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Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt redeneren overhet redenatieproces dat hoort bij (stra-
tegische) besluitvorming onder onzekerheid. Onzekerheid beschrijft situaties
waarin de beslisser geen objectieve kans van optredenkan toekennen aan eenbe-
paalde gebeurtenis toekennen. Twee klassieke voorbeelden diegebeurtenissen.
Hierin onderscheidt het verschil tussen zich van situaties met risico en onzeker-
heid illustreren zijn respectievelijk . Denk bijvoorbeeld aan loten waar waarbij
de kans op winnenwinstkans objectief bepaald kan worden (risico) en wedden-
schappen opbij paardenrennen waarwaarbij deze kans niet objectief te bepalen
is. Ten opzichte van (onzekerheid). Zeker over besluitvorming onder risico (lo-
ten) valt er over besluitvorming onder onzekerheid valt nog veel leren.

Beslissingsproblemen met onzekerheid kunnen onder verschillendekomen in
uiteenlopende situaties voor. omstandigheden ontstaan. Speltheorie onderzoekt
strategisch de strategische besluitvorming waar dewaarbij het nut van de ene
speler afhankelijk is van de keuze van een ander. Een strategische besluitbe-
slissing in zo’n geval is tekan men opvatten beschouwen als een besluitbeslis-
sing onder onzekerheid. In plaats van een subjectieve waarschijnlijkheid toe-
rekenenkans toe te kennen aan de gebeurtenis dat een bepaaldebepaald paard
de wedstrijd wint, kijken we naar de waarschijnlijkheid dat een andere speler
een bepaalde keuze maakt. Zodra de persoon ‘sZodra bekend is welke kansen
een persoon toekent aan de keuzes van een tegenstander, kunnen we de besluit-
vorming van deze persoon opvatten als beslissen waarschijnlijkheidstoekenning
aan de tegenstander ’s keuzes bekend is, staat een strategische besluit gelijk aan
een besluit onder onzekerheid.

Gezien het standard besluitvormingsmodelHet standaard beslissingsmodel
onder onzekerheid goed presteert relatief goed in de meeste contexten dient de
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focus tesituaties. Derhalve verschuiven we onze aandacht naar het begrijpen
van het menselijke redeneringsproces in een besluit probleem. Een beter begrip
van beslissingsprobleem. Als we dit redeneringsproces helpt in hetbeter begrij-
pen, dan kunnen we ook een beter inzicht verwerven van inzichten in de manier
waarop deeen persoon de subjectieve kansen toekent, en hoe deze persoon uit-
eindelijk haar beslissing neemt. waarschijnlijkheidstoekenning is gevormd en
dus in het bepalen van de uiteindelijke besluit. Een bevatting van de rol van
de waarschijnlijkheidstoekenningDit, op haar beurt, vereist een beter begrip van
het basisprincipe van het standaardmodel van besluitvormingbeslissen onder
onzekerheid: het subjectief verwachte nut. Subjectief verwachte nut veronder-
stelt dat hetEen individu een waarschijnlijkheid toekentmet subjectief verwacht
nut kent aan ieder mogelijke gebeurtenis. een subjectieve kans toe. In het voor-
beeld van weddenschappen opbij paardenrennen betekent dit dat de speler een
winningskanswinstkans toekent aan iedere paard. Gegeven deze waarschijnlijk-
heidstoekenning wordt hetHet nut van elke uitkomst van een loterij gewogen
naarwordt vermenigvuldigd met de kans dat die zich zal voordoen. Als de win-
ningskanswinstkans van paard A 80% is, en het loterij lot voor dit paard 20 euro
zou uitkeren als paard A wint, dan is de verwachte waarde van het lot 16 euro.
Op deze manier bepaalt deZo bepaalt de beslisser zijn keuze op basis van de
subjectieve kansen die hij toekent aan de verschillende gebeurtenissen. waar-
schijnlijkheidstoekenning van Binnen de beslisser zijn keuze.

In speltheorie, de studie van een vakgebied dat strategische interacties, zijn
er modellen die tussen mensen bestudeert, kijken we naar aannemelijke waar-
schijnlijkheidstoekenningen beschrijven kansen die een persoon kan hebben. Van-
toekennen aan de keuzes van zijn tegenstanders. Zulke kansen worden vanaf
nu af aan noemen we een individu’s“beliefs” genoemd. waarschijnlijkheidstoe-
kenningen in een situatie zijn overtuiging. Bach en Perea (2014) ontwerpen en
speltheoretischhebben een spel-theoretisch model ontwikkeld waarin de over-
tuigingen van kans die een speler toekent aan een keuze van zijn tegenstander
evenredig dienendient te zijn aan het subjectief verwachte nut geïnduceerd door
de overtuigingen van zijndat deze keuze oplevert voor de tegenstander. tegen-
speler over zichzelf. Dit idee is het primitieve concept van het de basis voor hun
model. Een ander belangrijk onderdeel vaak voorkomend in speltheorie De vol-
gende stap in hun model is de overtuiging van een speler dat een ander zijn pri-
mitief deelt. Met andere woorden,spelers aannemen dat die anderhun tegenstan-
ders ook overtuigingen heeft die evenredig zijn aan het subjectief verwachte nut
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geïnduceerd door een overtuiging over de eerste persoon. Daarenboven wordt
er veronderstelt op een soortgelijke manier redeneren. En dat een persoon ge-
loofthun tegenstanders denken dat de ander overtuigingen heeft die evenredig
zijn aan subjectief verwachte nutandere spelers ook op een soortgelijke manier
redeneren, enzovoort. Onder de, veronderstelling dat deze primitieve conditie
van toepassing is op alle orden van overtuiging, kunnen alle aannemelijke over-
tuigingen onder hetAl deze aannames samen leiden tot een epistemisch con-
cept. Bach en Perea hebben een algoritme ontworpen dat uiteindelijk leidt tot
de beliefs die mogelijk zijn in dit epistemische concept bepaald worden.. Dit
zijn echter epistemische condities die beperkingen opleggen aan mogelijke over-
tuigingen van spelers op iedere orde van overtuiging. Om deze overtuigingen
te bepalen ontwerpen Bach en Perea een algoritme waarmee overtuigingenver-
wijdert iteratief beliefs die inconsistent zijn met het redeneringsconceptepistemi-
sche concept. iteratief worden verwijderd. Het nadeel van dit algoritme is dat de
gesuggereerde berekeningen onwaarschijnlijk op een soortgelijke wijzein iedere
stap waarschijnlijk niet als zodanig door mensen uitgevoerd zullen worden. Dit
In dit proefschrift bezorgt een alternatieve benadering om overtuigingen consis-
tent met het concept onder beschouwing af te bakenen in de vorm vanlaat ik zien
dat het algoritme ook omgevormd kan worden tot een iteratieve redeneringspro-
cedure. De voorgesteldeIn iedere stap van deze procedure past in iedere stap de
overtuiging persoon haar beliefs aan. Het proces is tweedelig: (1) in de initi-
ële overtuiging is bestaat uit twee delen: In het begin is de kans die een persoon
toekent aan een keuze zo goed als van de tegenstander evenredig aan het gemid-
delde nut suggereert, envan deze kans. Later past de persoon deze kansen aan,
door zichzelf in de schoenen van te tegenstander te plaatsen. (2) een iteratieve
redeneringsprocedure waar de drijfveren van de speler en zijn tegenstander ite-
ratief in beschouwing worden genomen om de vorige overtuiging aan te passen.
Deze visie op het conceptinterpretatie is niet alleen nuttig omdat het aanneme-
lijker is dat mensen op deze wijze volgens het concept zouden redeneren, maar
ook omdat het testen van een redelijke beschrijving kan zijn van hoe mensen
in spel-theoretische situaties redeneren. Bovendien is het met deze interpretatie
mogelijk om kenmerken van hetde procedure mogelijk maakt.te testen. Dit laat-
ste is onmogelijk in het geval van hetniet mogelijk met de iteratieve procedure
van Bach en Perea. Een toets van deze kenmerken laatGedragsexperimenten
laten zien dat er inderdaad mensen zijn die volgens dit concept lijken te redene-
ren. DeDeze resultaten verwerven een geven ons derhalve inzicht in de manier
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waarop sommige mensen redeneren onder strategische onzekerheid proberen.
op te lossen. Met gebruik van deze inzichten kankunnen we het gedrag van een
subpopulatiegroep mensen (die op deze manier redeneren) worden voorspelt-
voorspellen, en kunnen beleidsaanbevelingen in eenwe aanbevelingen doen aan
beleidsmakers die met deze strategische situatie vervolgenssituaties geconfron-
teerd worden. gemaakt worden.

Om beleidsaanbevelingengoede aanbevelingen te kunnen makendoen is een
begrip van het gedrag van een groter deel van de populatie echter noodzakelijk.
Derhalve presenteert om het gedrag van een grotere groep mensen te kunnen
voorspellen. In dit proefschrift een experiment om diverspresenteer ik een ge-
dragsexperiment dat verschillende aannemelijke modellen van strategisch rede-
neren te testen. Als mensen werkelijk op diverse manieren redeneren in strate-
gische situaties zal het test. Het experiment de relevantetoont aan welke rede-
neringsmodellen onthullen en voor iederrelevant zijn, en identificeert voor ieder
van deze modellen de groep mensen die volgens dit model redeneert. dat deel
van de populatie die volgens het model redeneert identificeren.Dit is niet het
eerste experiment met dit doel. Dit is nietechter wel het eerste experiment dat
de verschillende wijze waarop mensen strategisch denken benaderen probeert te
identificeren. Niettemin is dit wel de eerste keer dat er gebruik wordt gemaakt
van gedragsexperiment in deze categorie waarin de strategische beslissingspro-
blemen met weinigniet tot unieke keuzes leiden met conventionele iteratieve
procedures. redeneringsstructuur (waar geen één keuze altijd optimaal is los van
de keuze van de tegenstander). Verder iszijn de methode vernieuwend gezien er
gebruik gemaakt wordt van zwakkere aannames in dit experiment zwakker dan
men voorheen nodig geacht. achtte.

Mitsdien bevorderen de resultaten van het experiment de vertrouwen in het
onderzoeksveld gezien de modellen goed te lijken presteren onder veeleisende
omstandigheden (in strategische beslissingsproblemen met weinig redenerings-
structuur). Resultaten suggereren dat het k-level redeneringsmodel en het con-
cept van Bach en Perea de redenering van ongeveer 80% van de deelnemers be-
schrijft. Het level-k redeneringsmodel veronderstelt dat de belief van een level-0
persoon gelijke kansen toekent aan alle keuzes van zijn tegenstander. Een level-1
persoon maakt een optimale keuze gegeven zijn belief dat zijn tegenstander een
level-0 persoon is. Een level-2 persoon maakt een optimale keuze gegeven zijn
belief dat zijn tegenstander een level-1 persoon is, enzovoort. Dit concept ligt erg
dicht bij hoe men het menselijke redeneringsproces voor kan stellen en is daarom
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zeer succesvol geweest. Ook zijn er kenmerken van het level-k model die getest
kunnen worden. Spelers die volgens het level-k model redeneren voldoen ook
werkelijk aan deze kenmerken.

De twee bovengenoemde delen van dit proefschrift gaan over het oplossen
van onzekerheid in situaties van strategische interactie. Echter, onzekerheid kan
optreden in simpelere situaties. In een urn met 50 rode en 50 blauwe ballen is de
kans op trekking van een rode bal is 50%. Denk aan een urn met 100 ballen waar
iedere bal rood of blauw kan zijn. In dit geval is er geen vanzelfsprekende manier
om een objectieve kans toe te kennen omdat de verdeling van kleuren onbekend
is. In zo’n geval kan het klassieke subjectief verwachte nut model plausibele
keuzes uitsluiten (zie bijvoorbeeld het Ellsberg paradox). Diverse modellen in
de literatuur probeerde dit probleem op te lossen, vaak door het toestaan van
meerdere kans verdelingen per speler. Het verwachte nut van een keuze is dan
het minimaal verwachte nut gegeven alle kans verdelingen van de speler. Gezien
de verhouding tussen deze modellen onduidelijk is, presenteert dit proefschrift
een manier om ze te verenigen en daarmee nieuwe inzichten verwerven relatie
tussen de verschillende benaderingen. Deze inzichten zorgen, op hun beurt,
voor een beter begrip van de wijze waarop mensen keuzes maken onder dit soort
onzekerheid.

Ten slotte onderzoekt dit proefschrift het gedrag van mensen in beslissings-
problemen onder onzekerheid. Onzekerheid beschrijft situaties waarin de be-
slisser geen objectieve kans van optredenkan toekennen aan eende gebeurte-
nis toekennen. Twee klassieke voorbeelden diegebeurtenissen onder beschou-
wing. Het standard model van subjectief verwachte nut presteert relatief goed
in de veel contexten dient de focus tesituaties. In dit soort situaties is de manier
waarop spelers hun kans verdeling vormen een zeer belangrijke vraag. Van bij-
zonder belang is het geval van strategische beslissingen. Zoals dit proefschrift
laat zien is iteratief denken over mens eigen nut en dat van de tegenstander een
veelgebruikte benadering. En hoewel, iteratief redenering een belangrijke rol
speelt, lijken er ten minste twee verschillende redeneringsmodellen van belang
te zijn. Om rekening te houden met alle redelijke keuzes onder onzekerheid
dient het standaard verwachte nut model echter te veranderen. Dit is te bereiken
op verschillende manieren die verenigd zijn in dit proefschrift.
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