kommer att uppstå. Författarna beskriver två olika 
inlärningsmodeller; globala söknings- och lokala anpassningsmodellen. Vid 
användandet av den globala sökningsmodellen antas att ekonomiska fördelningar görs 
på basis av förväntningar som är formade av historiska beslut, medan den lokala 
anpassningsmodellen antar att fördelningar görs genom att jämföra det nuvarande 
beslutet med det mest lyckade beslutet fram till nu. Studien visar liknande resultat som 
den föreliggande undersökningen när det handlar om beslutsfattande som leder till 
ekonomiska förväntningar. Vissa deltagare tycktes anpassa förväntningarna till hur 
utfallet varit vid tidigare tillfällen (globala sökningsmodellen), medan andra analyserade 
den insamlade informationen (lokala anpassningsmodellen) och fattade nya beslut. När 
individen endast använder sig av tidigare utfall är beslutsmodellen statisk. I den andra 
modellen, när individen analyserar den insamlade ekonomiska informationen är 
beslutsmodellen dynamisk. Dynamiska beslutsmodeller tar bättre tillvara variationen i 
människors beteende vad gäller ekonomiska förväntningar (Kahneman 2003).  
 
För att förväntningarna ska kunna existera visar resultatet att de måste ingå i en kontext. 
Under temat miljö beskriver deltagarna att det finns strukturer i samhället som påverkar 
förväntningarna. En sådan struktur är samhällsekonomin, men den anses svår att 
påverka. De flesta tycker de bara hänger med i det som sker. Vid sådana tillfällen 
påverkar politiker och ekonomiska experter ekonomiska förväntningar. De försöker 
varna människor långt innan en konjunkturnedgång inträffar genom att kontinuerligt 
upprepa att en nedgång är på väg. Det finns ett fenomen inom socialpsykologin som 
beskriver sådana händelser. Det kallas, ren exponeringseffekt, och förklarar hur en 
sammanlänkning sker genom upprepad exponering (Myers, 2005). Enligt Kahneman 
och Snell (1992) påverkar exponeringen tråkiga förutsägelser. De menar att efter att ha 
blivit utsatt för exponeringen upprepade gånger börjar individen till slut att värdera 
tråkigheterna mer positivt. Det påverkar de ekonomiska prediktionerna. Det betyder att 
människor kan inbilla sig att samhällsekonomin är bättre än vad den egentligen är, 
vilket betyder att samhället påverkas av vilken trovärdighet människorna har som gör 
uttalandena, inte hur mycket fysiska pengar som verkligen existerar.  
 
Ett annat sätt där förväntningar påverkas av kontexten är rykten. Resultatet av den 
föreliggande undersökningen visar att människor gärna tar efter andra människors 
beteende när rykten börjar spridas. Ett tydligt exempel är när börskursen är på väg ned. 
Om någon börjar sälja aktier, säljer andra också. Sociologen Robert Merton (1948) 
kallar detta för självuppfyllda förutsägelser. Han menar att när våra tankar får oss att 
agera på sätt som rättfärdigar sin egen bekräftelse har de blivit självuppfyllda 
förutsägelser. Självuppfyllda förutsägelser påverkar förväntningar. Förväntningar kan 
alltså uppstå, inte för att vi själva vill, utan för att vi påverkas av andra. Det finns även 
människor som inte säljer vid kursnedgång. De värderar troligtvis informationen 
annorlunda. Personlig värdering är alltså en viktig egenskap när det gäller 
förväntningar.  
 
Även resultatet av den föreliggande undersökningen antyder att deltagarna inte var 
överens vad gäller köp av etiska fonder. Vissa menar att det går en gräns för hur mycket 
pengar en etisk fond kan kosta i förhållande till en som inte är etisk. Andra menar att det 
finns något emotionellt som styr istället för enbart avkastning. Enligt Kanhneman och 
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Tversky (1979) spelar rättvisa en viktig roll för ekonomiska beslut. I den aktuella 
studien visas att det finns individer som inte alltid är nyttomaximerande utan istället är 
emotionella i sitt köpbeteende (Kahneman & Tversky, 1979). Det visar att köpbeteende 
inte alltid är rationellt (när individen är nyttomaximerande anses han oftast som 
rationell), istället kan det upplevas som irrationellt. Men som deltagarna nämnde så 
beror rationalitet och irrationalitet på hur individen upplever situationen.  
 
Metoddiskussion 
Den analysmetod som använts i denna studie anses höra ihop med induktiv tematisk 
analys (Braun & Clarke, 2006; Langemar, 2008). Det innebär att det finns förankring i 
data, vilket borgar för tillförlitligheten. Då begreppet ekonomiska förväntningar kan 
anses som diffust och oklart ses valet av intervjuer som datainsamlingsmetod som 
adekvat. Vad gäller urvalet kan diskussioner föras om det varit bättre att inrikta 
undersökningen på deltagare som inte studerat någon ekonomikurs alls. Fördelen är att 
de troligtvis inte känner igen teorier som; förväntad nytta, nyttomaximeringsprincipen 
och rationella förväntningar (Edwards, 1961; Lucas, 1972; Muth, 1961; Neumann & 
Morgenstern, 1944), medan risken finns att individer som studerat ekonomi är 
påverkade (förblindade) av den dominans som dessa teorier innehar. Det behöver inte 
betyda att dessa individer tvunget anser att ekonomiska förväntningar uppstår med hjälp 
av dessa teorier, men möjligheten finns, vilket (med föregående resonemang) skulle 
påverka validiteten negativt. Tänkbart är därmed att de fem deltagare som studerat 
ekonomi (a-kurser som högsta nivå) kan ha orsakat försämrad validitet i föreliggande 
studie.  
 
Syftet med studien får anses som uppfyllt. Att få en indikation på vilken beslutsmodell 
som är lämplig att använda när det gäller forskning om ekonomiska förväntningar är 
meningsfullt. Men analysen visar även att deltagarna uppfattade begreppet (ekonomiska 
förväntningar) som både komplext och abstrakt, vilket gör det svårt att dra några 
generella slutsatser om hur beslutsmodellerna ska se ut, när individers beteende vad 
gäller ekonomiska förväntningar ska studeras. Studien kan också vara användbar inom 
andra ämnen, eftersom begreppet (förväntningar) inte enbart är begränsat till ämnet 
ekonomi. Samstämmigheten med andra studier om ekonomiska förväntningar är inte 
god. Förvisso bedrivs det forskning om ekonomiskt beteende, men en betydande del av 
de beslutsmodeller som används är statiska (Englund et al., 2003) och hänvisar till 
teorier om förväntad nytta, nyttomaximeringsprincipen och rationella förväntningar 
(Edwards, 1961; Lucas, 1972; Muth, 1961; Neumann & Morgenstern, 1944). Men det 
finns viss forskning som är i linje med resultatet i denna undersökning (Kahneman, 
2003).  
 
Studien som framläggs här kastar tvivel på nyttan av nuvarande ekonomiska och 
statiska teorier som rationellt beteende som grund för att förklara mänskligt beteende 
vad gäller ekonomiska förväntningar. Istället för teorier som rationella förväntningar 
borde psykologiska teorier om perception och kognition tillämpas i större omfattning 
inom ekonomisk forskning.  
 
Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat att dynamiska beslutsmodeller möjligen 
är fördelaktigare än statiska eftersom de tillvaratar individuella variationer i förståelsen 
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av ekonomiska förväntningars uppkomst. Intressant vore om ekonomisk forskning i 
framtiden försöker införliva dynamiska modeller i ekonomiska resonemang i betydligt 
större omfattning än vad som sker idag. Ett fortsatt forskningsbidrag kan vara att 
studera individuella ekonomiska processer som utvecklar förståelsen för dynamiska 
beslutsmodeller eftersom verkligheten troligtvis är betydligt mer komplex än vad 
teorierna om förväntad nytta, nyttomaximeringsprincipen och rationella förväntningar 
antar.  
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