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Det Söderbergska priset i ekonomi har i år tilldelats professor 
Tore Ellingsen och professor Magnus Johannesson, båda vid 
Handelshögskolan i Stockholm, för sina gemensamma och inflytelse-
rika arbeten inom området beteendeekonomi. Priset överlämnas vid  
en prisceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 26 maj 2015.

Beteendeekonomi framstår som ett relativt nytt forskningsområde 
i gränslandet mellan nationalekonomi och psykologi. Det finns 
emellertid många föregångare till dagens forskning. Som så 
mycket annat i nationalekonomin återfinns centrala idéer redan hos 
Adam Smith, särskilt i The Theory of Moral Sentiments (1759) som 
diskuterar vilken betydelse som rättvisa, moral och skuld har för 
människors beteende. Dessa teman är också centrala i Ellingsens 
och Johannessons forskning.

Beteendeekonomins påverkan på samhällsvetenskaperna sam-
manhänger i stor utsträckning med en rad arbeten av de kognitiva 
psykologerna Amos Tversky (död 1996) och Daniel Kahneman 
(Ekonomipristagare 2002). Deras forskning fick stort inflytande 
genom kritiken av den traditionella beslutsteori som varit 
förhärskande i nationalekonomisk forskning. Beteendeekonomi har  

FÖRORD
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alltmer kommit att etableras inom den nationalekonomiska huvud-
fåran genom bidrag från ett stort antal yngre forskare. 

Ellingsen och Johannesson tillhör toppskiktet bland dagens forskare 
inom området beteendeekonomi. Deras forskning omfattar såväl rent 
teoretiska bidrag som empiriska studier baserade på kontrollerade 
experiment. De har i en rad gemensamma studier visat att den 
traditionella ekonomiska teorins antaganden om ”den ekonomiska 
människan” i många fall behöver kompletteras med icke-monetära 
drivkrafter som altruism, rättvisa och anseende. Ellingsen och 
Johannesson har bland annat undersökt drivkrafterna bakom så 
kallat prosocialt beteende, dvs. det förhållandet att individer ofta 
handlar på ett sätt som tycks strida mot snäva egenintressen. 

Ellingsens och Johannessons kanske mest kända och citerade  
arbete är artikeln ”Pride and prejudice: the human side of incentive  
theory” som publicerades i den prestigfyllda tidskriften American  
Economic Review 2008. Här presenteras en ny teori för osjälviskt  
beteende inom kontraktsrelationer. Den centrala utgångspunkten  
är att människor strävar efter socialt anseende, och är särskilt 
upptagna av hur de uppfattas av personer som de själva respekterar. 
Exempelvis kan en anställd önska att göra ett gott intryck 
på en respekterad arbetsgivare. Ellingsen och Johannesson 
argumenterar för att denna strävan kan bidra till att förklara 
varför vissa arbetsgivare är så generösa och tillitsfulla gentemot 
anställda; genom att låta bli att använda starka styrinstrument 
vinner arbetsgivaren de anställdas respekt och uppmuntrar 
därigenom frivilliga insatser. Motsatt förklarar teorin varför starka 
styrinstrument ibland har en skadlig effekt på arbetsinsatsen, en 
återkommande empirisk observation som strider mot den gängse 
teorin för incitamentskontrakt. Resultaten har implikationer hur 
belönings- och kontrollsystem utformas i företag och organisationer.
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I andra artiklar har Ellingsen och Johannesson studerat hur 
möjligheten att kommunicera påverkar människors samarbete. 
Bland annat har de studerat effekterna av löften, hot, och åter-
koppling (feedback) på såväl sändarens som mottagarens beteenden. 
De har även studerat faktorer som påverkar benägenheten att ljuga.

Ellingsen och Johannesson har utöver sina gemensamma beteende-
ekonomiska arbeten också lämnat viktiga forskningsbidrag inom 
andra områden. Ellingsen har bland annat presenterat nya teorier för 
utformningen av finansiella kontrakt, för förhandlingssammanbrott, 
och för penningpolitikens effekter på marknadsräntorna. 

Johannesson har en omfattande produktion inom området hälso-
ekonomi. Under senare år har han gjort pionjärinsatser när det gäller 
forskningen om hur ekonomiskt beteende påverkas av genetiska 
faktorer, arbeten som utgör viktiga bidrag i diskussion om arv och 
miljö när det gäller sociala preferenser. 

Tore Ellingsen och Magnus Johannesson är mycket värdiga mot-
tagare av det Söderbergska priset.

Karl O. Moene
Professor vid University of Oslo 
och ordförande i priskommittén för Söderbergska priset 2015
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Varför är vissa samhällen så mycket mer framgångsrika än andra? Kan 

man skapa hälsa och rikedom där det nu råder ohälsa och fattigdom? 

Hur gör man i så fall? Detta är de stora frågorna. Ytterst är det dessa 

stora frågor vi alla vill ha svar på. Är man samhällsvetare – vare sig det 

är ekonom, sociolog, socialpsykolog, statsvetare, eller jurist – har man 

dessutom till yrke att på något sätt bidra med svar.

Varför har jag då ägnat så mycket av min tid åt beteendeekonomi? Ett 

svar skulle kunna vara att beteendeekonomin ger värdefulla nycklar till 

att besvara de stora frågorna, och att jag tidigt insåg detta. Det första 

kanske är sant, men det andra vore en grov lögn. Förhållandet är det 

omvända: Jag planerade under många år alltid att göra något annat, 

trots att beteendeekonomin låg nära till hands. Inte minst under mitt 

andra och tredje doktorandår, från sommaren 1986 till sommaren 1988, 

vore det enkelt att välja den beteendeekonomiska banan. 

Dessa år, då jag fortfarande bodde i min hemstad Bergen, ägnade jag 

mig främst åt att skriva en litteraturöversikt om mätbar individuell 

välfärd, eller för att använda fackjargong ”kardinal nyttoteori”. Arbetet 

inspirerades ursprungligen av olika paradoxer inom teorin för beslut 

under osäkerhet – i synnerhet Allaisparadoxen – men kom snart att 

Professor Tore Ellingsen
HANDELSHÖGSKOLAN I  STOCKHOLM
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handla om bredare frågor inom psykologi, moralfilosofi, och mätteori. 

Men trots all uppmuntran, såväl från matematikern Peter Fishburn som 

från filosofen John Broome, var jag inte beredd att ens försöka göra egna 

originella bidrag på området. Konkurrensen var svår och jag var rädd att 

mina matematikkunskaper inte skulle räcka till. 

De första doktorandsomrarna, 1986 och 1987, varvade jag studier med 

extrajobb på Senter for Anvendt Forskning, där jag fick förtroendet att  

skriva expertbilagor till två stora utredningar om de norska statsbank-

erna. Den första handlade om industripolitik. Den andra utredningen 

fokuserade på de statliga bankernas roll i bostads- och utbildnings-

politiken. Jag tyckte att de flesta befintliga argumenten för offentlig 

finansiering var otydliga, särskilt beträffande subventionering av 

bostadsbyggandet. Inom offentlig ekonomi talade man på den tiden 

luftigt om merit goods när det gavs subventioner som den existerande 

teorin inte kunde ge någon bra grund för. Det fanns ingen skandinavisk 

term. Jag föreslog termen honnörvara. Dessutom föreslog jag att 

honnörvaror inte är vilka varor som helst, utan oftast är varor som kräver 

stora eller varaktiga investeringar. Statliga subventioner till sådana varor 

kan förklaras med att människor anses – ofta även av sig själva – sakna 

tillräcklig självkontroll för att på egen hand införskaffa dem.

Jag tyckte inte att detta var någon världsomvälvande idé. Själv-

kontrollsproblem fanns redan diskuterade i litteraturen om individuellt 

beslutsfattande, bland annat med bidrag från storheter som Robert 

Strotz och Richard Thaler. Min störste hjälte Thomas Schelling hade 

dessutom redan skrivit insiktsfullt om välfärdsimplikationerna av 

självkontrollsproblem. Vad jag inte alls insåg på den tiden var vilket 

betydande bidrag det skulle vara att systematiskt införa dylika modeller 

i teorin för offentlig ekonomi. Det vill säga, jag underskattade gravt 

värdet av att formalisera de intuitiva och verbala analyser som jag 

genomfört i min utredning. När det forskningståget gick från perrongen 
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tio år senare, med David Laibson och Matthew Rabin i förarhytten, var 

jag sedan länge upptagen av helt andra frågor. 

Vid ungefär denna tid råkade jag ändå, trots min ihållande blindhet 

för heta forskningsfrågor inom beteendeekonomin, ändå haka på det 

beteendeekonomiska spåret. Den avgörande händelsen inträffade 

när jag undervisade en kurs i ekonomisk organisationsteori en gång 

under det sena nittiotalet. Mer än halva kursen ägnades, som vanligt, 

åt kontraktsteorin. Och som vanligt protesterade studenterna när jag 

presenterade några av kontraktsteorins fundamentala antaganden. I 

synnerhet var studenterna ovilliga att tro på antaganden om skamlöst 

opportunistiska och historielösa beteenden som skulle komma att 

uppvisas mellan två parter som av något skäl inte förmått ingå ett 

hållbart kontrakt. Men istället för att ge ett teoretiskt argument för 

dessa beteendeantaganden, som jag brukade göra, svarade jag denna 

gång att antagandenas sanningshalt rimligtvis är en empirisk fråga. 

I samma stund som jag sagt det insåg jag att tiderna förändrats. På 

åttiotalet kunde teoretikern fortfarande slå ut med armarna och beklaga 

avsaknaden av relevant empiri. Då var empiriska undersökningar något 

man ägnade sig åt om man inte förmådde producera teori. På nittiotalet 

var den eran över. Om en hypotes är enkel att testa fanns ingen hållbar 

ursäkt för att låta bli att testa den. Jag fick helt enkelt undersöka frågan.

Situationen var knepig. Hur skulle jag komma ur rävsaxen? Utan att 

ha ansökt om forskningspengar och utan relevant erfarenhet skulle 

det bli svårt att genomföra en trovärdig studie. Den enda möjligheten 

var att skrapa ihop några pengar avsedda för andra syften och att be 

om hjälp från institutionens enda experimentalist, tillika hälso- och 

beteendeekonom, Magnus Johannesson. Detta blev början på ett 

långvarigt samarbete, där vi försökt belysa hur människor beter sig i 

olika situationer där det finns en motsättning mellan beteenden som 

gynnar individen och beteenden som gynnar gruppen.
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Magnus och jag har arbetat både med experimentella undersökningar 

och med teoretiska modeller. Ur våra experiment är jag kanske mest 

nöjd med alla olika sätt som vi undersökt kommunikationens roll. 

Kommunikation används inte enbart för att förmedla information 

– sann eller falsk – utan också för att lova, hota, argumentera, och 

kommentera. Alla dessa sidor av kommunikation tycks kunna spela 

roll när människor ska försöka få till samarbeten, och effekterna är ofta 

överraskande också för oss som utformat experimenten. 

Allra mest tillfredsställande var det att upptäcka att socialpsykologerna 

inte redan utrett alla dessa frågor, utan började bjuda in oss till sina 

konferenser. Länge var jag rädd att vi förstklassiga ekonomer skulle 

förvandlas till andra klassens psykologer. Istället blev vi jämspelta 

samarbetspartners. Samarbeten med biologer och medicinare har 

förlöpt lika friktionsfritt.

För min del har den största utmaningen varit att försöka hitta enhetliga 

tolkningar av våra studier. I början var förhoppningen att enkla 

utvidgningar av den beslutsteoretiska standardmodellen skulle räcka 

långt. Vi trodde på teorin om sociala preferenser. Istället för att anta 

att alla människor är själviska materialister postulerade vi att många 

människor även bryr sig om andra och att exempelvis generositet, 

samhällsengagemang och rättvisepatos skulle kunna modelleras 

genom att rättframt utvidga nyttofunktionens domän. Vi delade med 

andra beteendeekonomer förhoppningen att spelteori tillsammans 

med sociala preferenser skulle kunna utgöra en ny standardmodell för 

samhällsvetenskapen.

Vi insåg dock snabbt att det finns många beteenden som inte kan 

förklaras inom denna klass av modeller. Vi insåg även att godhet och 

rättvisepatos inte är så omfattande som man gärna vill tro. Allra mest 

skakades vi av de undersökningar som visade att människor som 
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uppträder exemplariskt när situationen begär det, gärna undviker 

situationer där deras godhet sätts på prov: Man korsar gatan för att inte 

konfronteras med tiggaren.

Dessa observationer strider inte enbart mot de modeller som vi dittills 

använt, utan också mot själva grundvalen för beslutsteorin, nämligen 

antagandet om att människors beteende kan representeras av en 

preferensordning över en allmän domän av utfall. Om människor 

undviker situationer, vad betyder det? Situationsbegreppet är inte ens 

definierat inom den ursprungliga beslutsteorin, där handlingsmängden 

inte kan påverkas av beslutsfattaren.

För tio år sedan var vårt svar att det inte enbart är människors 

preferenser över materiella utfall som bestämmer deras beteenden, 

utan även deras önskan om socialt anseende. Människor söker beröm 

och undviker skam. Vår mest citerade artikel handlar om de beteenden 

som uppstår om man gärna vill respekteras av de människor man själv 

känner respekt för. I synnerhet analyserar vi hur denna önskan om 

socialt anseende påverkar utformningen av goda belöningssystem och 

andra styrstrukturer i organisationer. Mest känt är artikeln för att den 

ger en förklaring till varför hårdare kontroll och starkare incitament 

ibland kan vara kontraproduktivt.

Teorin om socialt anseende representerar ett ganska litet avsteg 

från konventionell beslutsteori. Tricket är att man lämnar den hårda 

distinktionen mellan preferenser och förväntningar och tillåter 

beslutsfattaren att ha preferenser över vad hon tror att andra tror – i 

fallet med socialt anseende har beslutsfattaren alltså preferenser över vad 

hon tror att andra tror om beslutsfattaren. Mer allmänt kallas sådana 

avsteg från beslutsteorin för psykologisk spelteori.
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För att psykologisk spelteori ska kunna förklara de problematiska 

experimenten, måste man dock tillämpa en mycket vid definition av 

socialt anseende. Försökspersonerna undviker situationer där deras 

godhet sätts på prov även när de är helt anonyma! Jag måste alltså ha 

preferenser över vad jag tror att andra tror om den person som utförde 

mina handlingar.

”Men, Tore, seriöst,” tänker ni, ”hierarkier av förväntningar, och socialt 

anseende i anonyma interaktioner, nog låter det mer som Ptolemaios 

och hans epicykler än som Copernicus och Galilei? Finns det ingen 

bättre teori?” 

Det måste det finnas, förstås. Och jag hoppas kunna ge ett bidrag till 

den. Tillsammans med Erik Mohlin arbetar jag för närvarande på en 

teori där sociala situationer och sociala värderingar är fundamentala 

begrepp, definierade på gruppnivå snarare än på individnivå. Utrustad 

med denna teori blir det mycket enklare att analysera varför individer 

undviker situationer – nu är åtminstone situationsbegreppet ordentligt 

definierat. Mest av allt hoppas jag att teorin kommer att välkomnas 

bland sociologer, som under årtionden varit ensamma om att försvara 

gruppen som analytisk enhet. 

Den dag forskare från alla samhällsvetenskapliga discipliner – ekonomer, 

psykologer och sociologer – kan enas om ett gemensamt analytiskt 

ramverk för att förstå mänskligt beteende, ja, då kanske vi har en 

realistisk möjlighet att på allvar ta oss an de stora frågorna. 
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Tore Ellingsen och jag genomförde vårt första gemensamma ekonomiska 

experiment 1999 och publicerade vår första gemensamma uppsats 2004 

baserat på detta experiment (ja, så lång tid tar det ibland från att data 

samlas in, till att resultaten blir publicerade i en vetenskaplig tidskrift!). 

Artikeln handlade om betydelsen av kommunikation, framför allt i 

formen av hot eller löften, vid så kallade ”sociala dilemman” (situationer 

där opportunistiskt beteende leder till dåliga utfall för gruppen/

samhället).1 Studien visade att kommunikation mellan parterna kan 

leda till mindre opportunistiskt beteende och bättre utfall för gruppen, 

och resultaten indikerade att det finns en psykologisk kostnad av att 

ljuga speciellt om lögnen innebär ett löftesbrott. Studien är en bra 

illustration på skillnaden mellan beteendeekonomi och traditionell 

nationalekonomi. Enligt traditionell teori kommer personer alltid 

att ljuga om de tjänar på det (i materialistiska termer), oavsett vilka 

kostnader det orsakar andra personer. Denna beskrivning stämmer väl 

överens med hur dn beskriver Vladimir Putin: 

”Han är inte intresserad av kompromisser, håller inte sina löften 

och ljuger utan att skämmas” dn, 11/2-2015, ledarsidan

Professor Magnus Johannesson
HANDELSHÖGSKOLAN I  STOCKHOLM
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dns karakterisering av Putin implicerar också mellan raderna att detta 

beteende inte uppfattas som normalt. Men om denna beskrivning 

skulle gälla generellt för mänskligt beteende skulle det aldrig gå att lita 

på löften från andra personer och kommunikation i samband med t.ex. 

förhandlingar skulle reduceras till vad som på nationalekonomi-lingo 

kallas för ”cheap talk”. I beteendeekonomi görs avsteg från denna typ 

av förenklande och (förhoppningsvis!) orealistiska antaganden genom 

att t.ex. ta hänsyn till att det i alla fall för vissa individer innebär en 

psykologisk kostnad att ljuga och bryta ett löfte. Att så är fallet har 

också bekräftats i andra studier och kommer nog inte som någon större 

överraskning för ”gemene man/kvinna”. Dock visar också forskningen 

att det är stora variationer i beteende mellan individer så att vissa beter 

sig som att det är mycket kostsamt att ljuga och vissa beter sig som att 

det inte är kostsamt alls (som Putin enligt dns beskrivning). Dessa 

stora variationer i beteende och preferenser mellan individer gäller 

också andra beteenden som risktagande, generositet, och reaktionen 

mot att bli orättvist behandlad. Att bättre förstå anledningen till dessa 

stora variationer är ett centralt tema i beteendeekonomi. 

Daniel Kahneman i sin bästsäljande bok Tänka snabbt och långsamt 

använder begreppen ”ekoner” och ”människor” för att illustrera 

skillnaderna i den ”människosyn” som ligger till grund för  

nationalekonomi respektive beteendeekonomi. ”Ekoner” är super-

rationella egoister utan ”moraliska spärrar” med full självkontroll 

som alltid maximerar sin egen vinning; intressant nog ligger denna 

definition nära definitionen av en psykopat inom psykiatrin! Medan 

”människor” har mer ”mänskliga” drag och ibland beter sig på ett till 

synes irrationellt och korkat sätt eller faller för frestelser, och motiveras 

av en rad andra saker förutom materialistisk egoism (så som empati, 

rättvisa, socialt anseende, hämnd och avundsjuka). Beteendeekonomi 

handlar således om att införa en mer realistisk syn på mänskligt beteende 

och dess drivkrafter i ekonomisk forskning, för att bättre kunna förutse 
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hur individer kommer att bete sig i olika situationer och för att kunna 

förklara varför beteendet varierar så mycket mellan olika personer. 

Det innebär dock inte att de beteendemässiga drag som kännetecknar 

”ekoner” inte existerar utan att det finns ett stort spann i beteende 

mellan t.ex. fullständig materialistisk egoism och stor generositet eller 

mellan full självkontrol och att ständigt falla för alla frestelser.    

Såsom begreppet beteendeekonomi numera ofta används är det  

egentligen en sammanslagning av minst två olika forskningsområden 

som i mångt och mycket växt ihop till ett område. Det ena är ekonomisk 

psykologi som handlar om att föra in lärdomar från psykologi om 

mänskligt beteende i ekonomiska modeller. Ett typexempel på detta  

är prospektteorin för beslut under osäkerhet som utvecklades av 

Daniel Kahneman och Amos Tversky.2 Det andra från början separata 

forskningsområdet är experimentell ekonomi. I experimentell  

ekonomi genomförs experiment för att systematiskt testa hur beteende 

påverkas av olika faktorer och för att testa i vilken grad ekonomiska  

modeller kan förutspå beteende. En pionjär här var Vernon Smith som 

tidigt använde experiment för att studera hur marknader fungerar.3 

Eftersom experiment som metod ofta används för att testa betydelsen 

av olika psykologiska faktorer och länge har varit ett standardverktyg 

inom psykologisk forskning, har det en nära koppling till ekonomisk 

psykologi. Den nära kopplingen mellan ekonomisk psykologi och 

experimentell ekonomi bekräftades också av Sveriges Riksbanks Pris 

i Ekonomisk Vetenskap till Alfred Nobels minne år 2002 som delades 

mellan Daniel Kahneman (en psykolog) och Vernon Smith (en ledande 

forskare inom experimentell ekonomi).   

2 Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: an analysis of decision under risk.  
Econometrica 1979;47:263–291, 

3 Smith VL. An experimental study of competitive market behavior.  
Journal of Political Economy 1962;70:111–137.
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Sedan Tore och jag påbörjade vår gemensamma forskning inom bete-

endeekonomi för cirka 15 år sedan har området växt dramatiskt både 

internationellt och inom Sverige (dock vill jag inte hävda något kausalt 

samband mellan dessa händelser!). I början var det t.ex. svårt att 

locka doktorander att satsa på detta då relativt nya forskningsområde, 

medan det under senare år har disputerat ett stort antal doktorander 

inom området både vid Handelshögskolan och andra institutioner i 

Sverige. Ämnet har också vidgats till att omfatta inte bara forskning 

i gränslandet mellan ekonomi och psykologi utan även forskning 

som gränsar till övriga samhällsvetenskaper och till naturvetenskap. 

Exempel på detta är nya delområden såsom ”neuroekonomi” (som 

med hjälp av hjärnkamera studerar kopplingen mellan neurologiska 

processer i hjärnan och ekonomiskt beteende) och ”genoekonomi” 

(som studerar kopplingen mellan gener och ekonomiskt beteende och 

ekonomiska utfall). Båda dessa nya delområden skulle jag se som en 

del av beteendeekonomi i den meningen att de söker sig utanför de i 

ekonomi traditionella förklaringarna för beteende.

Att ge en exakt definition på beteendeekonomi är dock inte helt enkelt, 

utan min egen favoritdefinition är att beteendeekonomi är allt som jag 

tycker är intressant! Nedan går jag kort igenom två sådana exempel från 

den egna forskningen. 

Är vi paternalistiska altruister?

Sjukvården subventioneras i de flesta västländer i betydligt större 

grad än som kan förklaras av den traditionella ekonomiska modellen. 

För smittsamma sjukdomar kan det förvisso argumenteras att t.ex. 

vaccinationsprogram borde subventioneras för att det leder till positiva 

externaliteter (dvs. minskar risken att smittas även för de personer som 

inte vaccinerar sig). Men preventionen och behandlingen av smittsamma 

sjukdomar är en liten del av sjukvårdsbudgeten i t.ex. Sverige. Det kan  
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också argumenteras att sjukvårdsförsäkring behöver tillhandahållas 

av staten p.g.a. marknadsmisslyckanden på den privata försäkrings- 

marknaden, men det skulle inte motivera en så hög grad av offentlig 

subventionering som vi ser idag. En möjlighet är att subventioneringen 

beror på att individer inte är strikt egoistiska utan även bryr sig om 

andra i viss utsträckning, dvs. har altruistiska preferenser. Det visar sig 

dock att det inte räcker med att utöka standardmodellen med altruistiska 

preferenser för att det ska leda till att vi borde satsa mer på sjukvården. 

Anledningen är ganska intuitiv. Om vi ökar sjukvårdskonsumtionen 

så innebär det att någon annan konsumtion behöver minskas. Det 

altruistiska värdet av den ökade sjukvårdskonsumtionen blir då lika 

stor som den altruistiska kostnaden för den minskade konsumtionen av 

andra varor. Detta givet att altruismen är så kallad ren altruism, vilket 

innebär att vi är altruistiska gentemot andra personers nyttonivåer men 

vi bryr oss inte om ifall högre nytta uppnås genom t.ex. bättre hälsa eller 

finare bil (dvs. ren altruism ”respekterar” andras preferenser). 

En alternativ möjlighet är dock att altruismen är paternalistisk i 

den meningen att vi bryr oss mer om andras hälsa (och därigenom) 

sjukvårdskonsumtion än vi bryr oss om andras övriga konsumtion  

(av t.ex. bilar, bättre hus, eller semesterresor). Denna möjlighet fördes 

fram redan 1963 av Kenneth Arrow i den uppsats som brukar ses som 

startpunkten för ämnet hälsoekonomi (ett ämne som tillhörde mina 

tidiga jaktmarker som doktorand och forskare).4 Arrow argumenterade 

då att:

”The taste for improving the health of others appears to be stronger  

than for improving other aspects of their welfare” sida 954    

4 Arrow KJ. Uncertainty and the welfare economics of medical care.  
American Economic Review 1963;53:941–973. 
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Om Arrow har rätt innebär det ett argument för att subventionera 

sjukvården (och andra hälsoförbättrande åtgärder) utöver den optimala 

subventionen enligt standardmodellen. Denna typ av altruism 

benämndes paternalistisk altruism av Michael Jones-Lee, eftersom den 

innebär att vi inte ”respekterar” andras preferenser.5 Distinktionen 

mellan ren och paternalistisk altruism är central ur ett policyperspektiv, 

och tillsammans med Fredric Jacobsson och Lars Borgquist designade 

jag ett experiment för att testa paternalistisk altruism.6

I experimentet fick deltagarna (studenter) välja hur de ville fördela fem 

20-lappar mellan sig själva och en rökande diabetiker (alla deltagare, 

cirka 25, vid varje datainsamlingstillfälle gav till samma diabetiker). 

De 20-lappar som gavs till diabetikern kunde antingen ges som pengar 

eller som nikotinplåster (varje 20-lapp som gavs för nikotinplåster 

konverterades till ett nikotinplåster som kostade 20 kronor på apoteket 

när studien genomfördes). Deltagarna visste att diabetikern föredrog att 

få pengar (dvs. att diabetikern inte var beredd att betala 20 kronor för 

ett nikotinplåster), men att denne var beredd att testa rökavvänjning 

med nikotinplåster med de plåster som skänktes i studien. En deltagare 

som är ren altruist kommer aldrig att ge nikotinplåster i detta fall, 

medan en paternalistisk altruist kan föredra att ge nikotinplåster om 

paternalismen är tillräckligt stark. Studien var dubbelblind vilket  

innebär att deltagarnas beslut var anonyma gentemot både andra 

deltagare, den rökande diabetikern, och de som genomförde 

experimenten (en liknande procedur som när man röstar användes). I 

genomsnitt gav deltagarna bort cirka 40% av pengarna till diabetikern, 

och cirka 90% av pengarna gavs i form av nikotinplåster. Resultaten 

ger stöd för att altruism är paternalistisk snarare än ren, i linje med 

5 Jones-Lee MW. Paternalistic altruism and the value of statistical life.  
Economic Journal 1992;102:80–90.

6 Jacobsson F, Johannesson M, Borgquist L. Is altruism paternalistic?  
Economic Journal 2007;117:761–781.
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7 Cesarini D, Johannesson M, Oskarsson S. Pre-birth factors, post-birth factors, and 
voting: evidence from Swedish adoption data. American Political Science Review 
2014;108:71–87. 

vad Arrow också kom fram till redan 1963! Ett antal varianter av 

experimentet genomfördes också som gav liknande resultat, där t.ex. 

hälsovaran (motion istället för nikotinplåster) och diabetikergruppen 

(en diabetiker i behov av motion istället för en rökande diabetiker) 

varierades. En konsekvens av studien är också att en av de rökande 

diabetiker som fick nikotinplåster genom studien lyckades sluta röka! 

Beror variationer i valdeltagande på arv eller uppfostran?

Mitt andra exempel från min forskning handlar om valdeltagande, 

som liksom hälsa är en mycket viktig samhällsfråga. Dock får jag varna 

för att denna studie inte har några direkta policyimplikationer, i den 

typen av projekt brukar jag skylla på att jag sysslar med grundforskning! 

Studien gjordes tillsammans med David Cesarini och Sven Oskarsson.7 

Den bygger på drygt 2 000 svenskfödda barn som adopterades mellan 

1965 och 1975, och dess biologiska föräldrar och adoptivföräldrar. Vid 

valet 2010 samlade vi in data via röstlängderna på om barnen och dess 

biologiska och adoptivföräldrar röstade eller inte. Syftet med studien var 

att undersöka om de adopterade barnens valdeltagande var korrelerat 

med de biologiska föräldrarnas valdeltagande och de adopterade 

föräldrarnas valdeltagande. Om det finns en korrelation mellan de 

adopterade barnens valdeltagande och de biologiska föräldrarnas 

valdeltagande så indikerar det att biologiskt arv har betydelse för 

valdeltagandet, och om barnens valdeltagande är korrelerat med 

adoptivföräldrarna valdeltagande så indikerar det att uppfostran/

familjemiljö spelar roll för benägenheten att rösta. Studien fokuserar 

mest på sambandet mellan barnens valdeltagande och mammornas 

valdeltagande eftersom datasetet konstruerades för att maximera antal 

kompletta observationer med data på barnet och både den biologiska 
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mamman och adoptivmamman (eftersom kvinnor lever längre än 

män och det är enklare att identifiera den biologiska mamman än den 

biologiska pappan i flergenerationsregistret som användes).

Resultaten visade att sannolikheten att ett adopterat barn röstade i 

riksdagsvalet 2010 var cirka 5 procentenheter större om den biologiska 

mamman röstade jämfört med om den biologiska mamman inte röstade. 

Det indikerar att arv är viktigt för valdeltagandet. Sannolikheten att 

barnet röstade ökade också cirka 5 procentenheter om adoptivmamman 

röstade, jämfört med om adoptivmamman inte röstade. Det innebär 

att också uppfostran verkar spela roll för valdeltagande och ha ungefär 

samma betydelse som det biologiska arvet. I statistiska termer var dock 

effekten av den biologiska mamman mer statistiskt säkerställd än effekten 

av adoptivmamman. Det beror på att en så hög andel av adoptivammorna 

röstade (92%) vilket gör det svårare att statistiskt säkerställa den 

effekten. Ett ytterligare resultat i studien är att de adopterade barnens 

valdeltagande ökade med adoptivmammornas utbildning. Varje 

ytterligare år av utbildning hos adoptivmammorna var förknippat med 

0,6 procentenheter högre valdeltagande hos de adopterade barnen. Det 

indikerar att föräldrarnas utbildning är en viktig förklaringsfaktor för 

valdeltagande, även om det inte kan uteslutas att effekten beror på andra 

faktorer korrelerade med adoptivmammornas utbildning. 
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