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Adferdsøkonomi 
og økonomiske 
eksperimenter F

1. innledning
Adferdsøkonomi sø ker å gi øko no mi fa get et mer rea lis
tisk fun da ment og på den måte for bed re fa gets evne til 
å for kla re øko no mis ke fe no men og øko no misk adferd. 
Øko no misk teo ri har tra di sjo nelt vært ba sert på et 
knip pe an ta kel ser om hva som mo ti ve rer be slut nings
ta ke re, og hvor dan de tar be slut nin ger. Adferdsøko
nomi mo di fi se rer dis se an ta kel se ne og tar høy de for at 
men nes ke lig ra sjo na li tet har sine be grens nin ger, og at 
men nes ker ofte har kom plek se mo ti ver for det de gjør.

Adferdsøkonomi har de sis te åre ne fått stort gjen
nom slag, og den ne suk ses sen har vært tett kob let til 
økt bruk av eks pe ri men tell me to de i øko no mi fa get. 
Re sul ta ter fra øko no mis ke eks pe ri men ter har do ku
men tert at de tra di sjo nel le an ta kel se ne om ego is me og 
ra sjo na li tet gir et dår lig bil de av adferd i man ge øko
no mis ke si tua sjo ner.

Adferdsøkonomi og øko no mis ke eks pe ri men ter 
har bi dratt til en spen nen de ut vik ling i øko no mi fa get, 
både te ma tisk og me to disk (Falk og Heck man 2009). 

I det te spe si al num me ret av Mag ma pre sen te rer vi et 
knip pe på fire ar tik ler som vi ser noe av mang fol det i den 
fremvoksende lit te ra tu ren. Som en bak grunn for dis se 
ar tik le ne vil vi her gi et over blikk over forsk nings fel tet 
adferdsøkonomi og eks pe ri men tell øko no mi.

Res ten av ar tik ke len er or ga ni sert som føl ger. I nes te 
del be skri ver vi de vik tig ste kjen ne tegn ved øko no mis ke 
eks pe ri men ter og for de ler og ulem per ved eks pe ri men
tell me to de for å stu de re øko no mis ke fe no men. Del 3 
pre sen te rer noen av de vik tig ste inn sik te ne som har 
kom met fra adferdsøkonomien, og for kla rer hvor dan 
de fire ar tik le ne i det te spe si al num me ret plas se rer seg 
i for hold til den lit te ra tu ren, før vi kon klu de rer i del 4.

2. Økonomiske eksperimenter
Eks pe ri men te ring har vært en del av vi ten ska pen i 
minst fire hund re år. Eks pe ri men tell me to de ut gjør 
gull stan dar den i fy sikk, kje mi, bio lo gi og me di sin, og har 
også len ge vært en vik tig del av psy ko lo gi fa get. Det tok 
imid ler tid lang tid før eks pe ri men ter gjor de sitt inn tog 
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blant øko no mer. Ver non Smith, som fikk no bel pri sen i 
2002 sam men med Da ni el Kah ne man, var en pio ner i 
så måte. Al le re de på mid ten av 50tal let in tro du ser te 
han øko no mis ke eks pe ri men ter i sin un der vis ning og 
forsk ning (Smith 1962, 1979).

I dag har eks pe ri men tell me to de blitt en do mi ne
ren de til nær ming i øko no mi fa get. Det er om fat ten de 
bruk av både lab og felt eks pe ri men ter i alt fra ut vik
lings øko no mi til fi nans. Øko no mis ke eks pe ri men
ter har lånt mye fra psy ko lo gi fa get, men fo ku se rer 
na tur lig nok på øko no mis ke be slut nin ger. I til legg har 
bruk av insentiverte valg, det vil si at hvor mye man 
tje ner som del ta ker, av hen ger av hva man gjør i eks
pe ri men tet, stått ster ke re blant øko no mer, og det er 
en ster ke re mot vil je blant øko no mer enn psy ko lo ger 
mot eks pe ri men ter som fø rer del ta ke re bak ly set. En 
ho ved re gel i eks pe ri men tell øko no misk forsk ning er 
at man ald ri ly ver for del ta ker ne, og at man ikke gir 
dem inn trykk av å være med på noe an net en det de 
fak tisk er med på.

Eks pe ri men tell me to de har vært av gjø ren de for 
ut vik lin gen av adferdsøkonomien og har bi dratt til å 
ut ford re stan dard mo del len i øko no misk teo ri og an ta
kel se ne om hva som mo ti ve rer folks egen in ter es se og 
hvor dan de tar be slut nin ger. Hvor for har den eks pe ri
men tel le me to den fått så mye gjen nom slag? Det er to 
ho ved grun ner til det te, eks pe ri men ter gir kon troll og 
til la ter ran do mi se ring.

En ho ved ut ford ring når man skal tol ke tra di sjo nel le 
adferdsdata, er at det kan være man ge mu li ge for kla rin
ger på det man ob ser ve rer. La oss for eks em pel si at du 
ob ser ve rer en mann som gir pen ger til en bøs se bæ rer 
på ga ten. Hva for tel ler den adferden oss om man nens 
mo ti ver? Over ras ken de lite. Spe si elt for tel ler den oss 
ikke at man nen er mo ralsk mo ti vert – for di det kan ha 
vært man ge and re mu li ge mo ti ver for å gi en slant. Det 
kan for eks em pel ten kes at han ikke øns ket å skuf e per
so nen som bar bøs sen, el ler at han øns ket å im po ne re 
dem som går sam men med ham.

Eks pe ri men ter gir fors ke ren kon troll over om gi
vel se ne og kan der med re du se re mu li ge mo ti ver i en 
øko no misk si tua sjon. Diktatorspillet, som er et av de 
mest klas sis ke øko no mis ke eks pe ri men te ne, er et godt 
eks em pel på det te. I et dik ta tor spill blir en del ta ker 
bedt om å dele en sum pen ger med en an nen del ta ker. 
I ut gangs punk tet kan det være man ge grun ner til at 
folk vel ger å dele pen ger, man kan for eks em pel fryk te 

re pre sa li er el ler øns ke å etab le re et godt re nom mé. Eks
pe ri men tell me to de gjør det mu lig å stu de re en si tua
sjon hvor dis se mo ti ve ne er ute luk ket, og hvor man 
der for kan ob ser ve re om folks adferd også er dre vet 
av et grunn leg gen de mo ralsk mo tiv om å dele. I dikta
torspillet gjør man det te ved å in tro du se re full kom men 
ano ny mi tet hvor del ta ker ne ikke vet hvem den and re 
er, noe som ute luk ker både mu lig he ten for å byg ge opp 
et re nom mé og fryk ten for re pre sa li er.

En an nen vik tig for del ved bruk av eks pe ri men ter 
er at de til la ter ran do mi se ring. Eks pe ri men ter gjør det 
der med mu lig å hånd te re et fun da men talt pro blem når 
vi ob ser ver sam men hen ger i data: Det er van ske lig å vite 
om det vi ob ser ve rer, er en år saks sam men heng el ler 
bare en sam va ria sjon. For å il lust re re det te pro ble met, 
tenk på det fak tum at folk som tar høy ere ut dan nel se 
in nen øko no miskad mi nist ra ti ve fag, tje ner mer enn 
den øv ri ge be folk nin gen. Be tyr det at øko no miskad mi
nist ra tiv ut dan nel se fø rer til høy ere lønn? Ikke nød ven
dig vis. Det kun ne for eks em pel være at de som tar den ne 
ty pen ut dan nel se, i ut gangs punk tet er mye smar te re og 
ar beid som me enn den øv ri ge be folk nin gen, og at det 
er det som for kla rer lønns for skjel len.

Et lik nen de ut ford ring har man med en rek ke stu
di er. Tenk for eks em pel på sta di ge rap por ter om at det 
å drik ke mo de ra te men ger med vin er po si tivt for hel
sen. Det kan ab so lutt ten kes at det å ta et par glass vin 
om da gen er hel se brin gen de, men det fak tum at folk 
som drik ker to glass om da gen, le ver len ger enn de som 
ikke drik ker i det hele tatt, og enn de som drik ker mer, 
er ikke nok til å trek ke en slik kon klu sjon. Det er gode 
grun ner til å tro at folk som har ev nen til å drik ke med 
mo de ra sjon, også har and re egen ska per som kan bi dra 
til en god hel se.

Man kan ofte re du se re den ne ty pen pro ble mer ved 
å sam men lik ne grup per som er like med hen syn til 
ob ser ver ba re ka rak te ris ti ka. Hvis man for eks em pel 
er be kym ret for at for skjel len i inn tekt mel lom de som 
har tatt øko no miskad mi nist ra tiv ut dan nel se, og den 
øv ri ge be folk nin gen, er dre vet av at det er fle re menn 
som tar en sånn ut dan nel se, kan man sam men lik ne 
for skjel len i inn tekt hos menn med og uten en slik 
ut dan nel se. Men det vil all tid være ikkeob ser ver ba re 
for skjel ler som det ikke er mu lig å ta hen syn til på den
ne må ten. Det kun ne for eks em pel være at de som tar 
øko no miskad mi nist ra tiv ut dan nel se, i snitt er vil li ge 
til å job be har de re for å opp nå en høy inn tekt.
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Ran do mi se ring gjør det i prin sip pet mu lig å eli
mi ne re det te pro ble met ved at man kan lage grup per 
som er like også med hen syn til ikkeob ser ver ba re 
egen ska per. Der som man for eks em pel øns ket å stu
de re ef ek ten av en be stemt ut dan nel se, kun ne man 
gjø re det ved å trek ke til fel dig hvem som skul le få til
budt stu die plass. Man vil le da vite at de to grup pe ne 
var like både på ob ser ver ba re og ikkeob ser ver ba re 
ka rak te ris ti ka, og det enes te som kun ne for kla re en 
for skjell i inn tekt, vil le være at den ene grup pen had
de fått ut dan nel se.

Med den økte be tyd nin gen av øko no mis ke eks pe ri
men ter i øko no mi fa get har det også kom met økt kri tikk. 
Det mes te av kri tik ken er knyt tet til eks pe ri men te nes 
eks ter ne va li di tet, det vil si hvor mye de for tel ler oss 
om vir ke lig he ten uten for eks pe ri men tet. Det er fle re 
grun ner til at man kun ne være tvi len de til den eks ter ne 
va li di te ten. En sen tral be kym ring er knyt tet til det som 
ofte kal les Hawthorneef ek ten, det vil si at del ta ker ne 
kan end re sin adferd for di de bli stu dert, og i stør re grad 
gjør det de tror at de som le der eks pe ri men tet, øns
ker at de skal gjø re. En an nen be kym ring er knyt tet til 
at del ta ker ne i øko no mis ke eks pe ri men ter ofte står 
over for re la tivt sva ke øko no mis ke in sen ti ver. Kan vi 
vir ke lig lære noe av hvor dan folk tar vik ti ge øko no
mis ke be slut nin ger i li vet sitt, ved å stu de re hvor dan 
de tar be slut nin ger som gjel der «små pen ger»? Man
ge av de si tua sjo ne ne del ta ker ne blir pre sen tert for 
i øko no mis ke eks pe ri men ter, er dess uten uvan te for 
del ta ker ne. Kan noen av de re sul ta te ne vi ser i eks pe
ri men te ne, være et re sul tat av at del ta ker ne ikke er for
tro li ge med si tua sjo nen? En sis te be kym ring er knyt tet 
til at det sto re fler tall av øko no mis ke eks pe ri men ter 
blir gjen nom ført med stu den ter (ofte øko no mi stu den
ter). Stu den ter er spe si el le på man ge må ter, og det er et 
spørs mål om re sul ta ter fra studentsampler også hol der 
for and re grup per.

Det te er vik tig kri tikk, men et in ter es sant trekk ved 
all den ne kri tik ken er at gyl dig he ten av ar gu men te ne 
best kan stu de res ved bruk av fle re eks pe ri men ter (Falk 
og Heck man 2009). Øko no mis ke eks pe ri men ter er godt 
egent til å stu de re ef ek ten av ulik grad av «over våk
ning», uli ke ni vå er av insentivering, ef ek ten av er fa
ring og for skjel ler mel lom uli ke grup per av del ta ke re. 
I øken de grad gjø res nett opp det te. Spe si elt har det de 
sis te åre ne blitt van lig å gjen nom fø re eks pe ri men ter 
med and re del ta ke re enn stu den ter og å gjø re eks pe

ri men ter i fel ten, hvor del ta ker ne ofte er mer for tro lig 
med si tua sjo nen, og hvor inn sat sen ofte er stør re.

3. adferdsØkonomi
Øko no misk teo ri har tra di sjo nelt an tatt at men nes ker 
opp trer som en homo economicus, alt så som et øko no
misk men nes ke. Homo economicus an tas å ha to pri
mæ re egen ska per:

1. full kom ment ra sjo nelt
2. ute luk ken de egen in ter es sert

I noen vik ti ge si tua sjo ner gir dis se to an ta kel se ne et 
godt bil de av hvor dan folk tar be slut nin ger. Når vi for 
eks em pel be skri ver pro fe sjo nel le øko no mis ke ak tø rer 
i et vel fun ge ren de mar ked, er det ofte ri me lig å anta 
at de pri mært er av opp tatt av sin egen øko no mis ke 
av kast ning, og at de vel ger den stra te gi som er best, gitt 
det ak tu el le må let. I man ge and re si tua sjo ner gir homo 
economicusan ta kel se ne sann syn lig vis et feil ak tig bil de 
av men nes ke lig mo ti va sjon og be slut nings ta king. For 
det før s te er vi til sy ne la ten de i man ge sam men hen
ger opp tatt av an net enn vår snev re egen in ter es se. De 
al ler fles te av oss er også mo ti vert av so sia le og mo ral
ske hen syn, og vi sy nes at noen ty per ak ti vi te ter har en 
egen ver di. For det and re er kva li te ten på be slut nin ge ne 
vi tar, ofte dår lig. Ikke bare gjør vi feil, vi ser også ut til 
å gjø re feil på en for ut sig bar måte. Den ne man ge len 
på rea lis me i det tra di sjo nel le ram me ver ket har gjort 
at øko no mi fa get har hatt pro ble mer med å for kla re en 
lang rek ke vik ti ge øko no mis ke fe no men. Adferdsøko
nomien mo di fi se rer standardantakelsene om mo ti
va sjon og om ra sjo na li tet. Kort opp sum mert kan vi si 
at adferdsøkonomien an tar be gren set ra sjo na li tet og 
ut vi det mo ti va sjon.

Den ne introduksjonsartikkelen er ikke et eg net sted 
for å opp sum me re den om fat ten de forsk nin gen som 
har skjedd in nen for adferdsøkonomien de sis te ti åre ne, 
men vi vil trek ke ut et knip pe vik ti ge te ma er som har 
opp tatt fors ker ne in nen den ne tra di sjo nen.

Stu di er av be gren set ra sjo na li tet har i stor grad fo ku
sert på be slut nin ger un der usik ker het og be slut nin
ger over tid, og adferdsøkonomien har kom met med 
bi drag som har for bed ret vår for stå el se av beg ge ty per 
be slut nin ger. I hen hold til stan dard øko no misk teo ri 
om valg un der usik ker het vel ger folk det al ter na ti vet 
som mak si me rer de res for ven te de nyt te når de vel ger 
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mel lom ri si ko fyl te al ter na ti ver. En milepel i adferds
økonomiens his to rie var ut vik lin gen av prospektteo
rien (prospect theory) av Kah ne man og Tver sky (1979). 
I hen hold til den ne teo ri en av vi ker fak tisk be slut nings
ta king fra standardteorien på to må ter. For det før s te 
vur de rer vi usik re ut fall opp mot et re fe ran se punkt 
og leg ger mer vekt på tap enn på ge vins ter ut fra det 
re fe ran se punk tet. En per son er for eks em pel mer for
nøyd med å mot ta 1.000 kro ner der som han for ven tet å 
mot ta 500 kro ner enn hvis han had de for ven tet 1.500. 
For det and re over vek ter vi små sann syn lig he ter. For 
eks em pel har vi li ten evne til å skil le mel lom ut fall som 
har 0,1 pro sents sjan se for å skje, og ut fall som har 0,01 
pro sents sjan se for å skje (selv om det før s te åpen bart 
er ti gan ger så sann syn lig). En an nen vik tig di men sjon 
ved valg un der usik ker het er hvor dan vi kom mer fram 
til an slag på sann syn lig he ter. Et av adferdsøkonomiens 
vik tig ste bi drag, av Tver sky og Kah ne man (1971), er å 
do ku men te re at vi har svært dår lig in tui sjon når det 
kom mer til be reg ning av sann syn lig he ter. Spe si elt har 
vi en ten dens til å trek ke for ster ke kon klu sjo ner ba sert 
på få ob ser va sjo ner.

Man ge øko no mis ke valg har kon se kven ser over tid, 
og spørs må let om hvor dan vi tar den ne ty pen valg, har 
vært sen tralt i øko no misk teo ri. En vik tig egen skap ved 
homo economicus er at han ikke har noe pro blem med 
selv kon troll: Han leg ger en plan og hol der seg til den 
pla nen. En rek ke stu di er har imid ler tid vist at vi ofte har 
dår lig selv kon troll og sy ste ma tisk av vi ker fra de pla ne ne 
vi leg ger for fram ti den (Ariely og Wertenbroch 2002, 
DellaVigna og Malmendier 2005). En vik tig grunn til 
det te er at da gen i dag (øye blik ket) er spe si ell – ut over 
at vi er utål mo di ge. Det te gjør det van ske lig å plan leg ge 
og å hol de seg til pla ner, noe som kan føre til at vi en der 
opp med dår li ge ut fall. Mang len de selv kon troll ser ut 
til å være et grunn leg gen de pro blem in nen for man ge 
vik ti ge an ven del ses om rå der (kon sum og spa ring, hel se, 
ut dan ning, livs stil) og er po ten si elt eks tremt vik tig for 
po li tikk ut for ming. Mer ge ne relt har over dre ven selv til
lit og op ti mis me på egne veg ne vist seg å være vik tig for 
å for stå man ge be slut nin ger (se for eks em pel Buehler 
mfl. 1994, Ca me rer og Lovallo 1999).

I det te num me ret av Mag ma er det to ar tik ler som tar 
for seg hvor dan per so ner som tar vik ti ge valg, hen holds
vis in ves te rings valg og ut dan nings valg, av vi ker fra stan
dardantakelsene om ra sjo na li tet. I ar tik ke len «Finans 
og psy ko lo gi» dis ku te rer Knut Ny gaard hva inn sik ter 

fra adferdsøkonomien kan for tel le oss om små spa re res 
in ves te rings fer dig he ter. Han vi ser at spe si elt små spa
re re med lav ut dan ning og lav for mue fore tar sy ste ma
tis ke in ves te rings feil. Adferdsbasert fi nans teo ri vi ser 
der for at det er rom for smar te re gu la to ris ke inn grep 
og nye fi nan si el le pro duk ter som kan gjø re hver da gen 
enk le re for små spa re re. I ar tik ke len «Et valg i blin de» 
rap por te rer Ing vild Alm ås, Kjell G. Sal va nes og Erik Ø. 
Sø ren sen fra et forsk nings pro sjekt (ut ført sam men med 
Alex an der W. Cap pe len og Ber til Tung od den) med et 
re pre sen ta tivt ut valg 14–15år in ger i Ber gen. De vi ser 
at ung dom me nes for vent nin ger om av kast ning knyt tet 
til uli ke ut dan nin ger ikke er ra sjo nel le. 

Det and re te ma tis ke ho ved fo ku set i adferdsøko
nomien har vært knyt tet til hva som mo ti ve rer folks 
be slut nin ger. Stan dard øko no misk teo ri er ba sert på en 
en kel og ele gant an ta kel se om hva som mo ti ve rer øko
no misk adferd: egen in ter es se. In di vi der an tas å mak
si me re sin egen sne vert de fi ner te nyt te, og be drif ter 
an tas å mak si me re pro fitt. Den ne an ta kel sen er et av 
ho ved trek ke ne som skil ler øko no misk teo ri fra and re 
sam funns vi ten ska per. Et vik tig bi drag fra adferdsøko
nomien har vært at den har do ku men tert at folk også 
har and re mo ti ver når de tar øko no mis ke valg.

Spe si elt har lit te ra tu ren etab lert at mo ral ske hen
syn, for eks em pel øns ket om å bli be hand let rett fer dig 
og øns ket om å be hand le and re rett fer dig, er vik tig for 
man ge. En rek ke eks pe ri men ter har vist at folk er vil li ge 
til å gi av kall på øko no misk ge vinst for å gjø re det de 
opp fat ter som rett fer dig (Kah ne man mfl. (1986). Men 
adferdsøkonomien har også do ku men tert at folks opp
fat nin ger av rett fer dig het er kom plek se – og det er stor 
grad av he te ro ge ni tet i hva folk opp fat ter som rett fer dig 
både mel lom in di vi der i sam me sam funn og mel lom 
sam funn (Cap pe len mfl. 2007, Hen rich mfl. 2001).

Mo ralsk mo ti va sjon er vik tig i en rek ke uli ke ty per 
øko no mis ke si tua sjo ner. I en se rie med øko no mis ke 
eks pe ri men ter har Ernst Fehr og med for fat te re do ku
men tert at mo ralsk mo ti va sjon er et vik tig hen syn for 
ar beids ta ke re i eks pe ri men tel le ar beids mar ke der (Fehr 
og Gächter 2000). Mer ge ne relt er mo ralsk mo ti va sjon 
vik tig for å for stå adferd i si tua sjo ner hvor man ikke kan 
skri ve kom plet te kon trak ter og der for er av hen gig av å 
ha til lit til dem man sam ar bei der med.

En an nen sen tral an ta kel se i stan dard øko no misk 
teo ri har vært at pre fe ran ser er sta bi le. Vik ti ge bi drag 
i adferdsøkonomi de sis te åre ne har også mo di fi sert 
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den ne an ta kel sen. Eks pe ri men tel le stu di er har do ku
men tert at pre fe ran ser er av hen gig av kon tekst og so si al 
iden ti tet (Ben ja min mfl. 2010, Vohs mfl. 2006).

I det te num me ret av Mag ma dis ku te rer to ar tik ler 
be tyd nin gen av ut vi det mo ti va sjon for øko no mis ke 
be slut nin ger. I ar tik ke len «In sen ti ver og inn sats» pre
sen te rer Alex an der W. Cap pe len og Ber til Tung od den 
inn sik ter fra nye re forsk ning in nen adferdsøkonomi 
og eks pe ri men tell øko no mi som har do ku men tert at 
for hol det mel lom øko no mis ke in sen ti ver og inn sats er 
mer kom plekst enn det øko no misk teo ri tra di sjo nelt 
har an tatt. I ar tik ke len «Kvin ner, kon tekst og kon kur
ran se» rap por te rer Kje til Bjor vatn, Ran veig Falch og 
Ul rik ke Her næs funn fra et lab eks pe ri ment i Ugan da 
(gjen nom ført sam men med Ber til Tung od den). De 
fo ku se rer på en type pre fe ran se som er av gjø ren de for 
å for stå en tre pre nør skap: kon kur ran se vil je. De fin ner 
at menn har stør re kon kur ran se vil je enn kvin ner, men 

at kjønns for skjel len er be tin get av kon tekst: Den er stor 
på lands byg den, men li ten i byen.

4. avslutning
And re sam funns vi ten ska pe li ge fag, som psy ko lo gi, 
so sio lo gi og stats vi ten skap, har ofte hatt et noe an strengt 
for hold til øko no mi fa get. Det te skyl des ikke minst at 
man ge and re fag tra di sjo ner har re agert på de urea lis
tis ke aktørforutsetningene som har lig get til grunn for 
mye øko no misk teo ri. Den ne kon flik ten har blitt kraf tig 
re du sert med fram veks ten av adferdsøkonomi, som har 
im por tert en rek ke inn sik ter fra psy ko lo gi og so sio lo gi. 
Mu lig he te ne for sam ar beid på tvers av fag di sip li ner har 
der med også blitt langt bed re.

Vi hå per at den ne over sikts ar tik ke len og de fire 
øv ri ge bi dra ge ne i det te spe si al num me ret vil over be
vi se om at vi er en inne i en me get spen nen de tid for 
øko no mi fa get, både for stu den ter og for fors ke re. m
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