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Referenceafhængighed er et af de grundlæggende elementer i en ledende teori om 
beslutningstagning under usikkerhed i adfærdsøkonomi, Prospect Theory. Ideen er, at 
vurderingen af ens beslutningsresultater er påvirket af, hvordan de sammenlignes til et 
referencepunkt. For eksempel, i et populært eksperiment udført af Nobelpris-vinderne 
Kahneman & Thaler i 1999 fik halvdelen af undersøgelsens deltagere et krus. De fik derefter 
en chance for at sælge eller bytte deres krus til et lige værdigt alternativ. De fandt ud af, at 
beløbet de påkrævede i bytte for kruset, var cirka dobbelt så højt som det beløb deltagerne 
uden krus var villige til at betale. Nylige førende teorier modellerer referencepunkter som 
forventninger. Med henvisning til kruseksemplet, ville det tyde på, at deltagerne som får et 
krus, forventer de at ejer det. Således skal det beløb, de er villige til at acceptere i bytte for 
kruset, kompensere for at give op på den forventning. Selvom empiriske undersøgelser om 
dannelsen og virkningen af forventningsbaserede referencepunkter er af stor værdi for mange 
områder inden for økonomi, er empiriske beviser knappe på grund af, hvor svært det er at 
observere forventninger.  
 
Formålet med ph.d.-projektet, som beskæftiger sig i beslutningsteori under usikkerhed, er at 
undersøge referencepunkts-dannelse, og -effekter i fodbold og derved forsøge at bidrage til 
de knappe empiriske beviser. Fodboldkampe er en konkurrencepræget situation med høje 
indsatser og usikkerhed, og giver dermed en ideel platform for at analysere, hvordan 
konkurrenter ændrer deres adfærd, når deres placering i konkurrencer ændrer sig i forhold til 
deres referencepunkter. Til det formål arbejder jeg med detaljerede data på aktioner, taget 
under kampe i førende fodboldligaer, og udnytter derved tilgængeligheden af omfattende data 
på spilleodds før kampen, der kan bruges som et udtryk for forventninger.  
 

For at fuldføre ph.d.-studiet i økonomi ved Aarhus Universitet er jeg blevet inviteret på et 6 

måneders forskningsophold ved det tværfaglige forskningscenter ”The Center for 

Experimental Social Science”, som beskæftiger sig med eksperimentelle arbejde, der 

kombinerer bl.a. økonomisk teori og psykologi. Opholdet giver mig en unik mulighed for at 

være en del af et forskningsmiljø af høj kvalitet, få feedback fra blandt verdens bedste 

forskere inden for mit felt og derved fordybe mig i mit forskningsprojekt, der netop beskæftiger 

sig med et fagligt krydsfelt mellem psykologi og økonomisk adfærd. 


