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SLUTREPLIK

Testa teorier, 
inte bara effekter

mattias forsgren

Målet med min debattartikel var inte att 
kritisera Hansson m fl:s (2021a) projekt. 
I stället försökte jag göra en poäng om 
skillnader i hur man tänker kring expe-
riment mellan olika forskningstraditio-
ner. Vetenskapsfilosofi och metameto-
dologi är i dag bortprioriterade i många 
nationalekonomiska utbildningar, var-
för vi behöver använda andra kanaler 
(såsom Ekonomisk Debatt) för att föra de 
diskussionerna. Jag är tacksam för redo-
görelsen för hur de resonerade sig fram 
till sina hypoteser, vilket inte var tydligt 
för mig efter tidigare genomläsningar 
av Hansson m fl (2021b) och Hansson 
(2021). Jag accepterar också att en allt-
för stor del av fokuset i min debattartikel 
hamnade på spekulationer kring vilket 
teoretiskt ramverk skribenterna hade el-
ler inte hade.

Den huvudsakliga poängen, som jag 
försöker uttrycka bättre här, var dock en 
annan än den som Hansson, Persson och 
Tinghög bemöter. Jag menar inte att hu-
ruvida en studie är teoretiskt grundad – 
huruvida det existerar en bakgrundslit-
teratur – avgör om man kan generalisera 
resultaten. Jag menar att en teori – i den 
naturvetenskapliga bemärkelsen av or-
det – är ett generellt påstående om hur 
världen fungerar. När vi, likt Hansson 
m fl (2021a), genomfört ett väldesignat 
experiment är vi väldigt säkra på att vår 
oberoende variabel hade en kausal effekt 
på vår beroende variabel i det samman-
hanget (vilket är vad vi är intresserade 
av inom t ex policyutvärdering) men vi 
kan inte generalisera till andra samman-
hang. Det som tillåter oss att göra det är 
vår teori. 

Vill vi veta om samma sak gäller i 

andra sammanhang kan vi såklart testa 
oss fram: vi kan variera detaljer i experi-
mentet och se om samma effekt uppstår. 
Håller vi på med policyutvärdering är 
detta görbart: vi kan upprepa varianter 
av vår skolintervention på många olika 
skolor. Till slut kommer vi ha testat oss 
igenom nog med skolor för att känna oss 
trygga med att vi kan säga något om hur 
effekten ser ut i skolor i allmänhet. Om 
vi sysslar med laboratorieexperiment 
vill vi dock ofta uttala oss om samman-
hang som inte går att simulera i labbet 
(t ex effekten av upplevd procedurrätt-
visa under en rättegång eller efter ett 
riksdagsval). Då spelar det ingen roll hur 
många varianter av vårt experiment vi 
testar: vi kommer aldrig komma i när-
heten av det sammanhang vi egentligen 
är intresserade av. Av det skälet är vår te-
ori om vad som händer i människors sin-
nen – hur de resonerar, väger samman 
information och fattar beslut – nyckeln 
till att generalisera. Vi kan använda ex-
periment som ett sätt att försöka hitta 
bevis för att teorin stämmer. De kausala 
effekter vi identifierar är då inte intres-
santa i sig, på det sätt de är inom poli-
cyutvärdering, utan främst i den mån de 
påverkar vår slutsats om teorin.

Skribenterna redogör för hur deras 
resultat är förenliga med tillgänglig-
hetsbias och self-serving bias. Att säga att 
något är en bias är dock inte en teori i 
bemärkelsen jag använder ordet ovan. 
En bias är en beskrivning av sakernas 
tillstånd: att människors beslut eller 
bedömningar tenderar att avvika från 
det som är (påstått) normativt. Frågan 
av vikt är i stället vad det är som får bia-
sen att uppstå (Gigerenzer 1996). När vi 
förstår det vet vi också vilka samman-
hang vi kan generalisera biasen till (jäm-
för Björkman 1969). 

Så hur menar jag att skribenterna 
hade kunnat undersöka det? Hansson 
m fl (2021b) menar att tillgänglighets-
bias drivs av att vi uppmärksammar 
(bearbetar) negativa upplevelser mer än 
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positiva vilket ger starkare minnesspår 
(Davidai och Gilovich 2016). För att un-
dersöka om denna teori förklarar bete-
endet de observerar, skulle skribenterna 
kunna manipulera styrkan i minnesspå-
ren. De skulle kunna sänka (hälften av) 
deltagarnas förmåga att bilda minnes-
spår, exempelvis genom att belasta ar-
betsminnet med en annan uppgift vilket 
minskar hur mycket uppmärksamhet de 
kan spendera på tävlingen (Kane och 
Engle 2000). De skulle alternativt kun-
na höja förmågan genom att spela upp 
obehagliga ljud, vilket höjer vaksam-
heten och därmed minnenas s k saliens 
(Sutherland och Mather 2012). Genom 
att manipulera förmågan att bilda min-
nen direkt kan vi alltså se om det är just 
minnesstyrkan som driver det (icke-)
altruistiska beteendet. Om den kausala 
effekten av skribenternas intervention 
(information om procedurrättvisa) in-
teragerar med manipulation av minnes-
styrkan (t ex enligt ovanstående förslag) 
skulle de i så fall ha hittat ett ”boteme-
del” mot minneseffekten. Är det så 
här kan vi generalisera resultatet på ett 
väldigt intressant sätt. Information om 
procedurrättvisa borde vara särskilt vik-
tigt i sammanhang där det förekommer 
starka känslor – fotbollsmatcher, rätte-
gångar, riksdagsval – men inte så viktigt 
i känslofattiga sammanhang eftersom 
känslor hjälper oss att bilda starka min-
nen (Levine och Pizarro 2004). 

Den här typen av studie vore inte 
mer avancerad än det Hansson m fl 
(2021b) redan gör. Däremot skulle den 
gifta samman det bästa från en expe-
rimentell nationalekonomi som (jag 
misstänker) har ärvt tankegods från po-

licyutvärdering och en kognitionsveten-
skap som är fäst vid Popperiansk grund-
forskning. Det är integreringen av och 
samarbete mellan dessa två traditioner 
– inte bara samarbete över institutions-
gränserna – som jag efterfrågar.
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