PER MOLANDER

Kommentar till Tullberg
Jan Tullberg har i en artikel i Ekonomisk
Debatt nr 2.1997 argumenterat för att rationellt egenintresse är det som bäst befordrar samarbete i sociala samspelssituationer och att etablerade normer – med innebörden att man ibland bör se utöver
detta egenintresse – är skadliga. Han kritiserar också empirisk forskning inom området, framför allt knuten till det spel som
går under namnet fångarnas dilemma
(FD), där vissa resultat förefaller tyda på
att en betoning av det individuella rationalitetsperspektivet leder till lägre samarbetsfrekvens.
Man slås av det värderingsladdade språket i Tullbergs artikel. De strategier och
beteendemönster han förordar förknippas
med ord som ’’realistisk’’, ’’förmåga till
kritiskt tänkande’’ och ’’genuint mänskligt
samarbete’’, medan det alternativ han avvisar stämplas som ’’inställsamhet’’,
’’konformism’’, ’’oärlighet’’ och ’’auktoritetstro’’. En sådan värdebemängd terminologi förmår dock inte dölja det faktum
att vi har att göra med komplicerade frågor
och att ord som rationell och reciprocitet
är långt ifrån entydiga.

Rationell samverkan
Forskningen och debatten kring altruism,
kollektiv rationalitet och relaterade frågor
fick ett uppsving med Axelrods och Hamiltons arbete i början av 80-talet och
framför allt med Axelrods bok The Evolu-
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tion of Cooperation, som spreds i stora
upplagor över världen. Det problem som
stod i fokus för diskussionen var hur samarbete är möjligt i en värld befolkad av individuellt rationella individer. Det är en
självklart relevant fråga för etologiskt intresserade biologer – ingen drömmer om
att tillskriva lägre stående arter normer av
mänskligt snitt – men är naturligtvis intressant även för samhällsvetare som forskar i uppkomsten och vidmakthållandet av
normsystem.
Huvudnumret i Axelrods bok var en experimentell undersökning av effektiviteten
hos olika strategier i upprepade FD-spel, i
själva verket utformad som en tävling med
fritt tillträde. Resultatet av undersökningen var att den enkla strategin lika-förlika (tit-for-tat, TFT) visades sig vara den
effektivaste i ett antal olika miljöer. TFT,
som inleder med ett kooperativt drag och
därefter hela tiden upprepar vad medspelaren gör, kan karaktäriseras som en form av
välvillig reciprocitet. Axelrods budskap
tolkades därför av många som en bekräftelse av att socialt samarbete kan grundas
på individuell nyttomaximering och inte är
i behov av exogent givna normer som föreskriver kooperativt agerande.
Eftersom FD är en sorts arketyp för vanligt förekommande problematiska samspelssituationer – gratisåkarproblemet i
försörjningen med kollektiva nyttigheter,
hanteringen av negativa externa effekter,
vardagslivets normproblem m m – har resultaten stor räckvidd, om de är korrekta.
Det är också ytterst denna forskning som
Tullberg tar stöd i för sin argumentation.
Men det finns ett antal tunga invändningar
mot Axelrods arbete och den relaterade
analytiska och experimentella forskningen.
För det första lider Axelrods arbete av
metodologiska brister. Antalet analytiska
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resultat i boken är få; det viktigaste är att
TFT under vissa förutsättningar är en evolutionärt stabil strategi, d v s inte kan invaderas av andra strategier om den en gång
är etablerad. Därutöver baseras resonemangen på simuleringar. Sådana kan vara
en hjälp när man söker formulera hypoteser rörande något komplext fenomen men
utgör naturligtvis inget bevis i matematisk
mening. Ingen vet hur populationerna utvecklas med andra parametrar eller andra
initialvillkor än dem som testats.
Än viktigare är några av de sakliga inskränkningarna i problemformuleringen.
Även om samspelet äger rum i stora populationer, förutsätter en helt dominerande
del av den publicerade litteraturen att de
inbördes mötena sker mellan två individer
åt gången. Detta är naturligtvis en mycket
allvarlig inskränkning. De flesta samspelssituationer i samhällslivet involverar
väsentligt fler än två individer.
En tredje inskränkning gäller antagandet att umgänget inte försvåras av misstag
eller osäkerhet. Effekten av sådana komplikationer kan vara betydande i verkliga
livet.

Vad är reciprocitet?
Tullberg argumenterar mot normbunden
altruism och för reciprocitet. Men det är
inte alltid givet vad reciprocitet innebär.
Antag att spelarna sammanträffar i enstaka
möten, d v s att sannolikheten för fortsatt
umgänge är nära noll. Om man identifierar
reciprocitet med TFT, ska man i sådana enstaka möten välja kooperativt, eftersom
TFT aldrig är först att avfalla (defect – termen är inte helt lyckad, men etablerad).
Men detta är i Tullbergs ögon sannolikt att
ge efter för kravet på social konformism;
om sannolikheten för fortsatta sammanträffanden är nära noll, föreskriver den individuella rationaliteten icke-kooperativt
agerande.
Översatt till vardagslivets spelsituationer innebär den rekommendationen att jag
på främmande ort bör snatta om sannolik310 Ekonomisk Debatt 1997, årg 25, nr 5

heten för upptäckt är tillräckligt liten. Vidare bör en för mig okänd trafikant som
hamnat i diket och vill ha hjälp med att
larma bärgningsbil eller ambulans inte tilllåtas ta upp min tid, eftersom sannolikheten att vi ska mötas igen och att jag skulle
få något i utbyte av min insats är försumbar. I den samlar-jägar-tillvaro där människan tillbringat huvuddelen av sin existens
under någon miljon år är det sociala samspelet tätt och därmed har samarbete möjligen hyggliga förutsättningar att upprätthållas spontant. I ett modernt, internationaliserat samhälle präglat av hög social
och geografisk rörlighet är situationen annorlunda. Vi skulle med Tullbergs rekommendation avstå från kooperativt agerande
i ett stort antal situationer, och jag har svårt
att se annat än att detta skulle innebära en
kännbar samhällsekonomisk förlust, vid
sidan av den negativa effekten på klimatet
i samhället.
Än viktigare är inskränkningen till tvåpersonsgrupper i den konventionella analysen. Om jag samverkar med tjugofem
andra personer och sju av dem agerar ickekooperativt utan att jag precis vet vilka,
vad innebär då reciprocitet? Ska jag samarbeta eller avfalla?
Jag analyserade i början 90-talet ett npersoners upprepat FD-spel med just
denna fråga i fokus (Molander [1992]; utvecklat i Molander [1994]). Sekvenserna
antas vara långa, vilket är en gynnsam förutsättning för samarbete. Strategimängden
antas omfatta hela spektret från obetingat
kooperativt beteende till rent icke-kooperativt med alla mellanformer, d v s att en
spelare kan kräva att en, två o s v andra
spelare samarbetar för att själv samarbeta.
Det finns två jämvikter i detta spel. Den
ena består av alla strategier utom ren ickekooperation (en hyperyta i strategirymden
med matematisk jargong) och ger samarbete, d v s det bästa tänkbara kollektivt rationella utfallet. Denna jämvikt är inte stabil mot invasioner av icke-kooperativa
strategier.
Den andra jämvikten är sammansatt av
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ren icke-kooperation och en viss betingat
kooperativ strategi, där jämvikten dem
emellan bestäms av att utbytet ska vara
lika för de båda strategierna. Den genomsnittliga nivån på kooperationen blir låg.
Detta är den enda evolutionärt stabila jämvikten och den som blir sluttillstånd för
populationen.
Slutsatsen av analysen är alltså att egennyttan inte förefaller räcka till för att upprätthålla en rimlig nivå på kooperationen i
grupper med tre eller fler personer. Generaliseringen från Axelrods och andras undersökningar av tvåpersonersspel leder
alltså till direkt felaktiga slutsatser.
I verkliga livet blir inte allt som man
tänkt sig. Resultatet av en handling kan bli
något annat än avsett, och man feltolkar
understundom vad andra gör. En sådan
risk för fel får drastiska konsekvenser för
upprepade FD-spel. När TFT spelar mot
sig själv i den invasionssäkra jämvikten
upprätthålls ett kooperativt tillstånd om
felsannolikheten är noll. Men så fort
denna sannolikhet är större än noll, deklinerar samarbetet och TFT hamnar i en
vendetta utan slut. I stationärt tillstånd blir
utbytet detsamma som rent slumpmässigt
spel ger. Den rosiga bilden av reciprociteten fläckas alltså av ännu ett skäl. Att detta
inte är en akademisk konstruktion visar årtusenden av samhällsliv som plågats av
just sådan plågsam och kostbar vendetta,
ett fenomen som är livskraftigt än i dag.
Botemedlet mot denna ofruktbara vendetta heter generositet. En modifiering av
TFT som med viss sannolikhet spelar kooperativt även när medspelaren avfallit är
effektivare än TFT (Molander [1985]). En
sådan generositet skulle förmodligen även
den av Tullberg klassas som missriktad altruism, men den är alltså effektiv och rationell i ett individuellt perspektiv. Eftersom den är effektiv, kräver den egentligen
inte något exogent normtryck för att upprätthållas, men risken är naturligtvis att
man vägledd av Tullbergs argumentation
förleds att tro att denna nödvändiga gene-

rositet är en normativ barlast som en modern människa gör bäst i att kasta ut.

Behovet av normer
Det finns sammanfattningsvis ett antal situationer i samhällslivet socialt samspel
med kort livslängd, i stora grupper eller sådant som präglas av någon osäkerhet – där
det föreligger ett behov av normer för att en
kollektivt rationell jämvikt ska kunna upprätthållas. Utan sådana försämras samhällsklimatet drastiskt och betydande värden (även pekuniära) går förlorade. Förutsättningarna för att upprätthålla sådana
normsystem och ge dem en rimlig utformning är ämne för en annan diskussion.
Tullberg har naturligtvis rätt i att normsystem kan missbrukas; det gäller all vägledning, även sådan som härleds ur ett rationalistiskt begreppsmaskineri. Tillämpningen av en norm förutsätter en sorts hypotesprövning, och sådana kan som bekant ge upphov till två slag av fel: man tilllämpar normen när man inte borde och
vice versa. Men en sådan risk får inte avhålla oss från att försöka vidmakthålla en
rimlig nivå på normbildningen. Utan den
riskerar vi att hamna i den tillvaro som
Hobbes beskrev som solitary, poor, nasty,
brutish, and short.
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