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Richard Thaler belönades nyligen med
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk
vetenskap till Alfred Nobels minne. Det
ta för sina bidrag till beteendeekonomi.
Denna artikel är en replik på Gärden
fors m fl (2017) och deras summering av
samme Ekonomipristagares forskning.
Den recenserar inte utnämnandet av
Thaler, vars betydelse för beteende
ekonomin är oomtvistlig. Syftet är i stäl
let att fortsätta diskussionen kring ekon
omiskt beslutsfattande i allmänhet, och
rationalitet i synnerhet, genom kritiska
nedslag i författarnas text. Ty varken his
torieskrivningen eller tolkningarna av
Thalers forskningsbidrag är självklara,
och avgörande antaganden lämnas
okommenterade.
Gärdenfors m fl (2017) organiser
ar sin forskningsgenomgång utifrån
rubrikerna begränsad rationalitet, sociala preferenser, bristande självkontroll och
beteendeekonomi i praktiken. Som bevis
på det förstnämnda anförs en studie av
Camerer m fl (1997). I denna undersök
tes taxichaufförer i New York. Dessa
visade sig jobba tills dess att de hade
uppnått sitt intäktsmål för dagen när de
i stället hade kunnat arbeta längre under
särskilt lukrativa tider. I förlängningen
gav de därmed upp ledig tid i onödan.
Studien har dock varit omstridd.
Data från Uber tecknar en annan bild.
Deras förare tycks fördela sin arbetstid
alldeles utmärkt. De som avviker är en
minoritet av de nyanställda, men även
de lär sig snart när intäkterna är högst
(Sheldon 2016).
Det som är bäst för förarna är emell

ertid inte alltid bäst för Uber. Därför har
företaget börjat använda sig av beteende
ekonomiska insikter för att få sina förare
att köra mer under sämre tider (i syfte
att jämna ut utbudet). Redan under
pågående uppdrag dyker det därför upp
erbjudanden om nya kunder; utloggn
ing åtföljs av påminnelser om hur nära
man är att ha kört in en viss summa pen
gar; och sporrande textmeddelanden,
e-post och notifikationer signeras med
påhittade kvinnonamn för att bli mer
verkningsfulla (Scheiber 2017). Thaler
är en förespråkare av metoderna i fråga,
som kallas ”puffar” (nudges).
Exemplen från Uber aktualiser
ar två saker. För det första att steget är
långt från en enskild marknadsobserva
tion till slutsatsen att människan skulle
vara (ir)rationell. För det andra att även
det som börjar som välmenande försök
att hjälpa människor till bättre beslut
kan komma att aktualisera etiska prob
lem. Vad som är rätt och fel är sällan
självklart, varför metoderna riskerar att
användas felaktigt.

REPLIK

Beslutsforskning och rationalitet
Beslutsforskningen är tvärvetenskaplig
och engagerar både ekonomer och
psykologer. Den inbegriper normativa, deskriptiva och preskriptiva betrak
telsesätt. Det normativa perspektivet
anger hur beslut bör fattas. Deskriptiv
beslutsforskning studerar hur de fak
tiskt fattas. Preskriptiva initiativ tilläm
par deskriptiva insikter för att hjälpa
människor till bättre val (Bell m fl 1988).
Ta det första av von Neumann och
Morgensterns (1947) axiom, som avser
fullständiga preferenser. I ett val mel
lan två alternativ går det att föredra det
första, det andra eller att vara indifferent
dem emellan. Detta är en logisk regel.
Så långt är frågan normativ. När den
väl undersöks empiriskt blir den i stäl
let deskriptiv. De data som erhålls kan
då jämföras med normen. Beakta nedan
stående exempel.
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med rötter även i psykofysik och gestalt
psykologi. Givet denna utgångspunkt är
steget kort till att betrakta människan
som en mjukvara som kan vara behäftad
med buggar. Det är på dessa beteendee
konomer syftar när de menar att män
niskan är förutsägbart irrationell (Ariely
2008). Systematiska felslut kallas för
tankefel eller kognitiv bias. Orsaken
påstås vara användandet av tumregler, ett
snabbt tankesätt sårbart för villfarelser.
Upphovsmännen till denna teori var
psykologerna Amos Tversky och Daniel
Kahneman (1974), vilka Thaler (2015)
fortfarande ser som sina mentorer. De
ras inflytande har varit stort även för
återstoden av den moderna, enda vägens
beteendeekonomi.1
Människan-som-organism handlar i
stället om funktionalism i ett visst sam
manhang. Detta gör det lika viktigt att
studera uppgiftsmiljön och dess statis
tiska egenskaper som människan. Psyko
logen Egon Brunswik företrädde denna
syn redan på 1930-talet. Tumregler kan
därmed varken vara bra eller dåliga i sig
själva utan måste studeras i relation till
den uppgift de är satta att lösa (Gigeren
zer m fl 1999). Denna uppfattning går
under namnet ekologisk rationalitet (Todd
och Brighton 2016).
Gärdenfors m fl (2017) tycks före
språka synsättet människan-som-dator.
I en fotnot skriver de att ”[g]raden av
rationalitet och kognitiv förmåga skil
jer sig mellan individer” (s 6). De slår
därmed fast att rationalitet skulle vara
knutet till en person. Som om det vore
en egenskap.
Denna uppfattning avviker från vad
flera tidigare Ekonomipristagare har
ansett. En av dem var Herbert Simon,
Ekonomipristagare 1978, som fastslog
att ”[m]änniskans rationella beteende
... formas av en sax vars två blad är ut
formningen av uppgiftsmiljön och ak

1 Om skillnaden mellan den gamla och nya beteendeekonomin, se Angner och Loewenstein
(2012).
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Sean Connery debuterade som
James Bond i Agent 007 med rätt att döda. Där påtalar han för Dr No att han
tycker bättre om Dom Pérignon årgång
1953 än 1955. Men i Åskbollen beställer
samme Bond likafullt en flaska av den
senare. Han tycks alltså föredra den
äldre årgången framför den yngre. Och
tvärtom. Detta utgör en paradox. Thal
er ägnade den första delen av sin karriär
åt liknande anomalier som inte gick
att förklara utifrån neoklassisk teori.
Han gjorde nedslag på auktioner, häst
kapplöpningsbanor och i sportvärlden
(Thaler 1992).
Polemiken med den neoklassis
ka ekonomin har utgjort beteendee
konomins livsluft (se Thaler 2015). Men
trots en omfattande katalog över avvike
lser från den förras världsbild finns det
flera saker som de båda skolbildningarna
har gemensamt. En är antagandet att det
finns normativa ideal för hur beslut bör
fattas. Dessa kallas slentrianmässigt för
rationalitet. Men detta är en allt annat
än självklar utgångspunkt. Vissa menar
att beteendeekonomin alltjämt vilar på
den neoklassiska ekonomins grundvalar
(Berg och Gigerenzer 2010).
Inom beslutsforskningen används
i själva verket flera, ibland motstridiga,
måttstockar för vad som är att betrakta
som rationellt. Sådana kriterier kan vara
av två slag. Antingen likställer de ra
tionalitet med sammanhängande logik
eller så betonar de överensstämmelse
mellan tänkande och handling och den
omgivande miljön (Hammond 1996).
Denna skiljelinje reflekterar olika synsätt
på människan som båda ryms inom den
deskriptiva beslutsforskningen. Dessa
kan, enkelt uttryckt, betraktas med två
olika liknelser: människan-som-dator res
pektive människan-som-organism.
Människan-som-dator är ett barn av
psykologins kognitiva revolution, men

törens beräkningsförmåga” (1990, s 7).
För Simon var rationalitet alltså utkom
sten av en interaktion mellan kognitiv
förmåga och en viss uppgift. Det var al
drig en disposition.

Vantolkningen av Simon
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Thaler bekänner sig alltså till en helt an
nan syn på rationalitet än Simon. Ändå
anser Gärdenfors m fl (2017) att Simons
(1955) begrepp begränsad rationalitet
skulle ha legat till grund för Thalers teori
om mental bokföring. Det är förvisso sant
att de båda förenas i förnekandet av na
tionalekonomins allvetande människa
(homo economicus). Men i övrigt finns det
få likheter mellan de två. Faktum är att
Simon inte ens citeras i Thalers (1985,
1999) artiklar om mental bokföring.
Medan Thaler, senast vid sin pris
föreläsning, liknar människan vid serie
figuren Homer Simpson, känd för sin sk
rattretande dumhet, ansåg Simon (1985,
s 297) att ”begränsad rationalitet inte är
irrationalitet … det finns gott om bevis
för att människor i allmänhet är ganska
rationella; dvs att de vanligtvis har skäl
till varför de gör som de gör”. När Thal
er spekulerar i att ekonomiska felslut är
att jämställa med ”mentala illusioner”
(1980, s 40) lade Simon (1956) i stället
tonvikten vid den process som leder fram
till ett val, t ex att nöja sig med det första
tillfredsställande alternativ man hittar.
Simons fråga var nämligen deskrip
tiv och löd: ”Hur resonerar männi
skor när den neoklassiska national
ekonomins rationalitetsvillkor inte är
uppfyllda?” (1989, s 377). Här var homo
economicus förstås dödfödd som besluts
modell. Men detta var en utgångspunkt
snarare än ett resultat. Svaret på sin
deskriptiva fråga kallade Simon (1976)
i stället för processuell rationalitet.
Nationalekonomer har haft betyd
ligt lättare att ta till sig begränsad ratio
nalitet än processuell rationalitet. I och
med att det förra var vagare operation
aliserat har det nämligen gått att tilläm

pa med större frihet. Men en konsekvens
därav är att Simons egentliga budskap
har missförståtts (Barros 2010).

Från Freud till Thaler
Under rubriken bristande självkontroll
lovordar Gärdenfors m fl (2017) Thal
er och Shefrins (1981) uppdelning i ett
planerande och ett handlande jag. Denna
innehåller en häpnadsväckande kom
bination av agentteori och freudiansk
psykologi. Dels tecknas en bild av män
niskan som bebodd av en långsiktig
principal och en kortsiktig agent med
motstridiga intressen. Dels spekuleras i
att självkontroll uppstår i jämvikt mel
lan konkurrerande psykiska energier.
Det planerande (handlande) jaget för
tankarna till superego (ego) i Sigmund
Freuds strukturella modell. Thaler och
Shefrin skriver t o m uttryckligen att
dennes arbete ”förtjänar ett särskilt
erkännande” (1981, s 394).
Gärdenfors m fl (2017) fortsätter
med att presentera litteratur till stöd
för dual-modeller. Sådana kontrasterar
två olika sätt att tänka. Ett exempel är
Kahnemans (2011) uppdelning i System
1 (snabbt, automatiskt och ungefärligt)
respektive System 2 (långsamt, medvetet
och exakt). Men forskningen beskrivs
felaktigt som om den skulle stödja
Thalers och Shefrins planner-doer-mod
ell och att det är denna som ”används i
modern psykologi och har stöd i mod
ern hjärnforskning” (s 12). Men de två
artiklar som sägs stödja detta påstående
undersöker antingen andra saker (Mc
Clure m fl 2004) eller försvarar dual
modeller av ett helt annat slag (Evans
och Stanovich 2013). Bara i en av dem
är Thaler och Shefrin överhuvudtaget
citerade.
Det är stor skillnad mellan olika sätt
att tänka och att människan skulle bebos
av två olika figurer (homonculi) där den
ena håller den andra i schack. Nu skrivs
Thaler in i en forskningsfåra där han al
drig har verkat.
forum
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Mycket väsen för ingenting?
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Thaler har på senare år kommit att in
tressera sig för det preskriptiva och
förordar subtila påverkansmetoder i
form av icke-tvingande, välvilliga knuf
far för att främja individens och samhäl
lets bästa. Denna beteendeekonomins
politiska gren har haft många namn se
dan den etablerades: anti-anti-paternalism (Jolls m fl 1998), asymmetrisk paternalism (Camerer m fl 2003), libertariansk
paternalism (Thaler och Sunstein 2003),
valarkitektur eller puffande (Thaler och
Sunstein 2008). Idén har fått stort ge
nomslag i offentlig förvaltning världen
över (Whitehead m fl 2014). Den
har inspirerat presidenter (Obama),
premiärministrar (Cameron) och före
tag (Uber).
Gärdenfors m fl (2017) avfärdar kri
tiken mot metoderna genom att fram
hålla att de inte inskränker valfriheten.
Men detta ingår redan i sättet på vilket
metoderna definieras. Därmed bemöts
ett argument som meningsmotståndar
na aldrig har framfört.
Kritiken har däremot bestått i att
tillvägagångssättet kan vara oetiskt
(Rebonato 2014), bygger på forskning
som är övertolkad (Berg och Gigerenzer
2007) och selektivt utvald (Gigerenzer
2015) samt baseras på lösa antaganden
om människors sanna preferenser (Sug
den 2017). Även mångåriga kollegor har
efterfrågat en mer nyanserad diskussion
än den hittillsvarande (Loewenstein och
Chater 2017). Thaler själv tar emellertid
saken med ro och avfärdar det hela med
en axelryckning titulerad ”Värst vad det
väsnas om puffandet” (Thaler 2017).
Genom att bemöta åsikter som in
gen har tar Gärdenfors m fl (2017) kri
tiken med en liknande klackspark. Men
för den demokratiskt sinnade finns det
problem med beteendeekonomisk tek
nokrati som ska skydda människor från
sig själva. I synnerhet när denna grundas
på en snäv, ingalunda självklar syn på ra
tionalitet.
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