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Sammendrag 

 

I denne studien vil jeg se på hvordan beslutninger påvirkes av sortimenter som varierer i 

størrelse, mens man er i henholdsvis positivt eller nøytralt humør. Spesifikt ønsker jeg å 

undersøke om positivt humør kan redusere sannsynligheten for beslutnings-vegring, og 

hvordan samspillet mellom humør og utvalgsstørrelser påvirker hvor lang tid man bruker på å 

ta en beslutning. I tillegg vil jeg utforske potensielle prosesser som kan ligge til grunn for 

virkningen av sortimenters størrelse. 

I studien deltok 179 deltagere, som alle var elever på videregående skole. Studien var 

et eksperiment med en faktoriell design, 2 (positivt og nøytralt humør) x 2 (3 alternativer og 

15 alternativer). De avhengige variablene ble målt ut i fra hvorvidt deltagerne valgte en 

sjokolade eller ikke, og hvor lang tid de brukte på å ta et valg. For å analysere hypotesene har 

det blitt anvendt flere typer analyser. Hovedhypotesene har henholdsvis blitt analysert med 

kjikvadrattester og variansanalyser. De påfølgende to delhypotesene har begge blitt analysert 

ved bruk av regresjonsbaserte mediasjonsanalyser.  

Når alle deltagerne ble analysert samlet viste resultatene at sannsynligheten for å velge 

en sjokolade var signifikant større hvis deltageren valgte fra det utvidede sortimentet med 15 

sjokolader enn fra det begrensede sortimentet med 3 sjokolader. Denne effekten var 

signifikant for deltageren i positivt humør, men ikke for deltagerne i nøytralt humør. Videre 

var det ikke tegn til at deltagerne i positivt humør generelt kjøpte mer sjokolade. Positivt 

humør økte sannsynligheten for at deltagerne kjøpte en sjokolade fra det utvidede sortimentet, 

men økte ikke sannsynligheten for at deltagerne valgte en sjokolade fra det begrensete 

sortimentet. Videre hadde ikke humør noen effekt på deltagernes beslutningstid. Deltagernes 

beslutningstid ble kun påvirket av størrelsen på sortimentet. Beslutningstiden var signifikant 

lengre når deltageren valgte fra det utvidede sortimentet enn når deltagerne valgte fra det 

begrensete sortimentet, en effekt som ble mediert av hvor vanskelig deltagerne opplevde 

beslutningsprosessen.  

Denne studien har vært et enkeltstående prosjekt, som har blitt utviklet i samarbeid 

med min veileder Rolf Reber. Jeg har personlig vært ansvarlig for all datainnsamlingen til 

studien. Siden innsamlingen har foregått på skolen til deltagerne, har dette foregått i samråd 

med lærerne til deltagerne.  
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Introduksjon  

 

Bakgrunn 

Hvis du levde før den industrielle revolusjonen ville du sannsynligvis levd i en storfamilie i et 

lite lokalsamfunn på landsbygden. Livets nødvendigheter ville blitt ivaretatt av familie og 

lokalsamfunn. Du ville aldri vært arbeidsledig, siden familiegården eller dine foreldres 

geskjeft ville sysselsatt deg. Ble du syk tok familien hånd om deg. Trengte du å bygge et hus 

ville lokalsamfunnet gitt deg bistand. Dette kom med en pris. Alt du ble tilbudt var det også 

din plikt å gjengjelde. Det å arbeide i familiegeskjeften var ikke valgfritt, du var pliktig å 

gjøre din del. Hvis du endte opp med å gifte deg med en som dine foreldre ikke gi sin 

velsignelse til, kunne dette få dramatiske følger. Når dine foreldre ble gamle, var det du som 

skulle ta vare på dem. Kort sagt, livets nødvendigheter var ivaretatt, men noe særlig valgfrihet 

ville du ikke ha hatt.  

Dette endret seg gradvis i vesten gjennom den industrielle revolusjonen. Da store deler av 

befolkningen forflyttet seg inn til byene, mistet familien deler av den sosiale kontrollen de 

hadde (Harari, 2011). Selv om foreldre aldri har sluttet å blande seg inn i sine barns liv, ble 

giftemål etter hvert et personlig anliggende som ikke lenger krevde familiens velsignelse. 

Friheten til å bestemme over egne liv ble gjeldene innen mange områder; yrke, religiøs tro, 

hvem man kunne sosialisere med osv. Men det som virkelig satte fart i folks omfang av 

valgmuligheter var utviklingen av konsumentsamfunnet. Det vokste fram en middelklasse 

som hadde råd til å kjøpe mer enn nødvendigheter, og det ble stadig produsert varer for å 

dekke behov man tidligere aldri hadde hatt. I dag har omfanget av valgmuligheter nådd et 

nivå som fordums eneveldige konger ikke en gang kunne drømt om (Harari, 2011).  

Sammenlignet med ingen valgmuligheter, utgjør bare litt valgfrihet en enorm forskjell. 

Den økte valgfriheten har bidratt til å heve livskvaliteten til mesteparten av befolkningen i 

industrialiserte land (Schwartz, 2004). I henhold til «Selvbestemmelses teorien» (self-

determination theory) (Deci & Ryan, 2012), er valgfrihet forbundet med en følelse av 

mestring og autonomi. Gjennom å ta egne valg og ved at man når de mål man setter seg, vil 

man typisk attribuere mestring av livet til egne ferdigheter. Dette kan gi grobunn til en følelse 

av å være herre i eget liv, en følelse av autonomi. Selv om valgfrihet ser ut til å være 

nødvendig for å leve et godt liv, er det grunn å spørre seg om valgfrihet er et ubetinget gode.  

En lang rekke med studier har vist at det å legge til alternativer til et sortiment kan ha 

utilsiktede konsekvenser (for gjennomgang se: Scheibehenne, Greifeneder, & Todd, 2010; 
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Chernev, Böckenholt & Goodman, 2015). Blant annet har det vist seg at når man legger til 

alternativer til et utvlag, kan dette øke sannsynligheten for beslutnings-vegring (Dhar, 1997), 

valg av et preselektert alternativ (Tversky & Shafir, 1992) og at man blir mindre fornøyd med 

beslutningene sine (Iyengar & Leppper, 2000). Fellesbetegnelsen for de negative 

konsekvensene av å velge fra store utvalg er «beslutnings-overbelastning» (choice overload). 

Tatt i betraktning at beslutnings-overbelastning er vel fundert i år med forskning (Chernev et 

al., 2015), ser det ikke ut til å være grunnlag for å argumentere for at valgfrihet er et utvetydig 

gode.  

I og med at man nesten daglig eksponeres for veldig store utvalg, er det viktig å se 

nærmere på beslutningsprosesser som innebærer stor valgfrihet. Finner man ut av hvilke 

faktorer som påvirker en slik beslutningsprosess, kan dette gi grunnlag for å demme opp for 

noen av de negative sidene ved den enorme valgfriheten som omgir oss i dag. Basert på år 

med forskning er flere faktorer allerede dokumentert å moderere effekten utvalgsstørrelse har 

på folks beslutninger (Chernev et al., 2015). Det er forøvrig en faktor det i denne 

sammenhengen som det har vært mindre fokus på - følelser. 

Følelsers innflytelse på beslutninger ble gjennom store deler av det 20. århundret sett på 

som støy i arbeidet med å forstå beslutningsprosesser (Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 

2015). Forskning gjennom de siste tre tiårene, har for øvrig sannsynliggjort at det ikke er 

mulig å gi en deskriptiv redegjørelse for menneskers beslutninger, uten å ta høyde for hvordan 

følelser påvirker beslutninger. Damasio (1994) har vist at følelser er et sentralt aspekt ved å ta 

beslutninger. I tillegg har han vist at følelser kan være nødvendig for å ta adaptive 

beslutninger, og at det i enkelte sammenhenger er det nærmest ikke mulig å ta et valg uten at 

følelser er involvert. I følge Lerner et al. (2015) er det i dag mange framtredende forskere som 

antar at affekt er den viktigste faktoren hva angår beslutninger. Derfor er det grunn til å 

forvente at affekt kan være en faktor som spiller en rolle for beslutnings-overbelastning. Tatt i 

betraktning at det er flere negative konsekvenser forbundet med å velge fra store sortimenter, 

og at affekt er en sentral faktor for beslutninger, så er det interessant å undersøke om affekt 

kan moderere noen av disse konsekvensene. Det er en studie som tyder på at dette kan være 

tilfellet. I denne studien fant Spassova og Isen (2013) at deltagere i nøytralt humør ble mindre 

tilfreds med beslutningen da de valgte fra det største av to utvalg. Derimot ble deltagere i 

positivt humør mindre fornøyd da de valgte fra det minste av to utvalg. I studien til Spassova 

og Isen var beslutnings-overbelastning operasjonalisert som hvor fornøyde deltagerne var 

med beslutningene sine. Der er, så vidt jeg vet, ingen studier som har sett på om humør kan 

påvirke en annen form for beslutnings-overbelastning - beslutnings-vegring. Derfor ønsker jeg 
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i denne oppgaven å undersøke hvorvidt positivt humør kan redusere sannsynligheten for 

beslutnings-vegring. I tillegg vil jeg undersøke om positivt humør kan redusere tiden man vier 

til beslutninger, da spesielt i en kontekst med mange alternativer.  

Videre i denne oppgaven vil jeg først gi en teoretisk redegjørelse for faktorer som er 

påvist å kunne moderere beslutnings-overbelastning. En faktor som ser ut til å være utelatt fra 

denne teoretiseringen er affekt. Derfor vil jeg argumentere for at dette er en mulig mangel ved 

dagens forståelse av beslutnings-overbelastning, og spesifikt for beslutnings-vegring. For å 

gjøre dette vil jeg redegjøre for hvilken rolle affekt er teoretisert å ha i beslutningsprosesser, 

og deretter sette dette i sammenheng med beslutnings-vegring. Etter teoridelen vil jeg 

presentere selve studien. Der vil jeg gjøre rede for to hovedhypoteser, om hvordan størrelsen 

på sortimenter og humør både påvirker utfallet av en beslutning og hvor mye tid man vier til 

en beslutning. Deretter vil jeg presentere to delhypoteser, som ser på hvilke prosesser som 

ligger bak effekten utvalgsstørrelse har på valg og beslutningstid. Når alle fire hypotesene er 

presentert vil jeg gå gjennom studiens metode og deretter resultatene. Etter det vil jeg drøfte 

studien opp mot relevant teori. Basert på denne drøftelsen vil jeg foreslå nye studier for å 

dekke opp for mangler ved denne studien, og som forhåpentligvis kan besvare spørsmål som 

har kommer i kjølevannet av studien. Deretter vil jeg redegjøre for begrensinger ved denne 

studien, og til sist komme med noen tentative konklusjoner.   
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Teori 

 

Beslutnings-overbelastning 

Forventet nytteteori (von Neumann & Morgenstern, 1944) baserer seg på antagelsen om at 

preferanser er stabile. Basert på en slik antagelse vil det være rasjonelt å foretrekke 

sortimenter med store framfor små utvalg, i og med at dette øker sannsynligheten for at man 

finner alternativer som passer overens med sine preferanser. Flere årtier med forskning gir for 

øvrig grunn til å betvile antagelsen om at preferanser er stabile. Et gjennomgående funn er at 

folk ofte ikke har klart for seg hva de foretrekker. Preferanser dannes ofte i 

beslutningsøyeblikket og er påvirkbar av konteksten (for gjennomgang se: Hastie & Daws, 

2010; Hardman, 2009). Dermed kan man argumentere for at det ikke nødvendigvis er 

rasjonelt å øke antallet med alternativer, fordi det kan gjøre det vanskeligere å finne ut hva 

man foretrekker. 

Flere studier viser at det å øke utvalgsstørrelsen kan ha negative konsekvenser for 

beslutningstagere. Som nevnt er samlebetegnelsen for slike konsekvenser beslutnings-

overbelastning. I en nå klassisk studie viste Iyengar og Lepper (2000) beslutnings-

overbelastning ved at deltagere fikk beslutnings-vegring da de valgte fra store sortimenter. I 

studien fant de at store utvalg med syltetøy trakk til seg flere potensielle kunder enn det 

mindre utvalg gjorde, men likevel ble det solgt signifikant mer syltetøy når kundene valgte fra 

det minste utvalget. I tillegg fant Iyengar og Lepper (studie 3) at deltagere opplevde det som 

signifikant vanskeligere å velge fra et utvalg på 30 sjokolader enn fra et utvalg på 6 

sjokolader. Mange lignende funn er gjort siden, men det trengs å påpekes at flere studier har 

vist det motsatte av beslutnings-overbelastning. Da er det funnet at å øke utvalgsstørrelsen 

fremmer sannsynligheten for at en beslutningstager velger noe fra et sortiment og at 

vedkommende blir fornøyd med valget sitt (f.eks Chernev, 2006; Goodman & Malkoc, 2012). 

Dette er altså det motsatte av beslutnings-overbelastning, og i tråd med common sense 

antagelsen om at store utvalg gjør det lettere å finne alternativer som matcher ens preferanser. 

I og med at effekten av store sortimenter ser ut til både å fremme og hemme sannsynligheten 

for beslutnings-overbelastning, er det grunn til å undersøke om det er faktorer som modererer 

effekten av utvalgsstørrelse. Nettop dette gjorde Chernev et al. (2015). De utførte en meta-

analyse av studier på beslutnings- overbelastning, der de testet hvorvidt et sett med faktorer 

kunne moderere effekten utvalgsstørrelser har på beslutninger. Basert på denne meta-analysen 

utviklet Chernev et al. et teoretisk rammeverk som beskriver i hvilke betingelser man kan og 
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ikke kan forvente beslutnings-overbelastning. Det teoretiske rammeverket som Chernev et al. 

skisserer legges til grunn for min forståelse av beslutnings-overbelastning i denne oppgaven.  

Chernev et al. (2015) har kategorisert to typer operasjonaliseringer av beslutnings-

overbelastning. Disse er subjektive tilstander og atferd. «Subjektive tilstander» som 

karakteriserer beslutnings-overbelastning innebærer at man ikke er tilfreds med valget sitt, at 

man angrer og/eller at man er usikker på beslutning man har tatt. Beslutnings-overbelastning 

målt som «atferd» omfatter beslutnings-vegring, at man ombestemmer seg, preferanse for små 

sortimenter og valg av alternativer som er lette å rettferdiggjøre. Videre beskriver Chernev et 

al. to grunnleggende faktorer som moderer effekten utvalgsstørrelse har på subjektive 

tilstander og atferd. Dette er henholdsvis ytre faktorer og indre faktorer. For ytre faktorer 

skilles det mellom faktorer som har med selve alternativene å gjøre (beslutningssett) og 

faktorer som beskriver konteksten (struktur). For indre faktorer skilles det mellom faktorer 

som har med kunnskap og erfaringer å gjøre (preferanser) og faktorer som har med en persons 

målsetting og behov å gjøre (beslutningsmål). Disse faktorene er vesentlige for å forstå 

hvorvidt en beslutning blir lett og enkel eller vanskelig og kompleks. Dermed kan de 

predikere når man kan forvente at store utvalg vil fremme eller hemme sannsynligheten for 

beslutnings-overbelastning. Videre vil jeg nå gi en redegjørelse for de fire faktorene som er 

teoretisert å moderere effekten utvalgsstørrelse har på beslutnings-overbelastning. Etter 

gjennomgangen av disse faktorene vil jeg så eksemplifisere hvordan noen av aspektene ved 

disse faktorene kan forklare beslutnings-vegring.  

 

Beslutningssett – en ytre faktor. Beslutningssett reflekterer aspekter ved beslutnings-

konteksten som er spesifikt knyttet til verdien som tilskrives alternativene og den 

verdimessige relasjonen mellom alternativene. Noen av disse aspektene er dominans, 

«innretningen» (alignability) og attraktivitet. At et alternativ dominerer de øvrige 

alternativene vil si at det klart skiller seg ut verdimessig. Hvis ingen av alternativene er 

dominerende, øker dette kompleksiteten for valget man skal ta, i og med at det da blir 

vanskeligere å skille alternativene fra hverandre. På den andre siden, hvis et alternativ er klart 

dominerende, gjør dette en beslutning mindre kompleks og det blir lettere å ta en avgjørelse. 

Videre er beslutningssett også knyttet til hvordan attributtene ved alternativene er innrettet. 

Det vil si hvordan trekkene varierer mellom alternativene. Hvis alternativene varierer langs 

det samme trekket er det mindre komplekst enn om alternativene har forskjellige trekk 

(Gourville & Soman, 2005). Enkelt forklart er det lettere å velge en appelsin fra et sortiment 

på ti appelsiner enn det er å velge en frukt fra et sortiment på ti forskjellige frukter. Det er for 
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øvrig mer enn beslutningssettet som kan øke sannsynligheten for beslutnings-overbelastning, 

strukturelle faktorer har vist seg å kunne spille en vesentlig rolle for når beslutnings-

overbelastning oppstår.  

 

Struktur – en ytre faktor. Hvor vanskelig det er å ta en beslutning avhenger av 

strukturelle karakteristikker, som ikke har med selve verdien til hvert enkelt alternativ å gjøre. 

Karaktrestikker som gjør det vanskeligere å velge øker sannsynligheten for beslutnings-

overbelastning (Chernev et al., 2015). Strukturen i en beslutningskontekst kan også forenkles, 

slik at det blir lettere å ta en beslutning, og sannsynligheten for beslutnings-overbelastning går 

ned. Strukturelle trekk som er påvist å vanskeligjøre beslutninger er: tidsbegrensinger, antall 

attributter, presentasjons format og hvorvidt en beslutningstager står ansvarlig for valget som 

tas. Et høyt antall attributter kan gjøre det langt mer mentalt krevende å finne et alternativ 

man er fornøyd med (Chernev, 2003). Har man for eksempel fem alternativer som alle kun 

har ett attributt, krever dette ti sammenligninger for å ha stilt alle attributtene opp mot 

hverandre. Har for øvrig alle alternativene fem attributter krever det 55 = 3125 

sammenligninger for å ha for å ta en fullstendig informert beslutning! Det å ta høyde for alle 

mulige attributter og veie dem opp mot hverandre er en kompensatorisk beslutning (se Hastie 

& Daws, 2010). Det å utføre kompensatoriske beslutninger når alternativene består av mange 

attributter, vil være såpass krevende at det sannsynligvis vil være vanskelig å finne noen som 

gjør det. Videre er også presentasjonsform vist å moderere effekten av utvalgsstørrelse. En 

visuell presentasjon fremmer en mindre systematisk prosessering av alternativene, og er vist å 

øke sannsynligheten for beslutnings-overbelastning målt opp mot skriftlige presentasjoner 

(Townsend & Kahn, 2014). Dette var redegjørelsen for de ytre, objektive faktorene. Videre 

skal jeg nå redegjøre for de indre faktorene, henholdsvis «preferanse» og «beslutningsmål». 

 

Preferanse – en indre faktor. Preferanse refererer til i hvilken grad en person har 

klart for seg hvilke preferanser vedkommende har i forhold til et sett med alternativer 

(Chernev et al., 2015). Kunnskap og erfaringer blir med dette sentralt, i og med hva folk liker 

og ikke liker ofte er et produkt av tidligere opplevelser. Preferanse forstås i denne 

sammenhengen på to måter; henholdsvis som produkt-spesifikk ekspertise og «artikulasjon av 

ideelt nivå» (articulated ideal point). Med produkt-spesifikk ekspertise menes det at man er 

familiær med alternativene og at man kjenner til de ulike trekkene som variere mellom 

alternativene. Jo mer produkt-spesifikk ekspertise en person har, desto mindre sannsynlig er 

det at vedkommende får beslutnings-overbelastning. Poenget er at det er lettere å danne seg en 
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preferanse når man har en viss kunnskap om det man velger.  I følge Chernev et al. går 

artikulasjon av ideelt nivå lenger enn produkt-spesifikk ekspertise, og referer til at man har 

gjort seg opp en mening om de ulike attributtene som varierer blant alternativene. Dette legger 

grunnlaget for å ta ikke-kompensatoriske beslutninger, fordi man kan eliminere alle 

alternativer som ikke har et spesifikt attributt, eller det tilstrekkelige nivået av attributtet. Skal 

du for eksempel leie et feriehus og du har klart for deg at du vil ha et hus nære stranden, tre 

soverom og minimum firestjerners standard, så vil du egentlig ha så mange alternativer som 

mulig å velge mellom for å være sikker på at du finner et hus som passer til ditt ideelle nivå. 

Uten slike kriterier kan det å ha mange alternativer å velge mellom, fort bli overveldende. Den 

siste faktoren som er vist å moderere effekten store utvalg har på beslutnings-overbelastning 

er om en person har bestemt seg for å ta en beslutning, noe som setter vedkommende sitt 

«beslutningsmål» i fokus. 

 

Beslutningsmål – en indre faktor. Beslutningsmål viser til hvor mye mentale krefter 

en person er villig til å investere i en beslutning. Chernev et al. (2015) har skissert tre områder 

der beslutningsmål er relevant: beslutnings-intensjon, beslutnings-fokus og abstraksjonsnivå. 

Beslutnings-intensjon omhandler hvorvidt en person har et mål om å kjøpe seg et produkt. 

Dermed skilles det mellom en person som tilnærmer seg et utvalg for å finne et alternativ og 

en person som kun er interessert i å se hva et utvalg har å tilby. Chernev et al. teoretiserer at 

det krever mer mentale ressurser når man har bestemt seg for å ta en beslutning enn når man 

bare ser hva et utvalg har å tilby. Dette medfører at sjansen for beslutnings-overbelastning kan 

øke de gangene man på forhånd har bestemt seg for å finne et produkt. Videre har man 

beslutnings-fokus, som skiller mellom hvorvidt man har fokus rettet mot utvalget eller mot 

alternativene i utvalget. Som et eksempel kan man tenke seg en person som skal til butikken 

for å kjøpe godteri. Hvis vedkommende vurderer om hun skal ha sjokolade, smågodt eller is, 

så er fokuset rettet mot utvalgene. Har hun allerede bestemt seg for å kjøpe en is, vil fokuset 

rettes mot de ulike is-alternativene. Det forventes at beslutnings-overbelastning oftere vil 

opptre hvis man har fokuset rettet mot alternativene framfor utvalget (Chernev, 2006). I 

tillegg er det vist at abstraksjonsnivå (her og nå vs. der og da) kan påvirke beslutnings-

overbelastning. Det å ha et mål om å ta et valg nå, kontra at man skal ta det senere kan 

moderere folks preferanse for store eller små utvalg. Det er for øvrig verdt å nevne at 

retningen på denne moderasjonen endrer seg avhengig av andre variabler (for den interesserte 

se: Goodman & Malkoc, 2012). I denne oppgaven er jeg spesifikt interessert i beslutnings-
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vegring som er en type beslutnings-overbelastning. Derfor vil jeg nå diskutere hvordan de 

indre og ytre faktorene kan være relevante for å forstå når dette oppstår. 

 

Beslutnings-vegring. Beslutnings-overbelastning er som nevnt operasjonalisert på 

forskjellige måter, og disse utfallene er kategorisert enten som en subjektiv tilstand eller som 

observerbar atferd (Chernev et al., 2015). Beslutnings-vegring faller inn under kategorien 

atferd. Beslutnings-vegring mangler en tydelig teoretisk definisjon, men pleier å defineres 

statistisk. Det vil si at beslutnings-vegring påvises når det er statistisk signifikant færre 

personer som tar en beslutning fra det største av to utvalg. Iyengar og Lepper (2000) påviste 

beslutnings-vegring i flere studier, men dette var studier der deltagerne tok trivielle 

beslutninger, som valg av sjokolade eller syltetøy. Beslutnings-vegring er for øvrig ikke 

unntatt betydningsfulle valg. Iyengar, Jiang og Huberman (2004) viste at jo flere sparefond 

arbeidstagere fikk tilbud om å sette pensjonen sin i, desto flere var det som beholdt det 

preselekterte valget fra arbeidsgiveren. Et alternativ som for mange var sub-optimalt.    

 Flere av aspektene ved de ytre faktorene beslutningssett og struktur, og aspektene ved 

de indre faktorene preferanse og beslutningsmål er relevante for å forstå når beslutnings-

vegring typisk oppstår. De kan for eksempel være med på å forklare hvorfor arbeidstagerne 

som skulle velge pensjonssparing fra portfolioer med mange fond ofte fikk beslutnings-

vegring. Med mange fond å velge mellom vil kompleksiteten øke, hvis beslutningssettet var 

slik at ingen av alternativene fremstod som dominerende i forhold til de øvrige alternativene. 

Strukturelle aspekter kan også ha gjort det vanskelig å finne et fond, der ansvarlighet kan ha 

vært sentralt. Grunnen til at ansvarlighet kan spille en sentral rolle her, er fordi valg av 

pensjonsfond kan ha omfattende konsekvenser for hvilken livskvalitet man kan forvente seg 

etter at man går av med pensjon. Derfor er det et viktig valg, som trengs å rettferdiggjøres 

ovenfor en ektefelle og/eller seg selv. Videre, kan et aspekt til med struktur ha spilt en rolle 

for at beslutnings-vegring oppstod for arbeidstagerne som skulle velge sparefond, og det er 

hvor mange attributter fondene bestod av. Når man skal inngå en pensjonssparing (i USA) er 

eksempler på trekk enn bør ta høyde for: risiko, renter, gebyrer, spredning av pengene, hvor 

mye arbeidsgiver legger inn, avkastning osv. Hvordan skulle man ha vektet disse trekkene 

opp mot hverandre? Det kan være en vanskelig oppgave, for sannsynligvis var de ulike 

spareavtalene satt sammen slik at de ville både ha fordeler og ulemper. Mens et fond for 

eksempel kan ha hatt lav risiko og lav avkastning, kan et annet fond ha hatt høy rente og høye 

gebyrer. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilket sparefond som er best.  
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Den kanskje viktigste faktoren som kan redegjøre for beslutnings-vegring i denne 

sammenhengen er preferanse. Det er fordi preferanse ser ut til å kunne forenkle beslutninger 

selv om beslutningssettet og strukturen er svært kompleks.  Det er sannsynligvis få som hadde 

kunnskap om fondssparing eller erfaring som kunne gjøre dem i stand til å skille alternativene 

fra hverandre eller vite hvordan trekkene burde vektes. At noen av arbeidstagerne skulle gjort 

seg opp seg en mening om det innbyrdes forholdet alternativene i mellom, og hatt et artikulert 

ideelt nivå, framstår som lite trolig. I tillegg kan arbeidstagernes beslutningsmål om å endre 

pensjonssparing vært en medvirkende årsak til deres beslutnings-vegring. Siden det å ha et 

mål om å ta et valg er forbundet med økt bruk av mentale ressurser, er det mulig at 

arbeidstagerne som hadde bestemt seg for å bytte pensjonssparing ble ytterligere overveldet 

av beslutnings-kompleksiteten enn de som vurderte de ulike spareavtalene uten å ha et klart 

mål om å bytte fond.  

Til tross for at disse faktorene gir en økt forståelse for når man kan forvente at 

beslutnings-vegring oppstår, er det grunn til å spørre seg om modellen til Chernev et al. 

(2015) har oversett en viktig faktor – affekt. Affekt er blant enkelte teoretikere blitt 

karakterisert ikke bare som en dominant faktor, men i enkelte sammenhenger som den 

avgjørende faktoren når man skal ta en beslutning (Overskeid, 2000). Det er mulig at 

beslutnings-vegring oppstår fordi ingen av alternativene fremkaller en følelse som er relativt 

mer positiv enn de øvrige alternativene. Damasio (1994) har vist at beslutninger kan være 

svært vanskelige å ta uten at følelser er involvert, men hva hvis det ikke er mulig å 

differensiere mellom følelsene som fremkalles av de ulike alternativene? Vil det også da bli 

mye vanskeligere å ta en beslutning? Så vidt meg bekjent gjenstår det å se om positiv affekt 

kan redusere sannsynligheten for beslutnings-vegring. Derfor vil jeg nå presentere et teoretisk 

rammeverk om affekt, som er relevant for å kunne utforske hvorvidt humør kan redusere 

sannsynligheten for beslutnings-vegring. 

  

Affekt 

I et evolusjonsperspektiv har emosjoner gradvis utviklet seg gjennom naturlig og/eller 

seksuell seleksjon. I dette perspektivet har emosjoner løst forskjellige kontekstspesifikke 

adaptive problemer ved blant annet å motivere til spesifikke handlingsstrategier (Tooby & 

Cosmides, 2016). Et eksempel på dette er at en fryktrespons ikke vil være en adaptiv løsning 

på problemet med å tiltrekke seg en make, men en kjærlighetsrespons kan løse denne adaptive 

utfordringen ved å motivere til hvordan man opptrer ovenfor en man er forelsket i (f.eks. at 

man forsøker å vise seg fra sin beste side). Et sentralt poeng her er at emosjoner ofte er en 
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respons på faktorer i miljøet (f.eks. personer, hendelser, situasjoner etc.), og at emosjoner 

funksjonelt regulerer hvordan man møter slike miljøfaktorer (Damasio, 2004). En slik 

forståelse setter emosjoner i en sentral posisjon i forhold til menneskelige beslutninger, i og 

med at man kan anta at bevisste og ubevisste beslutninger ligger til grunn for mye av vår 

atferd. I henhold til Damasios (1994) somatiske-markør hypotese er emosjoner et 

grunnleggende element for funksjonelle beslutninger, og i enkelte sammenhenger kan 

emosjoner være avgjørende for at man tar en beslutning i det hele tatt. Sammenhengen 

mellom ulike affektive tilstander, beslutninger og atferd er kompleks og påvirker hverandre 

gjensidig. Derfor vil jeg nå presentere en modell som beskriver sammenhengen mellom 

affektive tilstander, beslutninger og atferd. Deretter vil jeg fokusere på hvordan humør 

regulerer prosesseringen av informasjon og hva dette har å si for beslutninger. Men aller først 

skal jeg gjøre noen avklaringer rundt affektive begreper, og redegjøre for noen generelle 

karakteristikker av ulike affektive tilstander.  

  

Affekt – begrepsavklaringer og karakteristikker. Det finnes ingen entydig 

definisjon av affektive tilstander som det hersker konsensus rundt. Likevel er det en del 

karakteristiske trekk ved ulike affektive tilstander, som det er utbredt enighet om. Disse 

trekkene vil legge grunnlaget for hvordan jeg forstår disse tilsandene i denne oppgaven. Selv 

om oppgaven spesifikt omhandler humør, vil jeg også gi en beskrivelse av emosjoner og 

følelser, da jeg mener dette gir en innsikt i humør ved å forklare hva det ikke er. Affekt brukes 

som en generisk betegnelse for humør, emosjoner og følelser (Schwarz & Clore, 2007; 

Loewenstein & Lerner, 2003). Det vil si at når jeg bruker ordet affekt er dette en generell 

betegnelse, som ikke refererer spesifikt til humør, emosjoner eller følelser.  

Karakteristiske trekk ved humør er at det er en relativt langvarig tilstand, med lav 

intensitet og manglende spesifikke handlingstendenser (for gjennomgang se Reber, 2016). I 

tillegg har humør som regel ingen klar referent, noe som gjør at humør ofte attribueres til hva 

enn oppmerksomheten rettes mot i øyeblikket (Clore & Gasper, 2000). Karakteristiske trekk 

ved emosjoner er at de er relativt kortvarige, intense og har en klar referent (se Neumann, 

2009). I tillegg har spesifikke emosjoner typiske handlings- (Frijda, 2004) og 

vurderingstendenser (Han, Lerner & Keltner, 2007). Eksempler på emosjoner er frykt, glede 

og sinne. Til slutt vil følelser referere til den subjektive opplevelsen (bevisst og ubevisst), ved 

en affektiv tilstand (Damasio, 2004), dette være seg humør eller emosjoner. Et eksempel kan 

være om man er glad, og kjenner seg lett og har god følelse i kroppen. Det er disse subjektive 

opplevelsene som refereres til som følelser.  
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Affektens rolle i beslutningstaking. Loewenstein og Lerner (2003) fremhever 

viktigheten av å forstå hvordan affekt påvirker beslutninger for å få en deskriptiv modell av 

beslutningstaking. I deres modell redegjør de for ulike typer affektiv innflytelse på 

beslutningstagning. I henhold til modellen yter affekt sin innflytelse på beslutninger på to 

forskjellige måter. Den første typen innflytelse er «forventet affekt1» (expected emotions), og 

den andre er «øyeblikkelig affekt» (immediate emotions) (se fig. 1). Denne oppgaven 

omhandler først og fremst øyeblikkelig affekt, i og med at det er virkningen av humør som 

skal undersøkes. Derfor vil jeg først gi en kort redegjørelse av forventet affekt, før jeg foretar 

en grundigere gjennomgang av hvordan øyeblikkelig affekt er teoretisert å påvirke 

beslutninger.   

 

 

Fig. 1: Determinanter og konsekvenser for øyeblikkelig og forventet affekt 

 

Forventet affekt (fig. 1, linje a) viser til hvordan en person venter å bli emosjonelt 

influert av en beslutning, og hvordan slike forventninger kan påvirke beslutninger. Dette kan 

innebærer at hvis man forventer at utfallet av en beslutning vil få en til å angre eller bli redd, 

så kan dette få en til å revurdere en avgjørelse. En utfordring ved forventet affekt er at 

beslutningstagere kan gjøre dårlige estimater av hvordan de vil bli emosjonelt berørt av 

beslutninger, og kan dermed ta sub-optimale beslutninger (for gjennomgang se: Wilson & 

                                                 
1 Jeg har valgt å oversette «emotions» som «affekt», selv om en direkte oversettelse vil være «emosjoner». 

Grunnen til dette er at jeg leser Loewenstein og Lerners (2003) anvendelse av begrepet «emotions» på en måte 

som er mer i overensstemmelse med hvordan jeg bruker begrepet «affekt» enn hvordan jeg bruker begrepet 

«emosjoner».  



12 

 

Gilbert, 2003). De fleste tidligere modeller av beslutningstagning har hatt implisitte eller 

eksplisitte antagelser om affekt, der forventet affekt er blitt sett på som den eneste 

betydningsfulle innflytelsen affekt har på beslutninger (Loewenstein & Lerner, 2003). Dette 

er også tilfellet for modellen til Chernev et al. (2015). Blant annet har faktoren preferanse 

implisitte antagelser om forventet affekt. For øvrig ser ikke modellen ut til å ha tatt høyde for 

virkningen av øyeblikkelig affekt. Ifølge Loewenstein og Lerner er øyeblikkelig affekt vel så 

betydningsfull for beslutninger som forventet affekt. Øyeblikkelig affekt viser til den 

affektive tilstanden en person har i beslutningsøyeblikket, det være seg spesifikke emosjoner, 

humør eller følelser. Øyeblikkelig affekt er teoretisert å influere beslutninger både på en 

direkte og en indirekte måte.  

Den direkte effekten (fig. 1, linje d) øyeblikkelig affekt har på beslutninger er 

teoretisert å skje uten mediering av forventet affekt, eller forventede konsekvenser. Det vil si 

at øyeblikkelig affekt kan påvirke beslutninger uten at oppfatningen av attributter ved 

alternativene endres (f.eks. sannsynlighet for et gitt utfall, verdisettingen av et utfall) 

(Loewenstein & Lerner, 2003). Ved lav til moderat intensitet ser affekt ut til å spille en 

«rådgivende» rolle (se f.eks. Clore & Gasper, 2000; Pham, 2004; Clore & Storbeck, 2006; 

Schwarz, 2011). I følge følelser-som-informasjon teorien (Clore & Storbeck, 2006; Schwarz, 

2011) kan det virke som om folk spør seg «hva føler jeg om den?», når de evaluerer et 

alternativ. For å svare på dette spørsmålet bruker folk sin affektive tilstand som en kilde til 

informasjon. Dette innebærer at en beslutningstager som er i positivt humør, som regel vil 

vurdere et alternativ som mer verdifullt enn hun ville gjort ved et nøytralt eller negativt 

humør. Det vil si at humør gir humør-kongruente bedømmelser (Schwarz & Clore, 2007). For 

at humør skal gi humør-kongruente bedømmelser trengs humøret å attribueres til det som 

evalueres. I og med at humør som regel mangler en klar referent, blir humør ofte attribuert til 

hva enn man retter oppmerksomheten mot (Clore & Gasper, 2000).  

Likevel påvirker ikke øyeblikkelig affekt alle typer beslutninger, men beslutninger der 

affekt framstår som en relevant kilde til informasjon (Pham, 1998). I denne sammenhengen 

har affekt vist seg å ha relativt stor innflytelse når man velger noe som skal konsumeres. 

Konsumere refererer i denne sammenhengen til mer enn det som kan kjøpes, men også til 

aktiviteter man vurderer å delta i. Et eksempel på en situasjon der affekt kan oppleves som 

relevant, er når en person lurer på om hun skal dra på en fest hun er invitert til. Hvis hun er i 

negativt humør kan det øke sannsynligheten for at hun blir hjemme. Affekt har ikke den 

samme typen innvirkning på instrumentelle beslutninger som konsument-beslutninger (Pham, 

1998). Et eksempel på en instrumentell beslutning kan være når man skal velge hvilke skruer 
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man skal kjøpe. Da vil informasjon om hvilken type vegg man skal skru i, hva man skal henge 

opp, og lignende være mer relevant for avgjørelsen enn affekt. En følge av dette er at 

virkningen av øyeblikkelig affekt på beslutnings-overbelastning, sannsynligvis er større for 

konsument-beslutninger enn for instrumentelle beslutninger.  

En annen faktor som også er viktig for når man kan forvente at øyeblikkelig affekt 

påvirker en beslutning, er hvorvidt man har kunnskap om de ulike alternativene som det 

velges mellom. Effekten av affekt på beslutninger er størst hvis man ikke er familiær med 

alternativene (Srull, 1984). Det ser ut til at kunnskap og erfaringer kan gjøre den informative 

verdien til affekt mindre relevant. Eksempelvis kan man tenke seg en person i positivt humør 

som ser en reklame for en ny is. Hans positive humør gjør at han evaluerer den nye isen 

positivt, men siden han allerede har en yndlings-is kjøper han den istedenfor. Dette framstår 

som relevant for preferanse faktoren. I redegjørelsen om beslutnings-overbelastning ovenfor 

ble kunnskap og erfaringer konseptualisert som en del av preferanse faktoren. Dette medfører 

at øyeblikkelig affekt ser ut til å ha størst virkning på en beslutning når folk hverken har 

produkt-spesifikk ekspertise eller et artikulert ideelt nivå. Sagt på en annen måte er virkningen 

av øyeblikkelig affekt stor i en kontekst der sannsynligheten for beslutnings-overbelastning er 

betydelig, noe som lover godt for mulighetene for at øyeblikkelig affekt kan redusere sjansen 

for beslutnings-overbelastning. Til tross for at øyeblikkelig affekt kan se ut til å ha størst 

effekt på beslutninger når folk hverken er familiære med alternativene eller har preferanser 

blant dem, betyr ikke det at affekt ikke kan påvirke beslutninger der man både er familiær 

med alternativene og har preferanser blant dem. Det kommer av at humør er vist å regulere 

bruken av kognitive kunnskapsstrukturer (som f.eks. familiaritet, preferanse, kognitive 

skjemaer, stereotypier osv.) (Bless, 2001). Dette er for øvrig teoretisert å skje gjennom 

øyeblikkelig affekts indirekte virkning på beslutninger. Derfor vil jeg nå gå over til å 

redegjøre for den indirekte effekten av øyeblikkelig affekt. 

Den indirekte virkningen av øyeblikkelig affekt på beslutninger er teoretisert å skje 

gjennom en mediering av forventede konsekvenser (fig. 1, linje h) og forventet affekt (fig. 1, 

linje i). Det vil si at øyeblikkelig affekt kan påvirke vurderingen av sannsynligheten for et 

utfall og i hvilken grad man vurderer et utfall som positivt eller negativt. Et eksempel på dette 

er at aksjekurser stiger på dager med solskinn og fint vær (Hirshleifer & Shumwai, 2003). 

Dette er blitt forklart med at solskinn gjør at aksjemeglere kommer i et positivt humør. I sin 

tur kan det positive humøret gjøre at aksjemeglerne opplever en beslutning som mindre 

risikabel enn hvis de hadde vært i et nøytralt humør. Denne endrede oppfatningen kan gjøre 

dem mer risikovillige, noe som igjen kan influere beslutningene deres om hvorvidt de velger å 
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kjøpe en aksje. I tillegg kan øyeblikkelig affekt påvirke hvor grundig de objektive og affektive 

konsekvensene blir prosessert (linje h og i). I og med at jeg i denne oppgaven er spesielt 

interessert i humøreffekter basert på prosesseringsdybde, vil jeg nå gi en teoretisk redegjørelse 

for hvordan humør kan regulere prosesseringen av informasjon.  

                     

Humør og informasjons-prosessering. I henhold til modellen til Loewenstein og Lerner 

(2003), kan øyeblikkelig affekt bli påvirket av tilfeldig innflytelse (fig. 1, linje g), som er en 

ytre miljøpåvirkning. I overenstemmelse med en slik teoretisering har Schwarz (2002) påpekt 

at humør ofte er en respons på omgivelsene. Basert på prinsippene til følelser-som-

informasjon teorien, påpeker Schwarz at humør gir folk informasjon om miljøet de befinner 

seg i. Det vil si at humøret gir et signal om hvor trygge eller utrygge omgivelsene er for oss 

og våre mål. Negativt humør signaliserer at omgivelsene utgjør en potensiell trussel, mens 

positivt humør signaliserer trygge omgivelser. Humør er teoretisert å regulere det kognitive 

apparatet slik at man er funksjonelt tilpasset omgivelsene. Schwarz kaller denne reguleringen 

for «kognitiv innstilling» (cognitive tuning). Det vil si at humør regulerer hvor mye mentale 

ressurser man vier oppmerksomheten og hvor aktpågivende man er i forhold til omgivelsene 

(Schwarz, 2002).  

Mer spesifikt så anvendes det i negativt humør en analytisk, bunn-opp prosessering, noe 

som medfører at man er mer sensitivt for informasjon fra omgivelsene enn når man er i 

positivt humør (Clore & Gasper, 2000; Clore & Storbeck, 2006). Dermed vil man blant annet 

forvente at personer i negativt humør, sammenlignet med personer i positivt humør, vil ha 

bedre hukommelse for detaljer. Dette er det flere studier som bekrefter. Et eksempel på dette 

er en studie av Forgas (2009), som viste at deltagere i negativt humør hadde bedre 

hukommelse for tilfeldige objekter som var plassert i omgivelsene enn deltagerne i positivt 

humør. I tillegg har man vist at negativt humør kan eliminerer og enkelte ganger reversere 

effekten av førsteinntrykk (Forgas, 2011). Førsteinntrykk forklares med at tidlig informasjon 

vies mer oppmerksomhet enn senere informasjon (Crano, 1977). I negativt humør prosesseres 

informasjon grundig, uavhengig av hvilken rekkefølge det blir prosessert, noe som dermed 

fjerner effekten av førsteinntrykk (Forgas, 2011). Studiene til Forgas (2009, 2011) er begge 

gode eksempler på at prosesseringen av informasjon fra omgivelsene blir grundigere i 

negativt enn positivt humør.  

I positivt humør anvendes en topp-ned prosessering, som innebærer at man i større grad 

benytter seg av kunnskapsstrukturer som kognitive skjemaer og skripts, enn når man er i 

negativt humør (Bless, 2001). Flere studier har funn som støtter dette. For eksempel fant 
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Bodenhausen, Kramer og Susser (1994) at deltagere i positivt humør oftere benyttet seg av 

stereotypiske bedømmelser enn deltagere i negativt humør. I tillegg fant Bless et al. (1996) 

ikke bare at bruken av skripts økte da deltagerne ble satt i positivt humør, men at bruken av 

skripts sparte kognitive ressurser. Deltagerne fikk i oppgave å høre på en stereotypisk 

fortelling om noen som var på restaurant besøk. I tillegg til å følge med på fortellingen skulle 

deltagerne utføre en ikke-relevant oppgave. Det viste seg at deltagerne i positivt humør utførte 

sekundæroppgaven bedre enn deltagerne i negativt humør (men de gjorde også flere skript-

konsistente hukommelsesfeil). Dette kan man forvente når man benytter seg av kognitive 

kunnskapsstrukturer som skripts, i og med at det vil kunne spare mentale ressurser som 

dermed kan distribueres til andre gjøremål. En effekt av hvordan informasjon prosesseres i 

positivt humør er at det forsterker førsteinntrykk (Forgas, 2011), altså den motsatte effekten 

negativt humør har på informasjonsprosessering. Dette forklares med at tidlig informasjon 

danner et inntrykk, og i positivt humør vektes og anvendes dette inntrykket på samme måte 

som øvrige kunnskapsstrukturer. Informasjon som presenteres etter at man har dannet seg et 

førsteinntrykk vies mindre oppmerksomhet og ses i lys av inntrykket som allerede er dannet. 

Måten humør er vist å påvirke førsteinntrykk, kan ha betydning for beslutnings-vegring, i og 

med at dette kan påvirke hvordan alternativene prosesseres. Hvis man i positivt humør kun 

fokuserer på et mindre utvalg av alternativer i et sortiment, er det en mulighet for at disse 

alternativene vil framstå som et bedre valg enn de øvrige alternativene i sortimentet. Dette er 

et poeng som er avgjørende for hovedhypotesene i denne oppgaven. Dette er fordi hypotesene 

antar at prosesseringsstil assosiert med positivt humør reduserer sannsynligheten for 

beslutnings-vegring, samt hvor mye tid man vier til en beslutning. 

En følge av humørs virkning på prosessering av informasjon er at det påvirker hvor mye 

tid man bruker på å ta en beslutning. Positivt humør gjør at folk tar raskere beslutninger med 

større sikkerhet (Forgas, 1991; Isen, 2001). En analytisk tilnærming til en beslutning er 

sekvensiell, treg og elaborert (Evans & Stanovich, 2013), og vil naturlig nok være mer 

tidkrevende enn en heuristisk tilnærming til en beslutning. Likevel er det ikke slik at positivt 

humør alltid fremmer en heuristisk prosessering (Isen, 2001). En person i positivt humør er 

fult ut i stand til å kunne analysere et problem med samme dybde som om vedkommende 

hadde vært i negativt humør, så fremt det er noe i konteksten som tilsier at det er nødvendig. 

Derfor er det ikke grunn til å vente at positivt humør alltid leder til raskere beslutninger enn 

hva som er tilfellet i nøytralt humør. Hvordan humør påvirker beslutningstid, avhengig av om 

sortimenter er store eller små, er så vidt jeg vet ikke utforsket. Basert på teorien som er 



16 

 

presenter her, er det nå mulig å presisere hypotesene som studien i denne oppgaven skal teste. 

Derfor vil jeg nå presentere selve studien, og den teoretiske redegjørelsen for hypotesene.   
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Selve studien  

I denne studien har jeg utforsket hvordan det er å velge fra sortimenter som varierer i størrelse 

når man er i ulike humørtilstander. Siden positivt humør er forbundet med en heuristisk 

prosessering, så er det mulig at positivt humør influerer en beslutningsprosess slik at det er 

lettere å ta en beslutning. Derfor vil jeg undersøke samspillet mellom humør og 

utvalgsstørrelse (utvalgsstørrelse referer til størrelsen på et sortiment og ikke antall deltagere), 

og se om positivt humør reduserer sannsynligheten for beslutnings-vegring. I tillegg vil jeg 

undersøke om positivt humør generelt øker sannsynligheten for å ta en beslutning. Videre vil 

jeg undersøke hvorvidt interaksjonen mellom humør og utvalgsstørrelse påvirker deltagernes 

beslutningstid. Basert på det teoretiske grunnlaget som er presentert ovenfor er det grunn til å 

anta at beslutninger tas raskere i positivt humør sammenlignet med nøytralt humør. Til slutt 

vil jeg se nærmere på hvilke prosesser som ligger til grunn for hvordan utvalgsstørrelse 

påvirker beslutninger. Det er påvist at folk synes det er vanskeligere å ta en beslutning når 

utvalgsstørrelsen øker. Dermed er det mulig at hvor vanskelig en beslutning oppleves er en 

medvirkende faktor for at beslutnings-vegring oppstår og for hvor mye tid man vier til en 

beslutning. 

 

Hovedhypotesene: Positivt humør minsker beslutnings-vegring og beslutningstid 

Loewenstein og Lerner (2003) fremhever at humør kan påvirke beslutninger på en indirekte 

måte. Dette skjer gjennom at humør endrer hvordan informasjon blir prosessert. 

Sammenlignet med negativt og nøytralt humør, er positivt humør forbundet med en økt bruk 

av kognitive kunnskapsstrukturer og en heuristisk prosessering. Som nevnt er en konsekvens 

av dette at effekten av førsteinntrykk kan forsterkes i positivt humør (Forgas, 2011). Dette er 

teoretisert å skje ved at tidlig informasjon danner et inntrykk. Dette inntrykket kan ses på som 

dannelsen av en kunnskapsstruktur. I og med at positivt humør øker bruken av 

kunnskapsstrukturer, kan man dermed forvente at tidlig prosessert informasjon blir mentalt 

mer fremtredende når man er i positivt humør. Den informasjonen som vurderes senere blir 

heuristisk prosessert, og dermed mentalt mindre framtredende enn informasjonen som dannet 

førsteinntrykket. I den grad positivt humør gjør at man hovedsakelig fokuserer på noen få 

alternativer i et sortiment, vil det forenkle beslutningskompleksiteten. I tillegg påvirker humør 

beslutninger på en direkte måte gjennom «hva føler jeg om den?» heuristikken (Schwarz, 

2011), noe som gir humør-kongruente bedømmelser. Dette medfører at alternativer som 

evalueres som regel framstår som et bedre valg i positivt humør enn i nøytralt humør. Det 
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siste elementet som er nødvendig å nevne før det er mulig å sette sammen hypotesene, er at 

humør, siden det mangler en klar referent, har en tendens til og attribueres til hva enn som er 

sinnet (Clore & Gasper, 2000). 

Ved å se både på den indirekte og direkte virkningen av positivt humør sammen, er det 

mulig å komme med noen antagelser: (a) I og med at humøret kan attribueres til hva enn som 

er i sinnet, er det mulig å anta at positivt humør attribueres til alternativene som er mest 

mentalt framtredende. (b) Videre kan det antas at alternativene som evalueres tidlig når man 

er i positivt humør, blir de mest framtredende alternativene. (c) Til slutt kan man derfor anta 

at et positivt humør attribueres til alternativene som evalueres tidlig. Den samlede effekten av 

disse antagelsene er; siden positivt humør attribueres til et mindre utvalg av alternativene i 

sortimentet, vil disse alternativene framstå som dominerende i forhold til resten av 

sortimentet. I tillegg kan det gjøre en beslutning mindre kompleks, siden man har fokuset 

rettet mot et mindre utvalg av alternativer i sortimentet. Dermed er det mulig å si noe om 

hvordan positivt humør vil påvirke beslutnings-vegring.  

Sannsynligheten for beslutnings-vegring synker når noen av alternativene i et 

sortiment dominerer de øvrige alternativene (Chernev et al., 2015). I tillegg påpeker Chernev 

et al. at faktorer som minsker kompleksiteten når man velger fra store utvalg, gjør det lettere å 

benytte seg av mulighetene store utvalg fører med seg. Med slike faktorer kan man vente seg 

det motsatte av beslutnings-vegring, at flere velger fra det største av to utvalg. Basert på 

forventningen at positivt humør får noen av alternativene til å framstå som dominerende, og 

dermed forenkler beslutningen, kan man vente at deltagerne i positivt humør vil oftere velge 

fra det største av to utvalg. Altså det motsatte av beslutnings-vegring. 

Det er allerede vist at beslutninger har en tendens til å bli tatt raskere i positiv enn i 

nøytralt humør (Forgas, 1991). Likevel er det mulig at beslutningstiden reduseres ytterligere 

når det skal velges fra store utvalg. I den grad positivt humør forenkler beslutnings-

kompleksiteten som er forbundet med å velge fra store utvalg, kan det tenkes at virkningen 

positivt humør har på beslutningstid er ekstra stor når man skal velge fra store utvalg. I og 

med at små utvalg ikke er like komplekse, er det ikke noe grunn til å vente at beslutningstiden 

reduseres som en følge av redusert kompleksitet.  

Basert på teoretiseringen som er framlagt her gir det grunnlag til dannelsen av to 

hypoteser: I hovedhypotese 1, forventes det at beslutnings-overbelastning bare vil oppstå hos 

deltageren i nøytralt humør. Det vil si at det for deltagerne i nøytralt humør ventes at 

signifikant færre deltagere vil kjøpe en sjokolade fra det utvidede utvalget på 15 sjokolader 

enn fra det begrensede utvalget på 3 sjokolader. For deltagerne i positivt humør forventes det 
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at flere vil kjøpe en sjokolade fra det utvidede utvalget enn fra det begrensede utvalget. Altså 

det motsatte av beslutnings-overbelastning. I tillegg forventes det at deltagere i positivt humør 

generelt kjøper flere sjokolader enn deltagerne i nøytralt humør. Det vil si at det ventes at 

deltagerne i positivt humør vil kjøpe flere sjokolader enn deltagerne i nøytralt humør, både fra 

det utvidede og det begrensede utvalget.   

I hovedhypotese 2, forventes det at deltagerne i positivt humør tar en beslutning 

raskere enn deltagerne i nøytralt humør. I tillegg forventes det en interaksjonseffekt mellom 

humør og utvalgsstørrelse. Effekten av positivt humør forventes å være større for deltagerne 

som velger fra det utvidede utvalget, sammenlignet med deltagerne som velger fra det 

begrensede utvalget.  

 

Delhypotesene: Hvor vanskelig det er å velge 

Tidligere funn av Iyengar og Lepper (studie 3, 2000) viste at deltagerne opplevde det som 

vanskeligere å velge fra et utvalg på 30 sjokolader enn et utvalg på 6 sjokolader. I tillegg ble 

det demonstrert at deltageren fikk beslutnings-vegring. Det er derfor mulig at den subjektive 

følelsen av hvor vanskelig det er å velge spiller en rolle for om det oppstår beslutnings-

vegring. Det blir så vanskelig å ta en beslutning at man heller lar være. Når det er vanskelig å 

ta en beslutning kan det forventes at man aktiverer type 2 tenkning, som er sekvensiell og 

treg. Derfor forventes det også at hvor vanskelig det oppleves å ta en beslutning påvirker hvor 

lang tid det tar å fatte en beslutning. To delhypoteser ble utviklet for å utforske dette nærmere. 

Både delhypotese 1 og 2 forventes det at deltagerne som velger blant det utvidede utvalget 

opplever det som vanskeligere å ta en beslutning enn de som velger fra det begrensede 

utvalget. Dette forventes å ha betydning for begge de avhengige variablene «valg» og 

«beslutningstid».  

I delhypotese 1 (fig. 2), ventes det at jo vanskeligere deltagerne opplever 

beslutningsprosessen, desto færre vil velge å kjøpe en sjokolade. Altså ventes det at hvor 

vanskelig folk opplever beslutningsprosessen medierer effekten utvalgsstørrelse har på 

beslutnings-vegring. 

I delhypotesen 2 (fig. 2), ventes det at jo vanskeligere deltagerne opplever 

beslutningsprosessen, desto lengre tid vil deltagerne bruke på å velge. Altså ventes det at hvor 

vanskelig folk opplever beslutningsprosessen medierer effekten utvalgsstørrelse har på 

beslutningstid. 
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Fig. 2: Konseptuelle modeller av delhypotese 1 og 2, +/- angir om det forventes en positiv eller 

negativ korrelasjon 

 

 

 

 

 

  

                                

 

               

Vanskelig

ValgUtvalgssørelse

Vanskelig

BeslutningstidUtvalgssørelse

+ 

- 

- + + 

+ 



21 

 

Metode 

 

Deltagere og Design 

Alle deltagerne i denne studien var elever fra videregående skoler med psykologi som 

programfag. Ved hjelp av en randomisert prosedyre ble fem videregåendeskoler plukket, som 

alle hadde psykologi som programfag. Av de fem videregåendeskolene som fikk tilsendt en 

forespørsel om å utføre studien hos dem, var det tre som takket ja. Totalt syv klasser deltok i 

studien. En «statistisk styrke» (power) analyse med et stipulert sannsynlighetsnivå på .80 og 

en medium effektstørrelse, anbefalte et utvalg på 158 deltagere. Av de 179 som ble forespurt 

om å delta i studien, var det 177 som ga samtykke til å delta.  

På grunn av seleksjonskriterier, ble 18 deltagere utelatt fra dataanalysene. Fem ble tatt 

vekk fra analysen fordi de utførte studien på en mobiltelefon, noe som gjorde at de ikke fikk 

se utvalget med sjokolader. Fem deltagere ble utelatt fordi de gjennomførte 

humørmanipulasjonen på mindre enn 5 min, noe som medførte en usikkerhet om deres humør 

i tilstrekkelig grad ble påvirket av humørmanipulasjonen. Til slutt ble åtte tatt ut av analysene 

da de så på utvalget av sjokolader i mindre enn 4 sekunder. Opplastningen av 

sjokoladeutvalget tok et par sekunder, og dermed fikk disse åtte ikke sett på utvalget i mer enn 

et par sekunder. Det er rimelig å anta at disse deltagerne hadde bestemt seg for å ikke kjøpe 

noen sjokolade før de ble presentert utvalget av sjokolader. Det å ta med deltager som på 

forhånd har bestemt seg for å ikke kjøpe sjokolade vil kunne invalidere dataene. Det framstår 

som rimelig å anta at den uavhengige variabelen «utvalgsstørrelse» ikke har hatt noen effekt 

på deres beslutning. I tillegg ble deltagerne spurt om hvor godt de kjente til sjokolademerket 

Green & Black. Ingen av deltageren rapporterte at de hadde god kjennskap til merket fra før.  

Det var på forhånd bestemt at alle som svarte at de hadde god kjennskap til merket fra 

tidligere ville bli selektert ut fra studien (denne prosedyren er adoptert fra Iyengar & Lepper, 

2000). Dermed ble det endelige utvalget på 159 deltagere (76.7% kvinner)2, og 

gjennomsnittsalderen var 17.3 år (SD = .63). Studien var på forhånd etisk godkjent av etisk 

komite på psykologisk institutt, og alle som deltok i studien måtte gi et informert samtykke 

for å delta i studien 

 Studien baserte seg på en 2 (nøytralt humør vs. positivt humør) x 2 (tre 

alternativer vs. femten alternativer) faktoriell design, som ga fire grupper. Etter en 

                                                 
2 I oppgaven kommer jeg til å bruke engelske forkortelser på statistiske termer som standard avvik (SD) og 

gjennomsnitt (M). I tillegg kommer jeg til å markere hvor desimaltall begynner med et punktum istedenfor 

komma, slik det gjøres i APA. Grunnen til dette er at det ser mer ryddig ut. 
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randomisert tilordning ble fordelingen i hver gruppe som følger: nøytralt humør og tre 

alternativer N = 34, nøytralt humør og femten alternativer N = 49, positivt humør og tre 

alternativer N = 39 og positivt humør og femten alternativer N = 37.     

      

Materiale  

For å sjekke effekten av humørmanipulasjonen ble deltagerne bedt om å rapportere hvordan 

de følte seg. Denne skulle gjøre på en skala fra 0 til 10, der 0 tilsvarte «ingen god følelse» og 

10 tilsvarte «en veldig god følelse». En lignende skala ble brukt for å besvare hvor vanskelig 

deltagerne opplevde beslutningsprosessen, der 0 tilsvarte «ikke vanskelig» og 10 tilsvarte 

«veldig vanskelig» (se vedlegget). 

Studien ble konstruert i dataprogrammet Qualtrics. Deltagerne hadde på forhånd blitt 

informert om at de trengte datamaskinen sin for å gjennomføre studien. Ved hjelp av en 

internett link koblet deltagerne seg opp til studien via deres egne skolecomputere. I studien er 

det ikke blitt lagret noe personidentifiserbar informasjon, heller ikke IP-adressen til 

computerne deres har på noe tidspunkt blitt registrert. Etter avtale ble studien utført i lokalene 

til de respektive videregående skolene. Den skriftlige delen av studien ble utført med penn og 

papir som jeg på forhånd hadde tatt med og delte ut til hver av deltagerne.        

 

Prosedyre  

Studien hadde en utviklingsgang med seks faser (se fig. 3). Første fasen av studien bestod i å 

informere deltagerne om studien og å få samtykkeerklæringer. Fordi studien har ulike 

humørbetingelser var jeg avhengig av å tilsløre hypotesene bak studien, og diktet dermed opp 

en dekkhistorie. For at humør skal yte noen effekt over en avhengig variabel, trenger man å 

oppfatte humøret som en «iboende» (integral) respons på stimuli ved måling av en avhengig 

variabel (Schwarz, 2011). Dekkhistorien bestod av to deler. Den første var at jeg presenterte 

hukommelse som min forskningsinteresse. Dette ble gjort helt eksplisitt ved at jeg sa at jeg 

var interessert i hukommelse og ved å belyse at de var avhengig av å skrive ned fra 

hukommelsen for å utføre den skriftlige oppgaven. I tillegg forsøkte jeg å bygge oppunder 

troverdigheten til dekkhistorien ved at deltagerne fikk tre spørsmål vedrørende hvor god 

hukommelse de hadde, som ble presentert etter den skriftlige oppgaven. Den andre delen av 

dekkhistorien var at jeg hadde jeg mottatt sjokolade som ekstra finansiering av studien. De ble 

fortalt at det var fordi min veileder hadde en kasse med sjokolade til overs fra en tidligere 

studie han hadde utført (som for øvrig var sant). Intensjonen med denne delen av historien var 
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at sjokoladene skulle framstå som en tilfeldig motytelse som ikke var relevant for selve 

studien.  

 

For å kunne delta i studien trengte deltagerne å lese gjennom en samtykkeerklæring og 

aktivt gi samtykke ved å huke av en [Ja] boks. Eksperimentet startet ikke før dette ble gjort. 

Huket man av [Nei] boksen ble studien avsluttet umiddelbart. I samtykkeerklæringen fikk 

deltagerne lese kort om studien og dets gang (se vedlegg). Videre ble de informert om at de 

ville forbli anonyme og at de når som helst kunne trekke seg uten at det ville få noen som 

helst konsekvenser.  

I fase to ble deltagerne som ga samtykke randomisert tilordnet en av to 

humørbetingelser, enten nøytralt humør eller positivt humør. Nøytralt humør er å regne som 

kontrollbetingelsen og positivt humør eksperimentellbetingelsen. I den nøytrale 

humørbetingelsen ble deltagerne bedt om å skrive ned i detalj hvordan omgivelsene der de bor 

så ut. I den positive humørbetingelsen ble deltagerne bedt om å skrive om en lykkelig 

hendelse i livene deres. Denne metoden for å sette deltagerne i nøytral og positivt humør er 

adoptert fra Forgas (2015). Det å bruke skriveoppgaver for å indusere humør hos 

forsøkspersoner er en mye brukt og anbefalt metode (Westermann, Spies, Stahl & Hesse, 

1996; Reber, 2016), men den er likevel ikke uten svakheter. Det største ankepunktet ved 

denne metoden er hvis deltagerne forstår at forsøket omhandler humør, og kan dermed være 

Fig. 3: Utviklingsgangen i studien 
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en kilde til «krav karakteristika» (demand characteristics). I studiets tredje fase, fikk 

deltagerne tre fylloppgaver vedrørende hvor god og presis hukommelsen deres var for det de 

hadde skrev om. Disse fylloppgavene var satt inn for å øke kredibiliteten til dekkhistorien og 

for å redusere sannsynligheten for krav karakteristika, etter anbefaling fra Westermann et al. 

(1996).     

I fase fire ble deltagerne randomisert tilordnet en av to valgbetingelser, enten ble de 

presentert det begrensede utvalget på tre sjokolader eller det utvidede utvalget på 15 

sjokolader. Presentasjonen av tre sjokolader ble vist som en kolonne. Det var fem ulike 

kolonner som deltagerne kunne bli vist i betingelsen med 3 sjokolader. En randomisert 

tilordning avgjorde hvilken av disse fem kolonene med tre sjokolader deltagerne ble 

presentert. Når 15 sjokolader ble presentert var det som en matrise på 5 x 3 sjokolader (se 

vedlegg).   

I fase fem fikk deltagerne et kort spørreskjema. Først ble de spurt om hvordan de følte 

seg. Dette var humørmanipulasjonstesten. Deretter svarte de på hvor «vanskelig» de opplevde 

beslutningsprosessen. Til slutt ble deltagerne spurt hvorvidt de kjente til sjokolademerket 

Green & Black og om deltagerne hadde noen ide om hva hypotesen var, og å skrive den ned 

hvis de hadde det. Helt til slutt krysset de av for kjønn og skrev ned alder. I sjette og siste fase 

fikk deltagerne en debrifing i form av en forelesning, som varte omtrent en skoletime. De ble 

oppfordret til å avbryte debrifingen/ presentasjonen for å stille spørsmål hvis det var noe de 

lurte på vedrørende studien. I debrifingen ble hele studiens formål belyst og deltagerne fikk 

forklart hvorfor hypotesene bak studie hadde blitt holdt skjult for dem.      

  

Analyse og måling  

For hver av hovedhypotesene vil ulike statistiske analyser være nødvendig. For 

hovedhypotese 1, at beslutnings-vegring avtar ved positivt humør, vil analyseres ved en hjelp 

av en Kjikvadrattest. Grunnen til det er at både de uavhengige og den avhengige variabelen er 

dikotome. De uavhengige variablene «utvalgsstørrelse» og «humør» har begge to nivåer, 

henholdsvis 3 og 15 alternativer og nøytralt og positivt humør. Den avhengige variabelen 

måles i om deltagernes «valg» om å kjøpe en sjokolade eller ikke. Hovedhypotese 2 er at 

beslutningstiden er raskere i positivt enn i nøytralt humør. De uavhengige variablene er de 

samme som i hovedhypotese 1, og er «utvalgsstørrelse» og «humør». Den avhengige 

variabelen derimot er endret og er i hovedhypotese 2 «beslutningstid». Beslutningstiden måles 

i sekunder deltagerne bruker på å bestemme seg for om de skal kjøpe en sjokolade eller ikke. 

Hovedhypotese 2 vil analyseres ved hjelp av variansanalyse.  
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Etter analysene av hovedhypotesene følger to delhypoteser. Disse vil bli analysert ved 

bruk av mediasjonsanalyser, for å se om variabelen «vanskelig» medierer forholdet mellom 

«utvalgsstørrelse» og de avhengige variablene «valg» og «beslutningstid». 

Mediasjonsanalysene vil bli utført ved bruk av Process (Hayes, 2013), som er et 

tilleggsprogram for SPSS. Dette tilleggsprogrammet er et analyseverktøy, som kan brukes for 

å teste ulike konseptuelle modeller. For å teste slike konseptuelle modeller har Hayes utviklet 

et sett med statistiske modeller som kan kombinere bruken av moderasjon og mediasjon i 

samme modell. Den typen mediasjonsanalyse vil jeg anvende er en enkel mediasjonsmodell 

med kun en medierende variabel, som er modell 4 i Process.  
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Resultater 

 

Humørsjekk 

Ved måling av deltagernes humør, viste det seg at forskjellen mellom deltagerne i nøytralt 

humør (M = 6.67) og deltageren i positivt humør (M = 6.97) ikke signifikant, t(157) = 1.120, 

p = .265. Siden humørsjekken ikke er signifikant, kan det ikke utelukkes at 

humørmanipulasjonen ikke fungerte tilstrekkelig. Det ville i så fall invalidere resultatet hva 

angår humør. Likevel er dette ikke helt klart. Når man tar høyde for hvilken tid på døgnet 

studien ble utført, ser man at det er en signifikant interaksjon mellom humør og klokkeslett, 

t(155) = 2.480, p = .014. Man fant en signifikant effekt av humørmanipulasjonen for 

deltagerne som tok studien senere enn kl. 09 på morgenen. Det ser dermed ut til at 

humørmanipulasjonen fungerte tilstrekkelig etter dette tidspunktet på dagen.  

Likevel er det ikke nødvendigvis slik at deltagerne som tok studien tidlig på morgenen 

ikke ble påvirket av humørmanipulasjonen. En rimelig mulighet er at deltagerne, når de ble 

spurt om hvordan de følte seg, kan mange ha kjent seg trøtte. Følelsen av å være trøtt kan ha 

vært en mer tilgjengelig kilde til informasjon enn deres humør, når de vurderte hvordan de 

følte seg. Til tross for dette ville det vært en styrke for studien hvis man kunne vist at 

humørsjekken var signifikant på tvers av hele datasettet. 

 

Hovedhypotese 1: Positivt humør minsker beslutnings-vegring 

Beslutningstagere kan rammes av beslutnings-vegring når de skal velge fra utvalg med mange 

alternativer. For å analysere hypotesen om at positivt humør reduserer sannsynligheten for 

beslutnings-vegring, anvendte jeg en kjikvadrattest for uavhengighet. En kjikvadrattest er 

godt egnet til å analysere sammenhengen mellom dikotome variabler (Øhrn, 2005; Howell, 

2012), og er dermed formålstjenlig for denne analysen. Den første uavhengige variabelen var 

«utvalgsstørrelse» og besto av to nivåer, 3 og 15 alternativer. Den andre uavhengige 

variabelen var «humør» og besto av to nivåer, nøytralt og positivt humør. Den avhengige 

variabelen «valg», var utfallet av beslutningen om å kjøpe en sjokolade eller ikke.  

Den første delen av hovedhypotese 1 omhandler beslutnings-vegring, og ble først 

analysert med en kjikvadrattest som anvendte hele datasettet. Denne testet om «valg» og 

«utvalgsstørrelse» var uavhengige av hverandre. Videre, for å se om det kun var beslutnings-

vegring hos deltagerne i nøytralt humør, utførte jeg to kjikvadrattester. Begge analysen testet 

om valg og utvalgsstørrelse var uavhengige av hverandre, men den ene analysen var kun for 
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deltagerne i nøytralt humør, og den andre analysen var kun for deltagerne i positivt humør. 

For å teste den andre delen av hovedhypotese 1, om det var en generell tendens at flere av 

deltagerne i positivt enn nøytralt humør ville kjøpe en sjokolade, utførte jeg en kjikvadrattest 

med hele datasettet som undersøkte om «humør» og «valg» var uavhengige av hverandre. 

Deretter utførte jeg to kjikvadrattester for å se om humør og valg var uavhengige av 

hverandre. Dette ble først gjort for deltagerne som valgte fra utvalget på 3 sjokolader, og 

deretter for deltagerne som valgte fra utvalget på 15 sjokolader.  

 

Beslutnings-vegring, analyse på tvers av hele datasettet. I denne analysen testet jeg 

om valget om å kjøpe sjokolade var uavhengig fra utvalgsstørrelsen til sortimentene, N = 159. 

Denne analysen gir grunnlag for å avvise nullhypotesen, at utvalgsstørrelse og valg var 

uavhengige av hverandre, χ2 (1) = 8.619, p = .003. Som fremgår av tabell 1, viser 

krysstabellen at 50.7% av deltagerne valgte å kjøpe sjokolade når 3 alternativer ble presentert, 

men da 15 alternativer ble presentert var det 73.3% av deltagerne som valgte å kjøpe 

sjokolade. For valget om å kjøpe en sjokolade når det var 3 eller 15 alternativer å velge 

mellom, ble risk ratio (RR) = 0.69. Dette viser at sannsynligheten for at en deltager skulle 

kjøpe sjokolade var mindre når valget sto mellom 3 alternativer enn når valget sto mellom 15 

alternativer.  

 

Tabell 1: Krysstabell for antall alternativer og valg 

 Valgte ikke sjokolade Valgte sjokolade Total 

3 alternativer 36 (49.3%) 37 (50.7%) 73 

15 alternativer 23 (26.7%) 63 (73.3%) 86 

Total 59 (37.1%) 100 (62.9%) 159 

 

Beslutnings-vegring, analyse for hvert nivå av humørvariabelen. Denne analysen 

undersøkte om det var beslutnings-vegring hos deltagerne i nøytralt humør. I analysen ble det 

testet om valget om å kjøpe sjokolade var uavhengig av utvalgsstørrelsen til sortimentene, 

men kun for deltagerne i nøytralt humør, N = 83. Ut fra hypotesen, var forventningen at færre 

deltagere i nøytralt humør kom til å kjøpe sjokolade fra utvalget på 15 sjokolader enn fra 

utvalget på 3 sjokolader. Men analysen gir ikke grunnlag for å avvise nullhypotesen, χ2 (1) = 

.885, p = .347. Som fremgår av tabell 2, valgte 52.9% av deltagerne i nøytralt humør å kjøpe 

sjokolade når 3 alternativer ble presentert, mot 63.3% når 15 alternativer ble presentert. For 

valget om å kjøpe en sjokolade når det var 3 eller 15 alternativer å velge mellom, ble RR = 
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.84. Dette viser at det var en noe lavere sannsynligheten for at en deltager skulle kjøpe 

sjokolade når valget sto mellom 3 alternativer enn når valget sto mellom 15 alternativer, som 

er motsatt trend av hva hypotesen hadde forutsett. 

Den neste analysen undersøkte om positivt humør reduserte sannsynligheten for 

beslutnings-vegring. I analysen ble det testet om valget om å kjøpe sjokolade var uavhengig 

av utvalgsstørrelsen til sortimentene, men kun for deltagerne i positivt humør, N = 76. I 

henhold til hypotesen, ble det forventet at det skulle være flere som kjøpte sjokolade fra 

utvalget på 15 sjokolader enn fra utvalget på 3 sjokolader. Denne analysen gir grunnlag til å 

avvise nullhypotesen; at utvalgsstørrelse og valg var uavhengige av hverandre for deltagerne i 

positivt humør, χ2 (1) = 12.270, p <.001. Som det fremgår i tabell 2, valgte 48.7% av 

deltagerne i positivt humør å kjøpe sjokolade da 3 alternativer ble presentert, mot 86.5% når 

15 alternativer ble presentert. For valget om å kjøpe en sjokolade når det var henholdsvis 3 

eller 15 alternativer å velge mellom, ble RR = .56. Dette viser at det var nær halvparten så 

sannsynlig at en deltager skulle kjøpe sjokolade når valget sto mellom 3 alternativer som når 

valget sto mellom 15 alternativer. Dette er i tråd med hva hypotesen predikerte. 

 

Økt tendens til å velge, analyse på tvers av hele datasettet. I denne analysen ble det 

testet hvorvidt valget om å kjøpe en sjokolade var uavhengig av hvilket humør deltagerne var 

i, N = 159. Basert på hypotesen ble det forventet at flere deltagere i positivt humør ville velge 

en sjokolade enn deltagere i nøytralt humør. Denne analysen gir ikke grunnlag for å avvise 

nullhypotesen; at humør og valg var uavhengige av hverandre, χ2 (1) = 1.107, p = .293. Som 

fremgår av tabell 3, viser krysstabellen at 59.0% av deltagerne valgte å kjøpe sjokolade i 

nøytralt humør, men i positivt humør var det 67,1% av deltagerne som valgte å kjøpe 

sjokolade. For valget om å kjøpe sjokolade i nøytralt eller positivt humør var RR = .88. Dette 

viser at det var noe lavere sannsynlighet for at en deltager i nøytralt humør skulle kjøpe 

Tabell 2: Krysstabell for utvalgsstørrelse og valg, sett under hvert nivå av humørvariabelen 

 Nøytralt humør  Positivt humør  

 Valgte ikke 

sjokolade 

Valgte 

sjokolade 

Total Valgte ikke 

sjokolade 

Valgte 

sjokolade 

Total 

3 alternativer 16 (47.1%) 18 (52.9%) 34 20 (51.3%) 19 (48.7%) 39 

15 alternativer 18 (36.7%) 31 (63.3%) 49 5 (13.5%) 32 (86.5%) 37 

Total 34 (41.0%) 48 (59.0%) 83 25 (32.9%) 51 (67.1%) 76 
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sjokolade enn at en deltager i positivt humør skulle kjøpe sjokolade. Selv om dette ikke var 

signifikant peker trenden i samme retning som hypotesen. 

 

 

Tabell 3: Krysstabell for humør og valg 

 Valgte ikke sjokolade Valgte sjokolade Total 

Nøytralt humør 34 (41.0%) 49 (59.0%) 83 

Positivt humør 25 (32.9%) 51 (67.1%) 76 

Total 59 (37.1%) 100 (62.9%) 159 

 

Økt tendens til å velge, analyse for hvert nivå av utvalgsstørrelse variabelen. I 

denne analysen ble det utforsket om flere av deltagerne i positivt humør valgte en sjokolade 

enn deltagerne i nøytralt humør, da de kunne velge fra utvalget på 3 sjokolader. Analysen 

testet om hvorvidt valget å kjøpe sjokolade var uavhengig av hvilket humør deltagerne var, N 

= 73. Basert på hypotesen at positivt humør får flere til å kjøpe en sjokolade, ble det forventet 

at flere deltagere i positivt humør enn i nøytralt humør ville kjøpe en sjokolade. Selv når 

utvalget var på 3 alternativer. Likevel gir ikke analysen noe grunnlag for å avvise 

nullhypotesen om at valg og humør er uavhengige av hverandre, χ2 (1) = .130, p = .719. Som 

fremgår av tabell 4, valgte 52.9% av deltagerne i nøytralt humør å kjøpe sjokolade, mot 

48.7% av deltagerne i positivt humør. For valget om å kjøpe sjokolade i henholdsvis nøytralt 

eller positivt humør, var RR = 1.08. Dette viser at det var tilnærmet lik sannsynlighet for at 

deltagerne skulle kjøpe en sjokolade, noe som ikke er i overensstemmelse med hypotesen at 

positivt humør generelt øker sannsynligheten til å ta et valg. 

 I denne analysen ble det utforsket om flere av deltagerne i positivt humør valgte en 

sjokolade enn deltagerne i nøytralt humør, da de kunne velge fra utvalget på 15 sjokolader. I 

denne analysen testet jeg hvorvidt valget om å kjøpe en sjokolade var uavhengig av hvilket 

Tabell 4: Krysstabell for humør og valg, sett under hvert nivå av variabelen utvalgsstørrelse 

 3 alternativer  15 alternativer  

 Valgte ikke 

sjokolade 

Valgte 

sjokolade 

Total Valgte ikke 

sjokolade 

Valgte 

sjokolade 

Total 

Nøytralt 

humør 

16 (47.1%) 18 (52.9%) 34 18 (36.7%) 31 (63.3%) 49 

Positivt 

humør 

20 (51.3%) 19 (48.7%) 39 5 (13.5%) 32 (86.5%) 37 

Total 34 (41.0%) 48 (59.0%) 73 25 (32.9%) 51 (67.1%) 86 
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humør deltagerne var i, N = 86. I henhold til hypotesen at positivt humør øker 

sannsynligheten for å kjøpe en sjokolade, ble det forventet at det var flere deltagere i positivt 

humør enn i nøytralt humør som valgte å kjøpe sjokolade når utvalget var på 15 alternativer. 

Analysen gir grunnlag for å avvise nullhypotesen om at humør og valg er uavhengige av 

hverandre for deltagerne som kunne velge mellom femten alternativer, χ2 (1) = 5.802, p = 

.016. Som fremgår av tabell 4, valgte 63.3% av deltagerne med femten alternativer å velge 

mellom å kjøpe en sjokolade i nøytralt humør, mot 86.5% av deltagerne i positivt humør. For 

valget om å kjøpe sjokolade i henholdsvis nøytralt eller positivt humør var RR = .73. Dette 

viser at det var større sannsynlighet for at deltagerne positivt humør skulle kjøpe en sjokolade 

som at deltagerne i nøytralt humør skulle kjøpe sjokolade. Dette er i overensstemmelse med 

hypotesen at positivt humør generelt øker sannsynligheten til å ta et valg. 

 

Drøftelse av resultatene fra hovedhypotese 1. Resultatene viser ikke noe tegn til 

beslutnings-vegring for deltagerne i nøytralt humør. Selv om trenden ikke er signifikant, går 

den i motsatt retning av hva hypotesen forutså. Blant deltagere i nøytralt humør var det flere 

som kjøpte sjokolade fra utvalget på 15 sjokolader enn fra utvalget på 3 sjokolader. Man kan 

ikke se bort ifra at 15 alternativer kan ha vært for lite til å frambringe beslutnings-vegring. 

Ofte har utvalget som representerer det utvidede settet hatt mellom 20 – 30 alternativer (se 

f.eks. Iyengar & Lepper). Likevel er det flere studier som har demonstrert beslutnings-

overbelastning med utvalgsstørrelser på linje med denne studien (Chernev, 2003; Haynes, 

2009; Townsend & Kahn, 2014). Til tross for dette skiller de seg fra denne studien på et 

vesentlig punkt; de har ikke hatt beslutnings-vegring som avhengig variabel. Studier har vist 

beslutnings-vegring med utvalg på mindre enn 15 alternativer (Dhar, 1997), men da har 

alternativene blitt presentert med langt flere attributter enn hva som er tilfellet her. Likevel ser 

det ut som om resultatene delvis støtter hypotesen om at positivt humør kan redusere 

beslutnings-vegring. I tråd med hypotesen viste analysen at blant deltagerne i positivt humør 

var det signifikant flere som kjøpte sjokolade fra utvalget med 15 alternativer enn fra utvalget 

med 3 alternativer. I tillegg viste denne effekten seg å være rimelig stor; det var nesten to 

ganger så sannsynlig at et en deltager i positivt humør endte opp med å kjøpe en sjokolade fra 

utvalget på 15 sjokolader enn fra utvalget på 3 sjokolader. Likevel er dette bare en delvis 

støtte til hypotesen, i og med at man ikke kan vite om resultatet hadde vært det samme i en 

kontekst der man kunne påvise beslutnings-vegring.   

Videre var det bare en delvis støtte til hypotesen om at positivt humør generelt øker 

sannsynligheten for at man velger noe fra et utvalg. Når deltagerne valgte fra utvalget på 3 
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sjokolader var den ingen forskjell mellom deltagerne i nøytralt og i positivt humør, noe som 

ikke er i overensstemmelse med hypotesen. En mulighet er simpelthen at 3 alternativer ikke 

var tilstrekkelig for at deltagerne skulle finne en sjokolade de trodde de ville like. I tidligere 

studier har det begrensede utvalget ofte vært på rundt 6 alternativer (se f.eks. Iyengar & 

Lepper, 2000; Gao & Simonson, 2016). I tråd med hypotesen, at deltagere i positivt humør 

generelt vil kjøpe mer sjokolade, var det signifikant flere deltagere i positivt enn nøytralt 

humør som kjøpte sjokolade når utvalget var på 15 sjokolader enn når det var på 3 sjokolader. 

For hver deltager i positivt humør som kjøpte en sjokolade var det 0.73 deltagere i nøytralt 

som kjøpte en sjokolade.   

 

Hovedhypotese 2: Positivt Humør Reduserer Beslutningstid  

For å analysere hypotesen, at deltagerne i positivt humør tar en beslutning rasker enn 

deltagerne i nøytralt humør, anvendte jeg en 2 (3 alternativer, 15 alternativer) x 2 (nøytralt 

humør, positivt humør) faktoriell variansanalyse. Den avhengige variabelen, «beslutningstid» 

ble målt i antall sekunder deltagerne brukte fra de fikk se utvalget med sjokolader til de forlot 

siden med utvalget av sjokolader. Fordi den avhengige variabelen hadde en høyrevridd 

fordeling, ble alle analysene foretatt med kvadratroten til den avhengige variabelen. Selv om 

analysene som presenteres er utført med den transformerte avhengige variabelen, vil jeg oppgi 

all deskriptiv statistikk i ikke-transformert form. Dette er for at det skal være lettere å få en 

intuitiv forståelse av resultatene. Videre vil jeg presentere tre ulike analyser. Først vil jeg 

analysere hele datasettet. Deretter vil jeg analysere to undergrupper i datasettet, henholdsvis 

de som kjøpte sjokolade og de som ikke kjøpte sjokolade. Det ble vurdert å gjøre hele 

analysen som en 2 (3 alternativer, 15 alternativer) x 2 (nøytralt humør, positivt humør) x 2 

(valgt, ikke valgt) faktoriell design, men det ble ikke gjort i og med at det ikke var 

tilstrekkelig med deltagere til at en slik analyse skulle ha en adekvat statistisk styrke. 

 

Raskere beslutningstid i positivt humør, variansanalyse med hele datasettet. For analysen 

av hele datasettet var N = 159. Basert på hypotesen, at positivt humør er forbundet med 

raskere beslutningstid, ble det forventet en hovedeffekt av humør. Som fremgår av tabell 5, 

brukte deltagerne i nøytralt humør i gjennomsnitt 59.6 sekunder på å bestemme seg, og 

deltagerne i positivt humør brukte i gjennomsnitt 56.8 sekunder før de bestemte seg. Analysen 

viste dermed ingen signifikant hovedeffekt av humør, F(1,155) = .001, p = .973; ƞ2  < .001. 

For den uavhengige variabelen «utvalgsstørrelse», viste analysen at deltagerne som ble 

presentert 3 alternativer i gjennomsnitt brukte 46.4 sekunder på å bestemme seg, og at 
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deltagerne som ble presentert 15 alternativer gjennomsnittlig brukte 68.4 sekunder før de 

bestemte seg. Analysen viste at denne forskjellen var signifikant, F(1,155) = 8.219, p = .005; 

ƞ2 = .050. Videre viste analysen at blant deltagerne som valgte fra utvalget på 15 alternativer 

(se tabell 5), brukte deltagerne i positivt humør gjennomsnittlig kortere tid på å bestemme seg 

enn deltagerne i nøytralt humør. Dette er også det hypotesen predikerte, men når man ser på 

deltagerne som valgte fra utvalget på 3 alternativer endrer bilde seg. Da ser man at deltagerne 

i positivt humør i gjennomsnitt brukte lengre tid på å bestemme seg enn deltagerne i nøytralt 

humør (se tabell 5). Analysen viste at interaksjonsleddet ikke var signifikant, F(1,155) = .181, 

p = .617; ƞ2 = .001. Dermed gir ikke analysen støtte til hypotesen at effekten av positivt 

humør er større for deltagerne som velger fra et sortiment på 15 alternativer, sammenlignet 

med effekten av positivt humør for deltagerne som velger fra et sortiment på 3 alternativer. 

 

Tabell 5: Gjennomsnittlig beslutningstid for hele utvalget 

Humørbetingelse Antall alternativer Gjennomsnittlig 

beslutningstid 

SD N 

Nøytralt humør Tre alternativer 

Femten alternativer 

Total 

39.723 s 

73.541 s 

59.688 s 

40.713 

80.610 

68.925 

34 

49 

83 

Positivt humør Tre alternativer 

Femten alternativer 

Total 

52.240 s 

61.719 s 

56.855 s 

73.429 

45.608 

61.262 

39 

37 

76 

Total Tre alternativer 

Femten alternativer 

Total 

46.410 s 

68.455 s 

58.334 s 

60.373 

67.713 

65.185 

73 

86 

159 

Notat: s = sekunder 

 

Variansanalyser av de som kjøpte og de som ikke kjøpte sjokolade. For å se om 

humør og utvalgsstørrelse kunne påvirke de som kjøpte og de som ikke kjøpte forskjellig, så 

ble de analysert hver for seg. I analysen av de som kjøpte sjokolade var N = 100. Analysen 

viste ingen hovedeffekt av humør, F(1,96) = .990, p = .322; ƞ2 = .010. Utvalgsstørrelse viste 

seg ikke å ha en signifikant hovedeffekt, men fortsatt rimelig nærme alfanivået, F(1,96) = 

3.47, p = .065; ƞ2 = .035. Videre viste analysen heller ikke noen signifikant interaksjonseffekt, 

F(1,96) = 2.018, p = .316; ƞ2 = .010. Som tabell 6 viser, så er tendensen at de i positivt humør 

bruker lengre tid på å velge enn de i nøytralt humør, altså motsatt av hva hypotesen 
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predikerte. Men for utvalgsstørrelse er trenden fortsatt at deltagerne som valgte fra det 

utvidede sortimentet brukte lengre tid enn de som valgte fra det begrensede sortimentet.  

For analysen av de som ikke kjøpte sjokolade var N = 59. Heller ikke for deltagerne 

som lot være å kjøpe sjokolade viste analysen hverken en hovedeffekt for humør, F(1,55) = 

.948, p = .334; ƞ2 = .017, eller for utvalgsstørrelse, F(1,96) = 1.366, p = .247; ƞ2 = .024. Som 

tabell 6 viser, så er tendensen at de i positivt humør bruker kortere tid på å velge enn de i 

nøytralt humør, som er i retning av hva hypotesen predikerte. For utvalgsstørrelse er trenden 

fortsatt at de som velger fra det største utvalget bruker lengst tid. Videre viste analysen heller 

ingen interaksjonseffekt, F(1,96) = .095, p = .759; ƞ2 = .002. Dette gir dermed ingen grunn til 

å hevde at humør har en betinget effekt på beslutningstid avhengig av størrelsen på utvalget. 

 

Tabell 6: Gjennomsnittlig beslutningstid for de som kjøpte sjokolade og ikke kjøpte sjokolade 

  Kjøpte sjokolade Kjøpte ikke sjokolade 

Humør:  Nøytralt 

Positivt 

57.827 s (SD = 58.261) 

64.841 s (SD = 61.819) 

62.370 s (SD = 82.795) 

40.564 s (SD = 57.920) 

Utvalgsstørrelse: 3 alternativer  

15 alternativer  

51.318 s (SD = 63.297) 

67.328 s (SD = 57.505) 

41.366 s (SD = 57.667) 

71.544 s (SD = 91.555) 

Notat: s = sekunder 

 

Drøftelse av resultatene fra hovedhypotese 2. I henhold til analysen er det ikke noe 

som tyder på at positivt humør reduserte deltagernes beslutningstid. Den gjennomsnittlige 

beslutningstiden til deltagerne i nøytralt og positivt humør var tilnærmet lik, og i tillegg var 

effektstørrelsen på ƞ2 <.001. Dette indikerer at humør ikke hadde noen effekt på 

beslutningstid. I og med at det ikke er mulig å påvise at deltagerne som tok studien tidlig på 

dagen ble påvirket av humørmanipulasjonen, kan man ikke utelukke at disse deltagerne 

faktisk ikke var i et positivt humør. Dette vil i så fall kunne minsket effekten av humør, og 

gjort at det ble vanskeligere å finne en effekt som kan ha vært der. Videre viste analysen at 

alle deltagerne som valgte fra sortimentet med 15 sjokolader brukte signifikant lengre tid på å 

velge enn de som valgte fra et sortiment med 3 sjokolader.   

Siden forhåndsanalysen av statistisk styrke ble utregnet med antagelsen om en 

medium effektstørrelse, i og med at det kun er funnet små effektstørrelser, er det mulig at det 

ikke er nok statistisk styrke til å finne effekter som faktisk har vært der. I og med at 

forhåndsanalysen av statistisk styrke ble utført med tanke på hele datasettet, vil den statistiske 

styrken for underanalysene av de som kjøpte og de som ikke kjøpte sjokolade være især lav. 
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Det er en god mulighet for at antallet deltagere i hver av disse gruppene er for lite til å finne 

effekter som er der. Interessant nok er effektstørrelsen til humør større for undergruppene enn 

hva som er tilfellet når man analyserer hele datasettet. Dette tyder på at effekten av humør i 

hver av undergruppene går i forskjellige retninger, noe som gjør at de kansellerer hverandre ut 

når de analyseres under ett. Dette bekreftes når man ser på gjennomsnittstidene (tabell 6). Ser 

man på beslutningstiden for de som kjøpte sjokolade, var det deltagerne i positivt humør som 

brukte lengst tid på å bestemme seg. For de som ikke kjøpte sjokolade var det deltagerne i 

nøytralt humør som hadde lengst beslutningstid. Utfra analysen av resultatene er den 

variasjonen som finnes mellom de som kjøpte og de som ikke kjøpte sjokolade, mest 

sannsynlig tilfeldig variasjon. Likevel er det en interessant mulighet at humør kan ha påvirket 

folks beslutningstid ulikt, avhengig om de valgte å kjøpe en sjokolade eller lot det være. En 

oppfølgende t-test, viste at det for deltagerne i positivt humør var en signifikant forskjell i 

beslutningstid mellom de som kjøpte sjokolade og de som ikke gjorde, t(74) = 2.525, p = 

.014. For deltagerne i nøytralt humør var det ingen forskjell i beslutningstid mellom 

deltagerne som kjøpte og deltagerne som ikke kjøpte, t(81) = .119, p = .906. Dette indikerer at 

humør kan ha en effekt på beslutningstid, men at en slik humøreffekt eventuelt modereres av 

kontekstspesifikke faktorer.    

 

Delhypotese 1 og 2: Hvor vanskelig det er velge 

En studie viste at folk syntes det var vanskeligere å velge fra det største av to sortimenter 

(Iyengar & Lepper, 2000). Dette funnet har lagt grunnlaget for delhypotesene i denne studien. 

I henhold til disse delhypotesene forventes det at deltagerne opplever det som vanskeligere å 

velge fra det utvidede sortimentet på 15 alternativer enn fra det begrensede sortimentet på 3 

alternativer. Videre forventes det at jo vanskeligere deltagerne opplever beslutningsprosessen, 

vil (a) desto færre deltagere velge å kjøpe en sjokolade, og (b) deltagerne vil bruke lengre 

beslutningstid. Ved å anvende Hayes (2013) analyseprogram Process, utførte jeg to enkle 

mediasjonsanalyser, ved bruk av modell 4. I begge analysene var «utvalgsstørrelse» 

uavhengig variabel, og «vanskelig» medierende variabel. Den første analysen brukte «valg» 

som avhengig variabel, og den andre analysen brukte «beslutningstid» som avhengig variabel.  

I og med at ikke alle deltagerne rapporterte hvor vanskelig de opplevde 

beslutningsprosessen, ble det i disse analysene kun 111 deltagere. Dette skjedde antagelig 

fordi spørsmålet ble stilt slik at det kunne høres ut som om det bare gjaldt for deltagerne som 

hadde valgt å kjøpe en sjokolade. Dette er en svakhet ved disse analysene, og det det har 
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sannsynligvis svekket den statistiske styrken og dermed redusert sannsynligheten for å skulle 

finne en effekt som er der.  

 

Mediasjonsanalyse med valg som avhengig variabel. For å se om den subjektive 

opplevelsen av hvor vanskelig det var å velge medierte effekten «utvalgsstørrelse» har på 

«valg», ble analysen utført med en enkel mediasjonsmodell, N = 111. I og med at Process 

ikke gir noen utskrift av totaleffekten når den avhengige variabelen er dikotom, anvendte jeg 

en logistisk regresjonsanalyse for å estimere totaleffekten. I motsetning til hva som var 

forventet, men som allerede er blitt vist i analysen av hovedhypotese 1, viste totaleffekten at 

det var mer sannsynlig at en deltager kjøpte sjokolade fra utvalget på 15 sjokolader enn fra 

utvalget på 3 sjokolader, b = .980, p = .004; OR = 2.66. Videre viste analysen (se fig. 4) at 

deltagerne anga det som vanskeligere å velge mellom 15 alternativer enn å velge mellom 3 

alternativer, a = 1.859, t(109) = 3.138, p = .002. I motsetning til hva delhypotese 1 forutså, 

viste analysen at jo vanskeligere deltagerne syntes det var å velge, desto mer sannsynlig var 

det at de kjøpte en sjokolade, b = .390, p = .012; OR = 1.48. En bias-korrigert 

konfidensintervall basert på 10,000 resamplinger, viste at 99% konfidensintervallet for den 

indirekte effekten (ab = .725) nesten var over null (fra -.005 til 10.371), noe som viser at dette 

var en tilnærmet signifikant mediering. I tillegg viste dette seg at når den indirekte effekten 

var kontrollert for, var ikke den direkte effekten signifikant, c`= .975, p = .196.  

 

Fig. 4: Koeffisienter fra mediasjonsanalyse av valg som avhengig variabel 

 

Mediasjon med beslutningstid som avhengig variabel. For å se hvor vanskelig 

deltagerne opplevde beslutningsprosessen medierte effekten «utvalgsstørrelse» hadde på 

«beslutningstid», ble denne analysen utført med en enkel mediasjonsmodell, N = 111. I 

overensstemmelse med analysen av hovedhypotese 2, viste totaleffekten at det å velge fra 
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utvalget på 15 sjokolader var forbundet med lengre beslutningstid enn det å velge fra utvalget 

på 3 sjokolader, b = 1.766, t(157) = 2.919, p = .005. Videre viste analysen (se fig. 5) at 

deltagerne oppga det som vanskeligere å velge mellom 15 alternativer enn å velge mellom 3 

alternativer, a = 1.859, t(109) = 3.138, p = .002. I tråd med delhypotese 2 viste analysen at jo 

vanskeligere deltagerne syntes det var å velge, desto mer tid brukte de på å ta en beslutning, b 

= .473 (ikke-transformerte b = 8.198), t(108) = 5.435, p <.001. En bias-korrigert 

konfidensintervall basert på 10,000 resamplinger, viste at 99% konfidensintervallet for den 

indirekte effekten ab = .880 (ikke-transformerte ab = 15.236) var helt over null, fra .172 til 

2,090. Dette viser at det var en signifikant mediering. I tillegg viste det seg å være en 

fullstendig mediering, da den direkte effekten ikke var signifikant, c`= .886, t(157) = 1.576, p 

= .118.    

 

 

 
 

 

Fig. 5: Koeffisienter fra mediasjonsanalyse av beslutningstid som avhengig variabel  
 

Drøftelse av resultatene til delhypotese 1 og 2. I samsvar med de foregående 

analysene, viste disse analysene at det å øke utvalgsstørrelsen økte sannsynligheten for at 

deltagerne kjøpet en sjokolade og hvor lang tid de brukte på å bestemme seg. Det som er 

spesifikt for denne analysen, var at den undersøkte hvordan opplevd vanskelighet med å ta en 

beslutning ble påvirket av utvalgsstørrelsen. Og deretter hvordan opplevd vanskelighet 

påvirket (a) deltagernes avgjørelse om å kjøpe en sjokolade og (b) deres beslutningstid.  

Relevant for begge delhypotesene så var analysen i overensstemmelse med tidligere 

funn av Iyengar og Lepper (studie 3, 2000). Deltagerne rapporterte at det var vanskeligere å 

velge fra det utvidede enn det begrensede sortimentet. Denne effekten, at det var vanskeligere 

å velge fra det utvidede sortimentet, var forventet i delhypotese 1 å redusere sannsynligheten 

for at deltagerne ville kjøpe en sjokolade. Analysen viste det motsatte, at jo vanskeligere 
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deltagerne opplevde beslutningsprosessen, desto mer sannsynlig var det at de kjøpte en 

sjokolade. For hver enhets økning i vanskelighets-variabelen, angir analysen at oddsen for at 

noen skulle velge en sjokolade økte 1.48 ganger relativt til oddsen for å ikke kjøpe sjokolade. 

Den indirekte effekten av utvalgsstørrelse på sannsynligheten for å kjøpe en sjokolade, viste 

at oddsen for å kjøpe en sjokolade var 2.75 ganger større enn oddsen for ikke å kjøpe en 

sjokolade.  

Analysen med beslutningstid som avhengig variabel, viste seg å være i tråd med hva 

som var forventet i delhypotese 2. Hvor vanskelig deltagerne opplevde beslutningen viste seg 

å ha en signifikant effekt på hvor lang tid de brukte på å bestemme seg. Jo vanskeligere 

deltageren medelte at det var å ta et valg, desto lengre tid brukte de før de forlot siden med 

sjokoladeutvalget. Basert på den indirekte effekten brukte deltagerne i gjennomsnitt litt i 

overkant av 15 sekunder på å bestemme seg når de valgte fra utvalget på 15 alternativer 

sammenlignet med utvalget på 3 alternativer. I og med at vanskelig fullstendig medierte 

effekten av utvalgsstørrelse, var det ingen ytterligere effekt av utvalgsstørrelse på 

beslutningstid.  
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Teoretisk drøftelse 

 

Teoretisk drøftelse av hovedhypotesene  

Hovedhypotese 1: Virkningen av utvalgsstørrelse og humør på valg. Basert på 

funnene i denne studien, ser det ut til at størrelsen på et sortiment og humør påvirker 

sannsynligheten for at en person skal kjøpe noe fra sortimentet. Sannsynligheten for å kjøpe 

en sjokolade var signifikant større når deltagerne valgte fra utvalget på 15 sjokolader og var i 

positivt humør. Dermed ser det ut som om positivt humør kan gjøre det lettere for folk å fatte 

en beslutning når utvalget er stort. Likevel hadde positivt humør ingen effekt på 

sannsynligheten for at deltagerne skulle kjøpe en sjokolade fra utvalgene med 3 alternativer. 

Et nærliggende spørsmål blir da hvorfor positivt humør kun økte sannsynligheten for at 

deltagerne skulle kjøpe en sjokolade fra det utvidede sortimentet, og ikke det begrensede 

sortimentet? Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for denne oppgaven tar 

utgangspunkt i at positivt humør, gjennom å vekte bruken av kognitive kunnskapsstrukturer 

og en heuristisk prosessering, får alternativer som vurderes tidlig til å framstå som mer 

attraktive enn de øvrige alternativene. Grunnen til dette er at alternativene som vurderes 

senere forventes å bli prosessert såpass overflødig, at positivt humør gjennom «hva-føler-jeg-

om-det?» heuristikken ikke attribueres til disse alternativene. Dette kan forklare hvorfor 

sannsynligheten var større for at deltagerne i positivt humør kjøpte en sjokolade fra det 

utvidede sortimentet enn hva som var tilfellet for deltagerne i nøytralt humør. Likevel kan 

ikke et slikt teoretisk rammeverk forklare hvorfor det ikke var noen humøreffekt da deltagerne 

valgte fra det begrensede sortimentet.  

En mulig forklaring kan man finne i hvilke kognitive kunnskapsstrukturer som vektes i 

positivt humør. Det teoretiske grunnlaget for hovedhypotese 1 (og for hovedhypotese 2) var at 

førsteinntrykk, som en type kunnskapsstruktur, kom til å ha en større effekt i positivt enn 

nøytralt humør. En mulighet er at det har vært andre kunnskapsstrukturer som har blitt 

vektlagt enn førsteinntrykk. En slik kandidat er familiaritet. Det er godt dokumentert at folk 

generelt er mer positiv ovenfor familiære produkter enn produkter man ikke har kjennskap til 

(se f.eks. Janiszewski & Meyvis, 2001; Mantonakis, Whittlesea, & Yoon, 2008), det vil si at 

man har en viss preferanse for det familiære ovenfor det ukjente. Det er mulig at produkter 

deltagerne var familiære med ble kognitivt framtredende, og at humøret derfor ble attribuert 

til disse produktene.  
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Nå var det ingen av deltageren som oppga å ha god kjennskap til sjokolademerket Green 

& Black (dette er det kontrollert for, se metodedelen), dermed var de antagelig ikke familiære 

med selve produktet. Likevel indikerte navnene på de fleste av alternativene hvilken smak 

sjokoladen hadde. Det framstår som sannsynlig at deltagerne kan ha vært familiære med noen 

av smakene. Hvis det var slik at positivt humør ble attribuert til alternativene som de var 

familiære med smakene til, kan dette forklare hvorfor det bare var en humøreffekt når 

deltagerne valgte fra det utvidede sortimentet. Med 15 alternativer å velge mellom, var det rett 

og slett større sannsynlighet for at man fant en sjokolade med en smak man var familiær med 

enn når utvalget var på 3 sjokolader. I datasettet er det indikasjoner på at en slik forklaring 

kan være riktig. For det første er det kun ett alternativ som ikke ble valgt en eneste gang, og 

det var Maya Gold. Dette er også det eneste alternativet som ikke indikerer hvilken smak den 

består av (se vedlegget). I tillegg var det en overvekt av deltagerne som valgte 

melkesjokolade, både fra utvalget på 3 alternativer (5 av 7) og fra utvalget på 15 alternativer 

(17 av 63). At deltagerne var familiær med melkesjokolade kan antagelig tas for gitt. En 

kjikvadrattest på utvalget på 15 alternativer indikerer også at det ser ut til å være en 

sammenheng mellom sjokoladetype og hvor vidt deltagerne kjøpte en sjokolade, χ2 (14) = 

62.060, p <.001.  

Videre gir denne studien en delvis støtte til hypotesen om at positivt humør kan redusere 

sannsynligheten for beslutnings-vegring, da flere av deltagerne i positivt humør valgte å kjøpe 

en sjokolade fra utvalget på 15 alternativer enn fra utvalget på 3 alternativer. I og med at det 

ikke kunne påvises beslutnings-vegring hos deltagerne i nøytralt humør, er dette kun en delvis 

støtte til hypotesen. For virkelig å teste om positivt humør kan redusere sannsynligheten for 

beslutnings-vegring, ville det være nødvendig å vise at det faktisk oppstår beslutnings-vegring 

hos deltagerne i nøytralt humør. Om man derimot legger til grunn at positivt humør øker 

sannsynligheten for at folk kjøper et produkt ved at familiære produkter blir mer kognitivt 

tilgjengelig, da er det grunn til å anta at positivt humør ikke vil redusere sannsynligheten for 

beslutnings-vegring. Dette skyldes at beslutnings-vegring som regel inntreffer når man ikke er 

familiær med produktene (Chernev et al., 2015). Dermed ser det ut til at faktoren (dvs. 

familiaritet) som gjør det mulig for positivt humør å redusere sannsynligheten for beslutnings-

vegring, i seg selv kan redusere sannsynligheten for beslutnings-vegring uten at en 

beslutningstager er i positivt humør. Likevel, som det er teoretisk redegjort for, så er det flere 

faktorer som kan påvirke hvor sannsynlig det er at en beslutningstager vil oppleve 

beslutnings-vegring; om en beslutningstager er ansvarliggjort, om man har bestemt seg for å 

ta et valg, hvorvidt alternativene tilskrives mange attributter og om mange av alternativene 
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har unike attributter i forhold til resten av utvalget. I situasjoner der familiaritet i seg selv ikke 

er tilstrekkelig til å hindre beslutnings-vegring, kan det derfor være at positivt humør er det 

som skal til for å redusere sannsynligheten for beslutnings-vegring.  

Basert på funnene i denne studien er det åpenbart ikke grunnlag for å komme med noen 

klare konklusjoner om effekten humør har på beslutnings-vegring, men jeg vil hevde at denne 

studien gir utgangspunkt til å stille nye og interessante spørsmål. Et påfallende spørsmål i 

denne sammenhengen, er om familiaritet og/eller andre kognitive kunnskapsstrukturer 

(preferanser, kognitive skjemaer, stereotypier etc.) er en nødvendig faktor for at positivt 

humør skal kunne redusere sannsynligheten for beslutnings-vegring. Dette kan en fremtidig 

studie utforske. En slik studie måtte kunne kontrollert for hvorvidt deltagere hadde kognitive 

kunnskapsstrukturer knyttet opp til produktene som ble presentert. For å gjøre dette kunne 

man designet sine egne sjokolader, med egne navn (unngått smaksnavn) og utsende. En grov 

skisse på prosedyren til en slik studie kunne vært som følger: Først benytter man seg av en 

humørmanipulasjon. Deretter ber man deltagerne være med på en studie til. I denne «nye» 

studien settes deltagerne til å bedømme designet på noen av sjokoladene man har designet. Til 

slutt lar man deltagerne velge en sjokolade som belønning, enten fra et begrenset eller et 

utvidet sortiment. Da vil halvparten av deltagerne få presentert et sortiment der de er 

familiære med noen av sjokoladene. Den andre halvparten vil bli presentert et utvalg der de 

ikke er familiære med noen av sjokoladene. I og med at man i en slik studie har kontroll på 

om deltagerne er familiære med alternativene eller ikke, kan man isolere effekten av kognitive 

kunnskapsstrukturer. Dermed kan man undersøke om kognitive kunnskapsstrukturer er en 

avgjørende faktor for at positivt humør skal kunne redusere sannsynligheten for beslutnings-

vegring.   

   

 Hovedhypotese 2: Virkningen av utvalgsstørrelse og humør på beslutningstid. Med 

utgangspunkt i analysene, fremgår det at deltagerne brukte lengre tid på å velge fra utvalget 

på 15 sjokolader enn de gjorde fra utvalget på 3 sjokolader. Selv om dette ikke framstår som 

særlig overraskende, er det verdt å merke seg at den gjennomsnittlige beslutningstiden for 

hver av gruppene (3 alternativer = 46.410 s, 15 alternativer = 68.455 s) ikke skilte seg mye fra 

hverandre. Beslutningstiden for deltagerne som valgte fra utvalget på 15 alternativer var ikke 

fem ganger lenger enn deltagerne som valgte fra utvalget på 3 alternativer, selv om antallet 

alternativer var fem ganger større. Dette indikerer at deltagerne på den ene eller andre måten 

har forenklet beslutningsprosessen når valget har vært mellom 15 alternativer. Dette er i 

overensstemmelse med begrenset rasjonalitet teoretiseringen til Simon (1955). Der Simon 
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påpeker at mennesker med sin begrensede mentale kapasitet trenger å finne måter å forenkle 

beslutninger i takt med at beslutnings-kompleksiteten øker. 

Videre fant ikke analysene noe støtte til kjernen i hovedhypotese 2, at positivt humør 

reduserer tiden folk bruker på å bestemme seg. Det var tilnærmet ingen effekt av humør når 

man så på hele datasettet. Som tendensene i datasettet antydet, kan dette komme av at humør 

har motsatt effekt avhengig om man velger å kjøpe en sjokolade eller ikke. En konsekvens av 

dette er at effekten av humør nulles ut når man ser på hele datasettet. I oppfølgningsanalysene 

viste det seg at deltagerne i positivt humør brukte signifikant lengre tid på å bestemme seg 

hvis de kjøpte en sjokolade enn hvis de ikke kjøpte en sjokolade. Dette var ikke var tilfellet 

for deltageren i nøytralt humør. Selv om dette er en post hoc analyse, og en alfa på .05 ikke er 

konservativ nok til å stole på analysen, så antyder det i det minste at det kan være en forskjell 

i beslutningstiden mellom deltagerne i positivt humør som valgte en sjokolade og ikke valgte 

en sjokolade. Deltagernes beslutnings-intensjon kan være relevant i denne sammenhengen. 

Hvorvidt en person har bestemt seg for å finne et produkt han kan kjøpe eller om han kun ser 

på hva et utvalg har å tilby, kan påvirke hvor mye mentale ressurser som brukes (Chernev et 

a., 2015). I denne sammenhengen er det nærliggende å se på Rubicon modellen av 

handlingsfaser (Gollwitzer, 2012), i og med at denne modellen kan gi en ytterligere forklaring 

på hvordan og når man kan forvente at folk investerer mentale ressurser.  

I følge Rubicon modellen består en beslutning av flere faser. Modellen postulerer at man 

benytter seg av ulike tankesett før og etter man har satt seg et mål. Før en beslutning tas har 

man et delibererende tankesett, og etter at man har bestemt seg for hva man vil gjøre inntas et 

implementerende tankesett (Gollowitzer, 2012). Videre fremhever modellen at 

beslutningstagere som går fra et delibererende til et implementerende tankesett vil begynne en 

mer analytisk prosessering av informasjon. Dette kommer av at når man gjennomfører et mål 

man har satt seg, så krever det at man tar en pragmatisk innstilling for å kunne si noe om hvor, 

når og hvordan et mål skal fullbyrdes (Gollowitzer, 2012). Derfor kan man, basert på denne 

modellen, anta at deltagerne i positivt humør som gikk fra et delibererende til et 

implementerende tankesett, ikke lenger prosesserte alternativene heuristisk.  

Tar man som utgangspunkt at post hoc analysen representerer et genuint funn, trengs et 

svar på hvorfor bare deltagerne i positivt humør som ikke kjøpte en sjokolade bestemte seg 

raskere enn de som kjøpte en sjokolade. Som et ledd i å forsøke å gi mening til disse 

resultatene, gir Rubicon modellen for handlingsfaser noen interessante perspektiver. Basert på 

denne modellen kan man formode at deltagerne som bestemte seg for å kjøpe en sjokolade 

igangsatte en mer analytisk prosessering av alternativene, fordi de aktiverte et 
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implementerende tankesett. Siden en analytisk prosessering av informasjon er sekvensiell og 

treg (Evans & Stanovich, 2013), kan dette forklare hvorfor beslutningstiden økte for 

deltagerne i positivt humør som hadde bestemt seg for å kjøpe en sjokolade. Deltagerne i 

positivt humør som aldri bestemte seg for å kjøpe noen sjokolade kunne fortsette med en 

heuristisk prosessering, noe som tillot dem å bruke mindre tid på å vurdere alternativene. Et 

implementerende tankesett ville sannsynligvis ikke hatt samme effekten på deltagerne i 

nøytralt humør. Dette kommer av at deltagerne i nøytralt humør antagelig ikke prosesserte 

heuristisk slik som deltagerne i positivt humør gjorde. Dermed kunne antagelig ikke et 

implementerende tankesett drive opp beslutningstiden like mye for deltagerne i nøytralt 

humør som deltagerne i positivt humør.  

I studien ble det ikke kontrollert for om deltagerne var i et delibererende eller 

implementerende tankesett. Dermed gir ikke studien noen forutsetning for å kunne si hvorvidt 

deltagerne som kjøpte en sjokolade var i et implementerende tankesett, og deltagerne som 

ikke kjøpte sjokolade var i et delibererende tankesett. Til tross for dette mener jeg at Rubicon 

modellen bidrar med et interessant perspektiv i denne sammenheng. Som forklart over, kan 

denne modellen kaste lys over hva som kan ha gjort at deltagerne i positivt humør, i 

motsetning til deltagerne i nøytralt humør, tok en beslutning raskere når de ikke valgte en 

sjokolade enn når de valgte en sjokolade. I og med at dette er en post hoc forklaring trengs 

den å valideres av fremtidige studier. Da trenger man å demonstrere at deltagere i positivt 

humør med et delibererende tankesett fortsetter med en heuristisk prosessering, og at 

deltagere i positivt humør med et implementerende tankesett aktiverer en analytisk 

prosessering av informasjon.  

 

Teoretisk drøftelse av delhypotesene 

I tråd med tidligere funn av Iyengar og Lepper (2000), viste det seg at deltagerne opplevde 

beslutningsprosessen som vanskeligere da de valgte fra det utvidede sortimentet enn da de 

valgte fra det begrensede sortimentet. Videre viste det seg at hvor vanskelig deltagerne 

opplevde beslutningsprosessen medierte effekten utvalgsstørrelse hadde på både valget om å 

kjøpe en sjokolade, og på beslutningstid. Dette antyder at hvor vanskelig deltagerne opplevde 

beslutningsprosessen, forklarer hvordan utvalgsstørrelse påvirket de avhengige variablene 

valg og beslutningstid. Det vil si at det var effekten av hvor vanskelig deltagerne opplevde 

beslutningen, som til slutt førte til at flere deltagere kjøpte sjokolade og brukte lengere tid på å 

bestemme seg. 
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I delhypotese 1 ble det forventet at sannsynligheten for å kjøpe en sjokolade ville 

synke, jo vanskeligere deltagerne opplevde beslutningen. Analysen viste det motsatte, at 

sannsynligheten for å kjøpe en sjokolade økte, jo vanskeligere deltagerne opplevde 

beslutningen. Det fremstår det som lite intuitivt, at jo vanskeligere man opplever en 

beslutning, desto mer sannsynlig er det at man skal kjøpe en sjokolade. I den sammenhengen 

er det verdt å merke seg at relasjonen mellom «vanskelig» og «valg» ikke er kausal, men 

korrelasjonell. Derfor kan man ikke se bort fra at den kausale retningen går den andre veien, 

at det var valget om å kjøpe en sjokolade som påvirket hvor vanskelig deltagerne opplevde 

beslutningen. Dette kunne i så fall innebære at deltagerne som valgte en sjokolade, for å ta en 

avgjørelse, benyttet seg av mer mentale ressurser enn de som ikke valgte en sjokolade, og 

derfor opplevde beslutningsprosessen som vanskeligere. En slik forklaring, at det oppleves 

som vanskeligere å velge en sjokolade enn å la være, ser ut til å passe overens med hva jeg 

drøftet i forbindelse med hovedhypotese 2. Der argumenterte jeg for at deltagerne som valgte 

å kjøpe en sjokolade iverksatte et mer analytisk tankesett enn deltagerne som ikke kjøpte noen 

sjokolade. Det er vist at en analytisk, bunn-opp prosessering kan gi en meta-kognitiv 

opplevelse av at noe er vanskelig, fordi en slik prosessering ikke føles «flytende» (fluent) (se 

f.eks. Oppenheimer, 2008). Dermed, hvis deltagerne som kjøpte sjokolade aktiverte en mer 

analytisk prosessering enn deltagerne som ikke kjøpte sjokolade, kan man anta at de som 

valgte en sjokolade opplevde beslutningen som vanskeligere.  

Forklaringen som tar utgangspunkt i at deltagerne som valgte en sjokolade opplevde 

beslutningen som vanskeligere enn de som ikke valgte en sjokolade, fordrer en konseptuell 

modell der «valg» er den medierende variabelen mellom «utvalgsstørrelse» og «vanskelig». 

En slik konseptuell modell lar seg ikke teste i Process, siden valg er en dikotom variabel. 

Likevel utførte jeg en multippel regresjonsanalyse som tilsvarer stianalyse b og c` i Baron og 

Kennys (se Zhao, Lynch, & Chen, 210) metode for mediasjonsanalyse. Denne analysen viste 

at «valg» hadde en signifikant effekt på «vanskelig», b = 2.820, t(108) = 3.023, p = .003. I 

tillegg viste analysen at effekten «utvalgsstørrelse», hadde på «vanskelig», sank fra c = 1.859, 

t(108) = 31.38, p = .002, til c`= 1.437, t(108) = 2.443, p = .016. Dette indikerer at den 

alternative forklaringen med valg som den medierende variabelen, er en mulig konseptuell 

modell av relasjonen mellom utvalgsstørrelse, valg og vanskelig. 

I delhypotese 2 ble det forventet at beslutningstiden ville øke, jo vanskeligere 

deltagerne opplevde beslutningsprosessen. En slik forventning fikk støtte av analysen, som 

viste at deltagerne i gjennomsnitt brukte i overkant av 8 sekunder lenger for hver enhets 

økning på vanskelighetsvariabelen. Likevel trengs det, som i delhypotese 1, og påpekes at det 
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ikke er en kausal relasjon mellom «vanskelig» og «beslutningstid», men en korrelasjonell 

relasjon. Dermed er det mulig at retningen på effekten går motsatt vei. Det er mulig at 

deltagerne brukte deres subjektive opplevelse av hvor lang tid de brukte som en indikator på 

hvor vanskelig de opplevde beslutningsprosessen. Hvis man føler at man har brukt lang tid på 

å ta en beslutning, kan det tolkes som at det var vanskelig å velge. En oppfølgende analyse 

viste at beslutningstid medierte effekten utvalgsstørrelse hadde på hvor vanskelig deltagerne 

opplevde beslutningsprosessen, ab = .801, p = .011. Medieringen var ikke helt fullstendig, i 

og med at den direkte effekten fortsatt så å si var signifikant, c`= 1.057, p = .056. Dette 

indikerer at man ikke kan utelukke en annen konseptuell modell enn den som ble testet i 

denne studien. Det fremstår likevel som plausibelt at man bruker lengre tid på å bestemme seg 

når man skal ta en vanskelig avgjørelse, enn når man skal ta en enkel avgjørelse. Dermed kan 

man, basert på analysen av delhypotese 2, anta at deltagerne brukte lengere tid på å velge fra 

det store enn det lille sortimentet, fordi det å velge fra det store sortimentet opplevdes 

vanskeligere.   
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Begrensninger  

 

I denne studien er det flere elementer det er grunn til å være kritisk til. Som nevnt tidligere var 

at det ikke er mulig å påvise at humørmanipulasjonen hadde noen effekt på deltagerne som 

utførte studien tidlig på morgenen. Dette kan ha gjort at flere av deltagerne i positivt humør 

betingelsen faktisk ikke ble i bedre humør av humørmanipulasjonen. Dette kan i så fall ha 

redusert effekten humør hadde på de avhengige variablene. Kanskje har dette bidratt til at 

humør ikke hadde noen effekt på beslutningstid. En annen utfordring med studien, som 

spesielt berører delhypotesene, er at kun 111 deltagere rapporterte hvor vanskelig de opplevde 

beslutningsprosessen. Grunnen til dette er sannsynligvis at ordlyden i spørsmålstillingen, om 

hvor vanskelig det var å velge. Ordlyden kunne høres ut som om spørsmålet bare gjaldt 

deltagerne som valgte en sjokolade (se vedlegg). Dette kunne ha vært unngått hvis det var en 

tvungen respons på spørsmålet, slik at studien ikke gikk videre før spørsmålet var besvart. 

Likevel, det beste hadde vært om ordlyden var mer presis enn det som er tilfellet. 

Deltageren ble spurt om å skrive ned hva de trodde hypotesen bak studie var. Ingen av 

deltageren medga at de hadde forstått formålet bak studien, men flere skjønte at det hadde noe 

med valg å gjøre. Grunnen til dette mener jeg er at sjokoladene ble presentert på en 

dataskjerm, noe som kan fremstå som en kunstig måte å legge fram et sortiment på. Til tross 

for dette var det ingen av deltagerne som gjennomskuet hvilket aspekt ved å velge en 

sjokolade som var sentralt for studien. Ingen var inne på tanken at det ble målt hvor lang tid 

de brukte på å velge. I tillegg bør det å påpekes at deltagerne gjorde studien i klasserommene 

sine, med minst 20 andre deltagere. Det var lite støy og ikke noe uro under studien, likevel 

observert jeg at enkelte av deltagerne ikke alltid hadde oppmerksomheten rettet mot 

dataskjermen og at de så rundt seg. Dette kan ha skjedd når sjokoladeutvalget var presentert, 

noe som innebærer at beslutningstiden kan ha blitt påvirket av uoppmerksomhet. Dette kan ha 

hatt en negativ virkning på effektstørrelsen til beslutningstid, siden slik tilfeldig feilvarians 

øker standardavviket. Små effektstørrelser og store standardavvik vil også redusere den 

statistiske styrken i studien, noe som kan ha redusert muligheten for å finne effekter av humør 

som egentlig var der. 

I tillegg er utvalget av forsøkspersoner i studien et selektivt utsnitt av populasjonen. Alle 

deltagerne var elever på en videregående skole med psykologi som programfag. Dermed kan 

man ikke utelukke visse begrensinger i generalisering av studien. For eventuelle 
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oppfølgingsstudier vil det være formålsnyttig å kunne inkludere et annet og/ eller bredere 

utsnitt av populasjonen. 

 Et siste element jeg mener det er verdt å adressere er at deltagerne ikke ble satt i 

negativt humør. Dette kunne naturligvis gitt dypere innsikt i hvordan humør påvirker 

beslutninger når man velger fra ulike utvalgsstørrelser. I tillegg kunne det å ha en gruppe 

deltagere i negativt humør ha økt effektstørrelser, siden man kunne forventet diametrale 

effekter av positivt humør. Dermed kunne også den statistiske styrken økt. Grunnen til at det 

ikke ble forsøkt å sette deltagerne i negativt humør, er en etisk avveining. I og med at man 

utførte studien på flere deltagere samtidig, hadde det vært vanskelig å følge opp flere 

deltagere på samme tid hvis noen av deltagerne fikk en negativ reaksjon på å bli satt i negativt 

humør.   
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Konklusjon 

 

Formålet med denne studien var å undersøke hvorvidt positivt humør kunne begrense noen av 

de negative aspektene som er påvist ved å velge fra store sortimenter. I denne sammenhengen 

var jeg spesielt interessert i å undersøke om positivt humør kunne minske sannsynligheten for 

beslutnings-vegring, samt redusere beslutningstiden når man skal ta et valg. Basert på funnene 

som er presentert i denne studien, kan det være grunnlag for en betinget støtte til hypotesen at 

positivt humør kan redusere sannsynligheten for beslutnings-vegring. Det viste seg som et 

rimelig klart funn at deltagerne i positivt humør kjøpte mer sjokolade fra det utvidede 

sortimentet på 15 sjokolader enn de gjorde fra det begrensede sortimentet på 3 sjokolader. 

Dette er det motsatte av beslutnings-vegring, og basert på hovedhypotese 1 var dette ventet. 

Årsaken til at det er en betinget støtte for at positivt humør skal redusere sannsynligheten for 

beslutnings-vegring, er at det ikke var tegn til beslutnings-vegring hos deltagerne i nøytralt 

humør. Deltagerne i nøytralt humør kjøpte også mer sjokolade fra det utvidede sortimentet 

enn fra det begrensede, men det det var ikke noen signifikant forskjell i hvor mange som 

kjøpte sjokolade fra de to utvalgene for deltagerne i nøytralt humør. Dermed, for å være 

sikker på at positivt humør kan redusere sannsynligheten for beslutnings-vegring, trengs det at 

kontrollgruppen faktisk får beslutnings-vegring.  

  Det er ikke grunnlag i denne studien for å si at positivt humør generelt øker 

sannsynligheten for at en beslutningstager skal kjøpe et produkt. Deltagerne i positivt humør 

valgte mer fra det utvidede utvalget på 15 alternativer enn deltagerne i nøytralt humør. Men 

dette var ikke tilfellet da deltagerne valgte fra det begrensede utvalget på 3 sjokolader. Det ser 

dermed ut til at det kan være faktorer som modererer effekten av positivt humør, for at 

positivt humør skal kunne øke sannsynligheten for at man skal ta et valg. En slik faktor kan 

være familiaritet. En mulighet er at positivt humør blir attribuert til alternativer som man er 

familiære med, spesielt hvis ingen av de øvrige alternativene skiller seg ut. Hvis dette er 

tilfellet kan man forvente at positivt humør vil øke sannsynligheten for at folk velger et 

alternativ fra et sortiment jo større utvalget er. Dette kommer av at sjansen da er større for at 

man er familier med minst et av alternativene. Det å undersøke interaksjonen mellom humør 

og familiaritet, og hvordan dette påvirket beslutninger, tatt med små og store utvalg, er noe 

jeg mener er et spennende prospekt for en framtidig studie.  

Basert på denne studien er det ikke mulig å si noe definitivt om i hvilken grad humør 

påvirker beslutningstid. I analysene av hovedhypotese 2 var det ingen tegn til at positivt 
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humør reduserte deltagernes beslutningstid. Likevel indikerte en oppfølgingsanalyse at 

deltagerne i positivt humør brukte lengre tid på å ta en beslutning hvis de kjøpte en sjokolade 

enn hvis de lot være å kjøpe sjokolade. Dette var ikke tilfellet for deltagerne i nøytralt humør, 

som brukte like lang tid på å ta en beslutning uavhengig om de valgte en sjokolade eller ikke. 

Det er ingen grunn til å forvente at en beslutningstager i positivt humør alltid vil prosessere 

informasjon heuristisk, og dermed ta raske beslutninger. Folk i positivt humør er fult ut i stand 

til en analytisk prosessering, hvis det er faktorer i konteksten som skulle tilsi at det er 

nødvendig. En slik faktor kan være om man har bestemt seg for å ta en beslutning. Dermed er 

det mulig at folk som er i positivt humør avslutter en heuristisk prosessering, til fordel for en 

analytisk prosessering, når de har bestemt seg for å ta et valg. Er dette tilfellet, vil det ikke 

være grunn til å forvente at folk i positivt humør tar raske beslutninger når de har forpliktet 

seg til å ta et valg.  

En konklusjon jeg mener det kan være grunnlag for å trekke, er at det tar lengre tid å 

velge fra et sortiment på 15 alternativer enn fra et sortiment på 3 alternativer. En slik 

konklusjon kan framstå som en selvfølgelighet, noe jeg er enig i. I forkant av studien ble det 

tatt for gitt at deltagerne kom til å bruke lengre tid på å velge fra det utvidede enn fra det 

begrensede sortimentet. Det som er interessant er hvilke prosesser som ligger bak effekten av 

utvalgsstørrelse. Denne studien tyder på at effekten av utvalgsstørrelse på beslutningstid, 

medieres av hvor vanskelig folk opplever en beslutningsprosess. Dermed kan årsaken til at 

man bruker lengre tid på å ta en beslutning fra store enn fra små utvalg, være at det er 

vanskeligere enn å velge fra store utvalg. Videre i studien viste det seg at deltagerne generelt 

kjøpte mer sjokolade fra det utvidede sortimentet sammenlignet med det begrensede. Derfor 

er det ikke mulig å si om hvor vanskelig det er å velge er en psykologisk mekanisme, som kan 

forklare hvordan beslutnings-vegring oppstår når man velger fra store utvalg.  

Et siste moment jeg vil legge til, er at selv om resultatene i studien ikke fult ut kan gi 

støtte til hypotesene, mener jeg at studien har lagt til rette for å kunne stille især to nye 

teoretiske spørsmål. Det første spørsmålet er om kognitive kunnskapsstrukturer er en 

nødvendig faktor, for at positivt humør skal kunne redusere sannsynligheten for beslutnings-

vegring. Det andre spørsmålet er om ulike tankesett, som delibererende og implementerende 

tankesett, modererer effekten positivt humør har på beslutningstid. 
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Vedlegg  

 

Utvalget med 15 sjokolader: 

 

 

Utvalgene med 3 sjokolader (utvalgene ble presenter midtsilt på skjermen): 
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Samtykkeerklæring:  

Bakgrunn for studiet: Dette studiet har bakgrunn ifra sosialpsykologi. Vi ønsker å se på 

samspillet mellom tanker og følelser, og hvordan dette påvirker hukommelsen. I den 

sammenheng vil vi be deg om å skrive ned minner fra dit liv. 

 

Forløp i studien: Først vil du bedt om å skrive ned minner fra livet ditt. Deretter vil du få 

noen spørsmål rundt hukommelsen. Som takk for din deltagelse i studiet vil du bli 

tilbudt muligheten til å kjøpe en eksklusiv sjokolade for 20 kr. Til slutt vil du bli bedt om å 

fylle ut noen spørreskjemaer. Studiet er estimert å vare i ca. 15 min. 

 

Anonymitet og datalagring: Det vil ikke bli lagret noen personopplysninger om deg og du 

vil holdes anonym. Alt du skriver vil bli lagret i et låst skap på psykologisk institutt, og vil 

kun være tilgjengelig for de som skal analysere datamaterialet. 

 

Fordeler og ulemper ved deltagelse i studiet: En fordel deltagelse i studiet kan gi er innsikt 

i hvordan man utfører forskning. Det er ingen kjente ulemper ved å delta i studiet. Likevel vil 

det etter at studiet er ferdig bli gitt en debrifing der eventuelle uklarheter kan belyses. 

 

Trekke seg fra studiet: Hvis du på noe som helst tidspunkt føler for å trekke deg fra studiet 

er du helt fri til å gjør det, uten å trenge å oppgi noen grunn eller at det skal gi noen som helst 

konsekvenser. Du vil få belønningen på 40kr uansett om du utfører studiet eller ikke.    

 

Samtykke: Ved å trykke på [Ja] knappen nedenfor gir du ditt informerte samtykke om å være 

med i studiet. Trykker du på [Nei] knappen avsluttes studiet og du kan komme og hente din 

belønning.  

 

Spørreskjemaer: 

 

Spørsmål ment for å sjekke humørmanipulasjonen: 

- På en skala fra 0 til 10, der 0 er ingen god følelse og 10 er en veldig god følelse, 

hvordan vil du si at du føler deg akkurat nå? 

 

Spørsmål om hvor vanskelig de opplevde beslutningsprosessen: 

- På en skala fra 0 til 10, der 0 er ikke vanskelig og 10 er veldig vanskelig, hvor 

vanskelig synes du det var å velge en sjokolade? 

 

Spørsmål om deltagerne forsto formålet med studien: 

- Har du noen ide om hva hypotesen bak dette studiet er? 

 

Ja [ ]                            Nei [ ] 
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- Hvis du ønsker kan du skrive ned ideen din her. 

(deltagerne hadde en rute de kunne skrive ned svaret sitt i) 

 

Spørsmål om de kjente til sjokolademerket fra før: 

- Hvor godt kjenner du til sjokolademerke Green & Black`s fra tidligere? 
  

Aldri hørt om merket tidligere 

Har noe kjennskap til merket fra tidligere 

Har god kjennskap til merket tidligere 

 

Spørsmål om demografiske variabler:  

- Hvilket kjønn er du? 

 

Dame [ ]          Mann [ ]           Annet [ ] 

 

- Hvor gammel er du? 

 

- Hvilken skole går du på? 

 

  

 

 

  

 

 


