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Speltheorie bestudeert strategische interactie tussen spelers waar de nut van een speler niet
alleen afhankelijk is van zijn eigen keuze maar ook van die van zijn tegenstanders. In dergelijke
situaties is het aannemelijk te veronderstellen dat spelers een redeneringsproces volgen, met als
doel om de best mogelijke keuzes te bepalen gegeven de onzekerheid. Binnen de epistemische
speltheorie staat zo’n rederneringsproces centraal. Onzekerheid in een spel kan betrekking
hebben op ieder aspect van de omgeving waarin de spelers zich bevinden. Het basis domein van
onzekerheid van een speler bevat naast de keuzes van zijn tegenstanders ieder parameter van het
model dat voor de speler onbekend is. Naast het basis domein van onzekerheid wordt de speler
ook geconfronteerd met onzekerheden rondom de overtuigingen van zijn tegenstander(s) over
hun respectievelijke basis domeinen van onzekerheid, de overtuigingen van de tegenstanders
over de overtuigingen van hun respectievelijke tegenstanders, enzovoort. Het redeneringsproces
omvat dus de vorming van de speler’s overtuigingen over zijn basis onzekerheid, overtuigingen
over de overtuigingen van tegenstanders over hun basis onzekerheden, enzovoort.

Het proces van redeneren over het betreffende spel en de overtuigingen van de tegenstanders
resulteert in de vorming van hiërarchieën van overtuigingen of "belief hierarchies". Bestaande
uit een oneindig aantal lagen, is een belief hierarchy een cruciaal maar ook zeer complex
object. Een manier om deze belief hierarchies te codificeren is door gebruik te maken van
een "type space model" (Harsanyi 1967-68). Hoewel het model eerst ontwikkeld werd door
Harsanyi om de overtuigingen van spelers in spellen van onvolledige informatie te coderen en
het spel vervolgens te transformeren in een spel van onvolmaakte informatie, werd het later
gebruikt om de overtuigingen van spelers over elke vorm van interactieve onzekerheid in een
spel te modelleren. In een type space model, krijgt iedere speler een verzameling van typen
toegewezen, elk type induceert een mogelijke belief hierarchy voor de betreffende speler. Bij
ieder epistemisch type van een speler behoort een overtuigen over de verschillende combinaties
van basis onzekerheid en typen van tegenstanders.

Beperkingen opgelegd aan belief hierarchies in epistemische concepten vertrekken meestal
van de aanname dat spelers op een bepaalde manier redeneren of een bepaalde keuzeregel
hanteren, dat spelers geloven dat hun tegenstanders op dezelfde manier redeneren en keuzes
maken, enzovoorts. Volgens Common Belief in Rationality (CBR) gelooft iedere speler dat zijn
tegenstanders rationeel zijn, dat zijn tegenstanders geloven dat hun tegenstanders rationeel zijn,
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enzovoorts. CBR vertrekt vanuit de aanname dat spelers onbegrensd rationeel zijn en is het
concept waarmee andere epsitemische concepten in de literatuur worden vergeleken. Aangezien
dit proefschrift over begrensde rationaliteit gaat, zal CBR hier ook als "benchmark" worden
gebruikt.

Dit proefschrift neemt twee vormen van begrensde rationaliteit onder beschouwing in een
epistemisch kader. In hoofdstukken 2 en 3 streven spelers om het verwachte nut te maximaliseren
maar kennen ze tegelijk een positieve kans toe aan de mogelijkheid dat de tegenstanders fouten
maken en/ of dat de tegenstanders vergissingen van hun respectievelijke tegenstanders mogelijk
achten. Gezien spelers zo dicht mogelijk bij de rationele nut-maximaliserende keuze willen
komen zeggen we dat spelers "bijna rationeel" (approximately rational) handelen. Hoofdstuk
2 definieert Common Belief in Approximate Rationality voor statische spellen en hoofdstuk 3
breid het model uit naar dynamische spellen. Hoofdstuk 2 laat zien dat het toekennen van een
relatief kleine kans aan mogelijke vergissingen van tegenstanders theoretische voorspellingen in
de beroemde Traveler’s Dilemma veel dichter bij experimenteel waargenomen resultaten brengt.

In hoofdstuk 4 is het redeneringsproces en dus de keuzes van de spelers context afhankelijk.
Het verwachte nut van een keuze hangt in zo’n geval af van de mate waarin die keuze afwijkt
van een referentiepunt. Verder draagt het voorkomen van een potentieel verlies meer bij aan
het verwachte nut dan een potentiële winst van dezelfde omvang. Referentiepunten komen in
verschillende vormen voor in de literatuur. Een referentiepunt kan bijvoorbeeld een huidig of
voormalig bezit zijn. Ook kan het een eerder gemaakte keuze in een identiek of vergelijkbaar spel
zijn en wordt het in zo’n geval een referentiekeuze genoemd. Het referentiepunt van een speler in
hoofdstuk 4 is een combinatie van een referentiekeuze en een overtuiging over zijn basis domein
van onzekerheid. Hoewel het model niet verder ingaat op de wijze waarop een referentiepunt
tot stand komt, is het model wel van voldoende flexibiliteit om verschillende definities van het
referentiepunt toe te staan. Het hoofdstuk introduceert het epistemisch concept van Common
Belief in Reference-Dependent Rationality waar het referentiepunt van een speler alleen voor
hem bekend is. In ieder hoofdstuk wordt een rekenkundige procedure geïntroduceerd om het
epistemisch model van het hoofdstuk te karakteriseren. Iedere procedure bepaalt voor een
gegeven spel welke keuzes spelers kunnen maken indien ze volgens het desbetreffende model
redeneren.




