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ONSDAG 24. JUNI 2015

02 AOA SHOPPING

shoppingmit liv med Hver dag kan du her på siden læse
en blog. Vi har et nyt tema på bloggen 
hver dag. Du finder alle blogindlæggene 
på stiftenblog.dk, hvor du også kan 
kommentere indlæggene.

Nederst på siden citater fra 
to tidligere blogs.

STIFTENBLOG.DK
Du kan blogge med Anette Schnieber på stiftenblog.dk/anetteschnieber

ANETTE SCHNIEBER,
Ph.D., Ernæring & Sundhed, VIA UC

» 
Alligevel vil mange genkende rationalet 
»men nu har jeg jo betalt for den, og den 

kan ikke gemmes – det er synd at smide den 
ud«, hvorefter jeg spiser kagen udelukkende for 
at undgå, at den ender i skraldespanden.

Forestil dig, at du har købt to forskel-
lige weekendophold, men ved en 
fejl har du booket begge ophold 
til den samme weekend. Turen 
til Hotel A har kostet 3.000 kr., og 
turen til Hotel B har kostet 2.000 kr. 

Desværre kan ingen af købene sælges til en 
anden person eller annulleres. Du tænker, 
at du vil nyde opholdet på Hotel B mest. 
Hvad gør du?

OVERRASKENDE NOK viser den psyko-
logiske forskning i beslutningsprocesser, 
at flertallet vælger at tage afsted til Hotel 
A – opholdet, der kostede mest – selv om 
de mener, at de ville nyde en tur til Hotel B 
mere. 

Denne tendens betegnes »sunk cost ef-
fekten«: Jo flere ressourcer (i dette tilfælde: 
penge) vi har brugt på en valgmulighed, jo 
større er sandsynligheden for, at vi vil blive 
ved med at bruge ressourcer på den (i dette 
tilfælde: fritid). 

Vi vælger altså en mindre tiltrækkende 
destination – groft sagt at hygge mig min-
dre i to dage, end vi kunne have gjort – sim-
pelthen fordi denne tur kostede flere pen-
ge. 

Den tankemæssige fejl, vi begår her, er 
at se prisen for den ikke-valgte tur som et 
tab og på den måde tro, at vi taber 3.000 kr., 
hvis vi dropper turen til Hotel A, mens vi 
kun taber 2.000 kr., hvis vi dropper turen 
til Hotel B. Sagen er imidlertid den, at alle 
pengene jo allerede er betalt (heraf beteg-
nelsen »sunk cost«). 

Alle 5.000 kr. er væk, så faktisk burde be-
slutningen nu handle om fremtiden: Vil jeg 
helst bruge min weekend på noget, jeg ny-
der mere (Hotel B), eller på noget jeg nyder 
mindre (Hotel A)? Formuleres beslutnin-
gen på denne måde, ville vi vælge Hotel B.

Samme resultat er blevet fundet, når 
forskningen handler om en tur i biogra-
fen, hvor filmen undervejs viser sig at være 
decideret dårlig, og hvor biografgængerne 
overhovedet ikke har nogen grund til at 
tro, at den vil blive bedre. På trods af ud-
sigten til en nærmest pinefuld aften foran 
lærredet vælger kun de færreste at afbryde 
biografbesøget for at lave noget andet. 

De forklarer efterfølgende, at hvis de gik 
under filmen, ville pengene, som de hav-
de betalt for billetten, jo være »spildt«. Igen 
indser forsøgsdeltagerne således ikke, at 
deres penge allerede er væk, uanset om de 
bliver siddende i salen eller ej, og at deres 
beslutning derfor reelt handler om, hvor-
vidt de vil bruge resten af aftenen på noget 
kedeligt og frustrerende, eller på noget sjo-
vere og mere tilfredsstillende.

DET SAMME GÆLDER, hvis vi forestil-
ler os et eksempel relateret til mad. Jeg har 
måske købt en jordbærtærte til 50 kr., som 
kun kan holde sig en dag, men da det bliver 
aftenkaffetid, er jeg stadig helt mæt efter 
middagen og har slet ikke lyst til kage. Alli-
gevel vil mange genkende rationalet »men 
nu har jeg jo betalt for den, og den kan ik-
ke gemmes – det er synd at smide den ud«, 
hvorefter jeg spiser kagen udelukkende for 
at undgå, at den ender i skraldespanden. 

Igen ville det rationelle være at fokusere 
på, hvordan jeg ønsker at bruge mine frem-
tidige ressourcer (vil jeg have en aften med 
ondt i maven eller en aften med en behage-
lig kropsfornemmelse?), frem for de allere-
de brugte ressourcer: de 50 kr. er væk, uan-
set om kagen spises eller ej.

I dette eksempel ses sunk cost effektens 
forbindelse til madspildsproblematikken – 
et forhold, som jeg behandler nærmere i ju-
lis udgave af bloggen.

Nu har jeg jo 
betalt for den…

»
I dansk jordbrug er mantraet, at vi sprøjter 
så lidt som overhovedet muligt og så 

meget som nødvendigt for at få gode afgrøder. 
Og det lykkes vi altså rigtigt godt med...

JAN MOUSING, adm. direktør, Seges
og formand for Agro Food Park

» 
Finanskrisen har været en tid, hvor 
vi alle har måttet tænke os om, inden 

vi har hevet pungen op af lommen.

JULIE DAUGAARD, strategisk planlægger


