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Att ha många bollar i luften samtidigt är ett allt vanligare fenomen i dagens
uppkopplade värld. Frågan om hur mångsyssleri, dvs hanterandet av många
uppgifter samtidigt (mångsyssleri), påverkar människors beteende och beslut
är därför högaktuell. Genom att använda experimentella metoder har jag
undersökt hur tidspreferenserna hos försökspersoner påverkas av hur krävande
mångsyssleri de utsätts för. Till skillnad mot prediktioner i tidigare forskning
visar mina resultat att tålamodet ökar när mångsyssleriet blir mer krävande.
Effekten drivs av en ändring i försökspersonernas uppfattning av hur fort tiden
går. När mångsyssleriet blir mer krävande upplever de att tiden går fortare,
vilket leder till ökat tålamod.
Det sammanhang man befinner sig i när man ska fatta ett beslut har visat
sig kunna påverka ens preferenser och därmed de beslut som tas. Detta
framkommer i en växande litteratur inom beteendeekonomin, som studerar hur ekonomiska beslut påverkas av yttre eller inre omständigheter hos
den beslutsfattande individen.1 En viktig faktor när ett ekonomiskt beslut
tas är huruvida den beslutsfattande individen har fullt fokus på beslutet i
fråga eller inte. I en experimentell studie (Hardardottir 2019) har jag undersökt hur tidspreferenser – den grad till vilken vi värderar en behovstillfredsställelse som ligger närmare i tiden framför samma behovstillfredsställelse
längre fram i tiden – hos mångsysslande försökspersoner påverkades när
mångsyssleriet blev mer kognitivt krävande. En individs tidspreferenser
bestämmer till vilken grad hen är tålmodig och är beredd att vänta för att
uppnå en högre belöning. En otålig person föredrar att få en snabb men lägre belöning. Studiens resultat visar att tålamodet ökar när mångsyssleriet
blir mer krävande. Genom att studera bakomliggande mekanismer ser jag
att ökningen i tålamod är orsakad av en förändrad tidsuppfattning. Resultaten går emot tidigare forsknings argument om att tålamod borde minska
när människor blir kognitivt belastade.
En del teorier inom beteendeekonomin, som dual system-teorin (Kahneman 2003) och multiple selves-teorin (Fudenberg och Levine 2006), förutspår att kognitiv belastning leder till mindre tålamod. Resonemanget
går ut på att människor har en fix kognitiv kapacitet. När man utsätts för
kognitiv belastning, minskar den kognitiva kapacitet som är tillgänglig för
andra tankar och beslut. Vidare antas det vara mer kognitivt krävande att
1 Trötthet, tidspress, känslor och hunger har t ex visat sig vara kopplade till individuella preferenser (Ashton 2015; Castillo m fl 2017; Lindner och Rose 2017; Meier 2019).
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vara tålmodig än att vara otålig. Anledningen är att tålamod kräver att man
tar hänsyn till möjliga framtida utfall, medan nuet (som är givet) prioriteras när man är otålig i beslutssituationen. Begränsningen av den tillgängliga kognitiva kapaciteten när människor är kognitivt belastade förväntas
därför leda till mindre tålamod. Tidigare experimentell forskning har dock
funnit bevis både för och emot påståendet att kognitiv belastning leder till
mindre tålamod (se Deck och Jahedi 2015 för en sammanfattning av litteraturen). Diskrepansen mellan det teoretiska resonemanget och de sammantagna experimentella resultaten när det gäller kognitiv belastning och
tidspreferenser väcker ett antal intressanta frågeställningar angående sambandet mellan kognitiv belastning och tidspreferenser.
Studiens syfte är att belysa de mekanismer genom vilka kognitiv
belastning påverkar tidspreferenser. Att förstå de underliggande mekanismerna är en förutsättning för att förstå hur kognitiv belastning påverkar
tidspreferenser och därmed ge en förklaring till den förutnämnda
diskrepansen.
Kognitiv belastning kan anta många former. I det ekonomiska experiment jag har genomfört fokuserade jag på mångsyssleri, något som i hög
grad präglar vardagslivet i dagens uppkopplade värld. Experimentet var
utformat för att kvantifiera två möjliga kanaler genom vilka mångsyssleri
påverkar tidspreferenser. Den ena kanalen är kognitiv kapacitet. I linje med
teoretiska argument från beteendeekonomin förväntas försökspersoners
tålamod minska när mångsyssleriet blir mer krävande. Den andra kanalen är
tidsuppfattning. Inom psykologin har man funnit att människors tidsuppfattning är beroende av huruvida de är upptagna med kognitivt krävande
uppgifter eller inte. Forskning inom experimentell psykologi har visat att ju
mer kognitivt belastade människor är, t ex vid mångsyssleri, desto snabbare
upplever de att tiden går. Om man antar att de avvägningar människor gör
mellan behovstillfredsställelse i nutid och framtid bestäms av den subjektiva tidsuppfattningen och inte av den objektiva klocktiden (som är praxis
att anta inom nationalekonomin), bör en snabbare upplevd tidstakt leda till
större tålamod i termer av klocktid – framtiden upplevs då som närmare.2
Figur 1 visar hur tidspreferenser förväntas påverkas via de två diskuterade kanalerna när mångsyssleriet blir mer krävande. Mer krävande mångsyssleri förväntas öka den upplevda tidstakten och minska den tillgängliga
kognitiva kapaciteten. Snabbare tidsuppfattning förväntas i sin tur leda
till mer tålamod, medan minskad tillgänglig kognitiv kapacitet förväntas
leda till mindre tålamod (eftersom det förväntas finnas ett positivt samband mellan kognitiv kapacitet och tålamod). Sammantaget förväntas de
två kanalerna påverka tålamod i motsatta riktningar. Den totala effekten
bestäms därför av styrkan hos respektive kanal. De motsatta effekterna av
tidsuppfattning och kognitiv kapacitet kan potentiellt förklara de skilda
2 Tidsuppfattningskanalen bygger även på forskning inom nationalekonomi som undersöker relationen mellan tidsuppfattning och tidspreferenser. Denna forsknings slutsats är att en
snabbare upplevd tidstakt relaterar till mer tålamod. Detta gäller mellan individer (Brocas m fl
2018) samt inom individer men beroende på kontext (Park och Capra 2017).
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effekter som tidigare experimentella studier av sambandet mellan kognitiv belastning och tidspreferenser funnit. Beroende på de två kanalernas
respektive styrka (som exempelvis skulle kunna bero på typen av kognitiv
belastning) kan olika sammanlagda effekter uppnås.

1. Experimentet
Till ett ekonomiskt experiment jag genomförde 2018 vid Ekonomihögskolan i Lund och Köpenhamns universitet rekryterades totalt 151 studenter.
Under experimentet mättes tidspreferenser, tidsuppfattning och kognitiv
kapacitet. Varje försöksperson genomförde experimentets tre delar två
gånger. Förutom att svara på huvuduppgifterna skulle försökspersonerna
båda gångerna också lösa färguppgifter som då och då dök upp på skärmen
(mångsyssleri). Ena gången var färguppgifterna lätta, andra gången svåra.
Efter experimentet fick alla försökspersoner svara på ett frågeformulär om
sin bakgrund, vanor och preferenser.

Färguppgifter
Färguppgifterna bestod av s k Stroop-uppgifter (Stroop 1935). Försökspersonerna såg namnet på en färg skrivet med färgade bokstäver. Deras uppgift
var att välja färgen på bokstäverna ur en lista som visades till höger om det
färgade ordet. I den lätta varianten av uppgiften stämde namnet på färgen
med färgen på bokstäverna medan detta inte var fallet i den svåra varianten.
I figur 2 visas exempel på en lätt färguppgift och en svår. Försökspersonerna fick betalt i förhållande till andelen korrekt lösta färguppgifter och hur
snabbt de löst färguppgifterna.
I de delar av experimentet där tidspreferens respektive kognitiv
kapacitet mättes dök färguppgifterna då och då upp på skärmen. För att
kunna fortsätta med den uppgift de höll på med var försökspersonerna
tvungna att lösa färguppgiften. Tidsintervallet mellan två färguppgifter
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Figur 1
Tankemodell över
hur försökspersonernas tålamod vid
mångsyssleri påverkas
av de två kanalerna
tidsuppfattning och
kognitiv kapacitet

Figur 2
Färguppgifter
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Anm: Till vänster visas en lätt färguppgift, till höger en svår. Uppgifterna visas här i svartvitt,
men i experimentet var det större ordet brown i den vänstra delen av figuren angivet i brun färg,
medan det större ordet red i den högre delen av figuren var angivet med rosa färg.
Källa: Författarens egen konstruktion.

var slumpmässigt och i genomsnitt sju sekunder långt.
I den del av experimentet där tidsuppfattning mättes löstes färgupp
gifterna kontinuerligt, men för att göra det svårare för deltagarna att räkna
sekunder dök uppgifterna upp på en slumpmässig plats på skärmen.

Tidspreferenser
För att mäta tidspreferenser använde jag multipla prislistor (multiple price
lists; MPL-listor), som är listor av frågor där försökspersonerna får välja
mellan en tidig utbetalning av pengar eller en senare men större utbetalning
av pengar. Tidspreferensfrågorna bestod av sju listor, där varje lista innehöll
tio frågor om val mellan en tidig eller en senare betalning vid en angiven tidpunkt. För alla deltagare lottades ett av de totalt 70 gjorda valen i tidspreferensuppgiften ut för betalning. Den sena utbetalningen skedde en, två, tre,
sex eller nio veckor efter experimentet (en tidpunkt per lista). Den utlovade
summan ökade successivt för varje fråga. Den tidiga utbetalningen skedde
direkt efter experimentet i Lund men dagen efter experimentet i Köpenhamn. En försöksperson som svarar konsistent på en MPL-lista börjar med
att föredra den tidiga utbetalningen men byter till den sena om och när den
sena utbetalningen har ökat tillräckligt för att kompensera för väntetiden.
En icke-konsistent försöksperson kan däremot byta flera gånger mellan den
tidiga och den sena utbetalningen. Eftersom ett enda (om något) byte från
den tidiga till den sena utbetalningen krävs för att kunna kvantifiera tidspreferenserna, använde jag endast konsistenta svar när resultaten analyserades. Genom att utgå från när deltagarna bytte från att välja den tidiga,
lägre utbetalningen till att välja den högre, sena utbetalningen kunde jag
kvantifiera deras tidspreferenser. I figur 3 illustreras en MPL-lista från ett
experimenttillfälle i Köpenhamn.
Tidigare resultat från ekonomiska experiment har visat att bruset i
data från experiment som mäter preferenser med MPL-listor ökar när försökspersonerna är kognitivt belastade (Franco-Watkins m fl 2006, 2010).
Anledningen är att kognitivt belastade försökspersoner oftare besvarar frågor på ett ogenomtänkt eller slumpmässigt sätt jämfört med när de inte
är kognitivt belastade. För en försöksperson som svarar konsistent på en
långsiktiga beslut när man har många bollar i luften
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Figur 3
Ett exempel på en
MPL-lista

Källa: Författarens egen konstruktion.

MPL-lista kan kognitiv belastning leda till mer slumpmässighet beträffande var bytet mellan den tidiga och den sena utbetalningen sker. Som diskuteras i Franco-Watkins m fl (2010) och Anderson m fl (2016) kan denna typ
av brus påverka de uppmätta preferenserna.
Det är därför viktigt att mäta om bruset beträffande när en försöksperson byter från den tidiga till den sena utbetalningen ökar när färguppgifterna blir mer krävande. Likaledes är det viktigt att undersöka hur en eventuell ökning i denna typ av brus påverkar de uppmätta tidspreferenserna.
Försökspersonerna fick därför svara på två frågelistor med sen utbetalning
om en vecka och två med sen utbetalning om sex veckor. Den ena listan
hade en mindre successiv ökning i den sena utbetalningen än den andra
listan. En person som svarar genomtänkt i båda listorna kommer att övergå
från den tidiga utbetalningen till den sena utbetalningen när den sena utbetalningen har uppnått samma krontal i båda MPL-listorna. En person som
svarar slumpmässigt kommer däremot i genomsnitt att byta från den tidiga
till den sena utbetalningen i mitten på båda listorna. Eftersom den sena
utbetalningens successiva ökning är mindre i den ena listan, kommer den
sena utbetalningens storlek vid listans mittpunkt att skilja sig mellan de två
listorna. Genom att jämföra försökspersonernas val i de två listvarianterna
fick jag fram ett mått på brus.

Tidsuppfattning
För att mäta tidsuppfattning använde jag en tidsproduktionsuppgift.
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Försökspersonerna skulle här producera ett visst tidsintervall genom att
trycka på en startknapp och sedan på en stoppknapp när de trodde att tidsintervallet var över. Försökspersonerna skulle producera intervall om 7,
11, 15, 23, 37 och 45 sekunder, dels när färguppgifterna var lätta, dels när de
var svåra.

Kognitiv kapacitet
nr 1 2020 årgång 48

För att mäta kognitiv kapacitet använde jag frågor ursprungligen utvecklade av Frederick (2005) för att mäta kognitiv reflektion (i experimentet
använde jag även likartade frågor utvecklade av Toplak m fl (2014) samt
Thomson och Oppenheimer (2016)). Totalt fanns det åtta frågor som
slumpmässigt delades upp mellan de två mångsysslerivarianterna, fyra i
vardera. Frågorna skattar försökspersonernas logiska förmåga. För att svara
rätt på frågorna krävs det att försökspersonerna tänker logiskt. Samtidigt
kan en intuitiv, icke-logisk bearbetning av frågorna ge illusionen av att ett
annat (felaktigt) svar är rätt.3

2. Mått
I denna artikel presenterar jag resultat baserade på icke-parametriska mått4
för tidspreferenser och tidsuppfattning. I Hardardottir (2019) har jag för
både tidspreferenser och tidsuppfattning även använt parametriska mått
ämnade att fånga icke linjära samband mellan å ena sidan tidspreferenser
och klocktid och å andra sidan subjektiv tidsuppfattning och klocktid.
Som mått på tidspreferenser används en variabel som sammanfattar
antalet frågor där försökspersonen valde den sena utbetalningen framför
den tidiga utbetalningen i alla sju MPL-listor. Ju fler sena utbetalningar
som en försöksperson valde i de sju listorna, desto större uppmätt tålamod.
Tidsuppfattning mäts som kvoten mellan producerad tid och angiven
tid. Om en försöksperson exempelvis producerade ett tidsintervall som
var tio sekunder långt när instruktionen var att producera ett sju sekunder
långt tidsintervall, blir måttet 10/7, dvs 1,43. Ju mer en försöksperson överproducerade det angivna tidsintervallet, desto större blir måttet för tidsperception. Således ökar måttet när tiden upplevs gå snabbare (tio sekunder
känns som sju sekunder).
Kognitiv kapacitet mäts med frågor som skattar kognitiv reflektion (se
beskrivning ovan). En försökspersons uppmätta kognitiva kapacitet är
antalet rätta svar på frågorna.
För att skatta brus beträffande när försökspersoner byter från den tidiga
till den sena utbetalningen i tidspreferensuppgifterna används den skillnad
3 Följande är exempel på en fråga som skattar kognitiv reflektion: ”En boll och en klubba kostar tillsammans 60 kr. Klubban kostar 50 kr mer än bollen, hur mycket kostar bollen?” (Rätt
svar: 5 kr. Intuitivt men felaktigt svar: 10 kr.)
4 Parametriska mått konstrueras under antagandet att en viss teoretisk modell beskriver
data. För att sammanfatta data skattas modellens parametrar. Icke-parametriska mått, å andra
sidan, sammanfattar data utan att anta en teoretisk modell.
långsiktiga beslut när man har många bollar i luften
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3. Resultat
När vi uppskattar hur de uppmätta tidspreferenserna påverkas av mer krävande mångsyssleri, förefaller påverkan vid första anblick vara mycket liten.
Tittar vi närmare på bakomliggande mekanismer, samt brus, kan emellertid
en del intressanta – och komplexa – samband identifieras.
När det gäller brus beträffande var deltagarna byter från den tidiga till
den senare utbetalningen ser vi att bruset ökar när mångsyssleriet blir mer
krävande. Det visar sig även att ökat brus leder till att det uppmätta tålamodet minskar (enbart på grund av MPL-listornas konstruktion). För att få en
uppfattning om hur tidspreferenserna påverkas av mer krävande mångsyssleri måste vi därför ta hänsyn till bruset.
I tabell 1 visas resultaten från en regressionsanalys där tålamod är
den beroende variabeln. I basmodellen (regression 1) är den oberoende
variabeln en binär variabel som tar värdet 1 när mångsyssleriet är krävande
och värdet 0 när mångsyssleriet är lätt. I regression 2 presenteras samma
5 Diskonteringsfaktorn är den siffra den lägsta föredragna sena utbetalningen måste multipliceras med för att vara lika stor som den tidiga utbetalningen. Till exempel om en försöksperson först föredrar en tidig utbetalning om 80 kr, men byter till att föredra den sena utbetalningen när den har uppnått 100 kr, så är försökspersonens diskonteringsfaktor D=80/100,
eller 0,8.
6 En regression skattar sambandet mellan en beroende variabel och en oberoende variabel
genom att skatta den kurva som minimerar det sammanlagda avståndet mellan alla dataobservationer och den skattade regressionskurvan. Residualerna från en given regression är avståndet mellan varje datapunkt och den skattade regressionskurvan. Residualerna kan tolkas som
den variation i data som inte förklaras av den oberoende variabeln, vilket i vårt fall är diskonteringsfaktorn i den ena MPL-listan.
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i diskonteringsfaktor5 mellan de två MPL-listvarianter som fanns när den
sena utbetalningen var om en vecka respektive sex veckor. En försöksperson som gör genomtänkta val byter från att välja den tidiga utbetalningen
till att välja den sena utbetalningen när den sena utbetalningen har uppnått
samma krontal i båda listorna. Dennes diskonteringsfaktor är då densamma
i båda listorna. Däremot kommer diskonteringsfaktorn att skilja sig mellan
de två listvarianterna för en person som byter slumpmässigt från att välja
den tidiga utbetalningen till att välja den sena utbetalningen. Ju större skillnad mellan de två uppmätta diskonteringsfaktorerna, desto mer brus.
Ett problem med att studera skillnaden mellan de två MPL-listvarianterna är att skillnaden också beror på tidspreferenser. Om t ex tålamodet
minskar när mångsyssleriet blir mer krävande, blir diskonteringsfaktorn
mindre då experimentdeltagarna i snitt byter från den tidiga utbetalningen
till den sena, större utbetalningen längre ner i frågelistan. Ju närmare mitten av listan den sanna diskonteringsfaktorn är, desto mindre blir effekten
av brus. Som mått på brus används därför residualerna från en regression6
där skillnaden mellan de två listornas diskonteringsfaktorer är den beroende variabeln och diskonteringsfaktorn i den ena MPL-listan är den oberoende variabeln.

Tålamod
Krävande mångsyssleri = 1
Brus

0,006

Tålamod
0,084**

Tabell 1
Regressionsresultat
– nivåer

–0,35***
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Anm: I tabellen redovisas regressionskoefficienter från en regression där Tålamod är den beroende variabeln och Krävande mångsyssleri är den oberoende variabeln. Brus har lagts till som
oberoende variabel i regression 2 men inte i regression 1. **Statistiskt signifikant resultat,
p<0,05. ***Statistiskt signifikant resultat, p<0,01.
Källa: Egna beräkningar.

analys fast med brus tillagt som oberoende variabel. Från tabellen ser vi
att i regression 1, där brus inte beaktas, hittar vi inget signifikant samband
mellan mer krävande mångsyssleri och tålamod. Däremot i regression 2,
där brus inkluderas i modellen, ser vi ett positivt samband mellan mer krävande mångsyssleri och tålamod. Storleken på variabeln tyder på att när
mångsyssleriet går från att vara lätt till att vara krävande ökar variabeln för
tålamod med 0,084. Detta motsvarar en drygt tvåprocentig ökning i antalet
sena val i MPL-listorna när mångsyssleriet blir mer krävande.
Det återstår att undersöka hur de två kanalerna, tidsuppfattning och
kognitiv kapacitet, bidrar till vilken sammanlagd effekt mer krävande
mångsyssleri har på tidspreferenser. Ett första steg är att undersöka hur
mer krävande mångsyssleri påverkar tidsuppfattning och kognitiv kapacitet. Experimentets resultat visar att när mångsyssleriet blir mer krävande,
uppfattas tidens gång som snabbare. Kognitiv kapacitet, däremot, påverkas inte.7 För att förstå de två kanalernas bidrag i den sammanlagda effekten måste sambandet mellan mångsyssleri och tidsuppfattning, respektive
mångsyssleri och kognitiv kapacitet, sättas i relation till det observerade
sambandet mellan mångsyssleri och tidspreferenser.
I tabell 2 presenteras resultatet från en regression där den beroende
variabeln utgörs av ändringen i tidspreferenser när mångsyssleriet blir mer
krävande. De oberoende variablerna utgörs av ändring i tidsuppfattning
respektive ändring i kognitiv kapacitet när mångsyssleriet blir mer krävande. I tabellen betecknas ändringen i respektive variabel med Δ. Vi ser att
en enhets ökning i ΔTidsuppfattning leder till en ökning i ΔTålamod om
0,36. Detta innebär att en fördubbling i tidsproduktion när mångsyssleriet
blir mer krävande (t ex från att uppleva tio sekunder som tio sekunder till
att uppleva 20 sekunder som tio sekunder) leder till en ökning i tålamod
som motsvarar nio procents ökning i antalet sena svar i MPL-listorna.8
7 Regressionsresultat som visar detta illustreras inte här. Den intresserade läsaren hänvisas
till Hardardottir (2019).
8 I Hardardottir (2019), där resultat med parametriska mått för tidspreferenser även presenteras, ser vi att det observerade sambandet mellan ΔTidsuppfattning och ΔTålamod i tabell 2
förklaras av present bias (den vikt som läggs på omedelbar belöning) snarare än tidsdiskontering. När ΔPresent bias är den beroende variabeln i stället för den icke-parametriska ΔTålamod
ser vi att koefficienten för ΔTidsuppfattning är av samma storleksordning som i tabell 2. Standardfelet är dock avsevärt lägre (p<0,01).
långsiktiga beslut när man har många bollar i luften
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ΔTålamod
ΔTidsuppfattning

0,36*

ΔKognitiv kapacitet

0,02

Anm: Tabellen redovisar regressionskoefficienter från en regression där ΔTålamod är den
beroende variabeln och ΔTidsuppfattning och ΔKognitiv kapacitet är de oberoende variablerna
(Δx = Ändring i variabel x när mångsyssleriet blir mer krävande). *Statistiskt signifikant resultat, p<0,1.
Källa: Egna beräkningar.

För ΔKognitiv kapacitet observerar vi dock inget signifikant samband med
ΔTålamod.
Tillsammans med resultatet att tidens gång upplevs som snabbare när
mångsyssleriet blir mer krävande tyder resultaten i tabell 2 på att en snabbare upplevd tidsgång när mångsyssleriet blir mer krävande leder till mer
tålamod. Tabellen kan tolkas som att kanalen tidsuppfattning har en tålamodshöjande verkan som förväntat, medan kanalen kognitiv kapacitet inte
har den förväntade tålamodssänkande effekten. Detta förklarar det positiva
sambandet mellan mer krävande mångsyssleri och tålamod i tabell 1.

4. Avslutande kommentar
Studiens resultat visar att sambandet mellan mångsyssleri och tidspreferenser är mångfacetterat. En enkel analys ger vid handen att de uppmätta tidspreferenserna är oförändrade när mångsyssleriet blir mer krävande. En mer
nyanserad bild har emellertid framkommit genom analys av två bakomliggande mekanismer.
Resultaten visar även att det är viktigt att ta hänsyn till brus när preferenser studeras, särskilt när den effekt som studeras är starkt korrelerad till brus.
Vi ser att när bruset hålls konstant, framträder ett positivt samband mellan
mer krävande mångsyssleri och tålamod. När de föreslagna bakomliggande
mekanismerna, tidsuppfattning och kognitiv kapacitet, studeras ser vi att
endast tidsuppfattning förmedlar sambandet mellan mångsyssleri och tidspreferenser. En svårighetsökning i mångsyssleriuppgifterna leder till att
tiden upplevs gå snabbare, vilket i sin tur leder till mer tålamod.
Studiens bidrag till kunskapen om hur kognitiva begränsningar påverkar tidspreferenser är att föreslå och kvantifiera mekanismer som bidrar
till en sammanlagd effekt på tidspreferenser. Tidigare experimentella studier har endast fokuserat på kognitiv kapacitet som förklaring av ett eventuellt samband mellan kognitiv belastning och tålamod (med eller utan
hänsynstagande till brus). Min experimentella studie visar emellertid att
tidsuppfattning är en viktig pusselbit för att förstå sambandet mellan mer
krävande mångsyssleri och tålamod. Då tidigare experimentella studier
inte tagit hänsyn till just tidsuppfattning, är det möjligt att ändringar i
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tidsuppfattning ligger bakom de spridda resultaten i de studierna.
Forskning inom psykologi har visat att tidsuppfattning i hög grad är
kontextberoende. Till exempel har alerthet, stress, hormoner, känslor och
kroppstemperatur visat sig påverka hur människor upplever tiden (Hancock 1993; Mella m fl 2011; Pleil m fl 2011; van Hedger m fl 2017). Min
studie visar på ett samband mellan kontextbaserad tidsuppfattning och
tidspreferenser (där kontexten utgörs av mångsyssleriets svårighetsgrad).
Detta indikerar att även andra faktorer och kontext som påverkar tidsuppfattningen kan påverka tidspreferenser. Resultatet pekar på behovet av
framtida forskning om tidsuppfattningens och därmed också tidspreferensers kontextberoende.
Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat att när en person
står inför ett beslut påverkas hennes tidspreferenser av det aktuella sammanhanget och omgivningen. Ändrade tidspreferenser leder till ändrade
intertemporala beslut och prioriteringar. Det är därför av intresse för såväl
beslutsfattare som allmänheten att förstå hur preferensbaserade beslut
påverkas av kontexten. Till exempel ses beslut som är grundade på stort
tålamod ofta som eftersträvansvärda. Mycket kraft och pengar har använts
i samhället för att uppmuntra långsiktiga beslut. Löntagare uppmuntras
spara i premiepensioner, hälsosam livsstil prioriteras med argumentet att
en sund livsstil i dag leder till en sundare kropp i framtiden och ungdomar
uppmuntras studera för att öka sin framtida inkomst, för att nämna några
exempel. För en beslutsfattare vars mål är att uppmuntra långsiktiga beslut
är det av stor vikt att ha en insikt i vilka beslutssituationer som gynnar
tålamod och långsiktighet och vilka som inte gör det. Då studien visar att
mångsysslande försökspersoners tålamod gynnas när mångsyssleriets svårighetsgrad ökar, ger studiens resultat beslutsfattaren ytterligare ett verktyg
i den verktygslåda hen har till hands för att uppnå sitt mål.
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