
December 2012 Finansmarknadskommitténs Rapport nr 12 – kapitel 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henry Montgomery 

Möjligheter att motverka 
finanskriser: Lärdomar från 

psykologi 
 
 
 
 
 

Detta är kapitel 5 från antologin  
Efter finanskrisen – några perspektiv på finansmarknaden 
 
 
 

 

 

 

 

 

Henry Montgomery, Stockholm Universitet





Möjligheter att motverka finanskriser: 
Lärdomar från psykologi 

Henry Montgomery 
 
Ett grundtema i försök att psykologiskt förklara den finansiella krisen 2008-2009 är att 

den styrdes av så kallat System 1 tänkande, som kännetecknas av förenkling och skevhet i 

bedömningar och beslutsfattande. Krisen drevs på av ett flockbeteende, inspirerat av en 

socialt delad och samtidigt förenklad verklighetsbild som omfattades av den politiska 

makten, affärsvärlden och vanliga medborgare. Vad kan psykologisk kunskap bidra med 

för att motverka framtida finansiella kriser? Försök att träna människor att undvika 

ensidigt och förenklat tänkande har varit måttlig framgångsrika.  Vad som behövs är att 

bygga upp en intellektuell miljö, där politiker, professionella aktörer och vanliga 

medborgare fattar kloka beslut inom det finansiella området. Mot bakgrund av forskning 

inom olika områden (beslutfattande, tidsasymmetrier i människors tänkande och 

belöningars psykologi) föreslås ett antal åtgärder för att motverka finansiella kriser. 

Åtgärderna berör ökad transparens i olika placeringsprodukter, en mer nyanserad 

normpolitik, alternativ till ekonomiska prognoser, utformning av amorteringar så att de 

upplevs som lönsamt sparande, belöningssystem som gynnar stabilitet i det finansiella 

systemet, och att i den ekonomiska politiken utnyttja kompetens från olika vetenskaper.  

 

Inledning 

 

Det ekonomiska välståndet i världen har aldrig varit så stort som nu. Ändå är det 

negativa ordet finanskris ett av de allra vanligaste när man beskriver det ekonomiska 

tillståndet i stora delar av världen. Visst ligger välståndet på en hög nivå i stora delar av 

världen och visst har välståndet ökat. Men samtidigt kännetecknas världsekonomin av 

stora obalanser. Statsskulden har stigit snabbt i många länder. Inkomstklyftor och 

arbetslöshet har ökat. Kurserna på aktiebörsen har åkt berg- och dalbana under 2000-

talet och har fortfarande i många fall inte nått upp till toppnivån i slutet av 1990-talet. 

 



När man numera talar om finanskrisen i bestämd form så handlar det vanligen om de 

dramatiska händelserna åren 2008 och 2009 då världsekonomin drabbades av vad man 

kan kalla en ekonomisk storm. Krisen ledde till det största BNP-fallet under fredstid i 

många västländer sedan 30-talet. En hel banksektor – investmentbankerna i USA – 

utraderades och kurserna på aktiebörsen halverades på kort tid i många länder. Den 

finansiella krisen har kopplingar till nästa stora finansiella kris, som vi nu är mitt inne i, 

den så kallade eurokrisen. Den finansiella krisen 2008 – 2009 kan betecknas som en 

klassisk ekonomisk kris, som föregicks av stora uppgångar i det nominella värdet på 

ekonomiska tillgångar för att sedan brisera med dramatiska prisfall. Före krisen fanns 

en övertro på värdet av olika slags ekonomiska tillgångar, inte minst nya ytterst 

komplicerade sparprodukter. När tilltron brast utlöstes de dramatiska händelserna i 

krisen. Denna svängning från övertro till bristande tilltro – från euforisk optimism till 

nattsvart pessimism - är typisk för många finansiella kriser.  

 

Det finns en rikhaltig litteratur om orsakerna till den finansiella krisen (se t.ex. Ahnlund, 

2009; Davies, 2010; Lewis, 2010; Norberg, 2009; Wissén & Wissén, 2010). 

Förklaringarna till krisen ligger på olika nivåer. För det första kan själva krisförloppet 

beskrivas, hur krisen byggdes upp, hur den sedan exploderade och hur krisen sedan 

övergick i ett bräckligt eftertillstånd med nya förvecklingar kopplade till eurokrisen, där 

vi fortfarande (november 2012) befinner oss. För det andra kan man beskriva olika 

bakomliggande ekonomiska faktorer som ledde till krisen och som försvårade 

övervinnandet av krisen. Exempel på sådana faktorer är husprisbubblan i USA, för låga 

lånekostnader, bristfälliga regelverk, makroekonomiska obalanser, ett alltför stort 

risktagande och skuggbanksystemet (se Wissén & Wissén, 2011). För det tredje kan man 

gå in på en ännu mer fundamental nivå genom att belysa krisen utifrån psykologiska 

begränsningar hos krisens aktörer, på ett individuellt eller kollektivt plan (se t.ex. 

Montgomery, 2011). Det handlar då om allmänna psykologiska principer om hur 

människor fungerar kognitivt och på en socialpsykologisk nivå, som används för att 

försöka förstå de tillkortakommanden och obalanser som kännetecknade krisen.  

 

Under de senaste decennierna har ett nytt vetenskapsområde – beteendefinans 

(behavioral finance) – uppstått i skärningspunkten mellan ekonomi och psykologi (se 

t.ex., Shleifer, 2000, Thaler, 2005). Forskningen på detta område utgör genuin 



tvärvetenskap där ekonomer och psykologer utifrån sina teoretiska bakgrunder möter 

varandra. Beteendefinans kännetecknas av att avvikelser från ekonomisk rationalitet 

hos marknadsaktörer belyses utifrån psykologisk teori och är därför en fruktbar 

utgångspunkt för att förklara beteende när ekonomier i högre eller mindre grad spårar 

ur, såsom i finansiella kriser.  

 

I detta kapitel kommer jag att först att diskutera psykologiska förklaringar till den 

finansiella krisen. Jag kommer att utgå från tidigare arbeten kring detta tema, bland 

annat en skrift som jag själv författat (Montgomery, 2011). I två följande avsnitt 

diskuteras psykologiska principer som kan vara relevanta inte bara för att förstå hur 

finansiella kriser uppstår utan också för hur sådana kriser kan lösas eller motverkas. 

Avslutningsvis föreslås mot bakgrund av denna diskussion ett antal åtgärder som skulle 

kunna vidtas för att bekämpa och förhindra finansiella kriser. 

 

Psykologiska förklaringar av den finansiella krisen 

Grundtanken inom forskningen i beteendefinans är att människors beteende inte är helt 

rationellt i den mening som man inom ekonomisk teori traditionellt tillskriver 

rationalitet. Inom ekonomisk teori antas att människors handlande syftar till att 

maximera en given nyttofunktion. Den ekonomiska vetenskapens människa försöker 

alltså handla så att mesta möjliga nytta uppnås och det antas inte finnas några problem 

för människor att handla i enlighet med denna princip. I kontrast mot detta, betonar 

beteendefinans olika begränsningar i människors rationalitet i såväl kognitivt 

fungerande som i faktiskt handlande (se t.ex. Ariely, 2008; Kahneman, 2011; Thaler, 

2005; Thaler & Sunstein, 2008). 

 

Beteendefinans antar att människor har en begränsad kognitiv förmåga att kalkylera 

vad som ger största möjliga nytta. I stället använder de enkla tumregler för att hitta det 

bästa handlingsalternativet. Människor har dessutom begränsad självkontroll och styrs 

ofta av behov och krafter, som är starka i stunden, men som inte leder till långsiktigt bra 

resultat.  De minns och upplever världen på ett selektivt och inte helt objektivt sätt. 

Människor styrs också i hög grad av känslor, vilket ger kraft och tydlig riktning i deras 

handlande, men leder samtidigt till ensidiga bedömningar.  Det snabba och effektiva 



handlandet underlättas också av att människor i hög grad lever i nuet. Närliggande faror 

och möjligheter får lätt en oproportionerligt stor vikt för hur människor väljer att utföra 

sitt beteende.  Slutligen är människan i viss utsträckning altruistisk, vilket strider mot 

den ekonomiska vetenskapens antagande om att människor nyttomaximerar enbart för 

egen del. 

 

Den ekonomiska vetenskapens idé om den rationella människan kommer dock inte från 

ett vakuum. Människor har som enda djurart förmågan att reflektera och analysera och 

att genom blotta tanken förflytta sig i tid och rum. Människan har därför en potential att 

fungera som den ekonomiska vetenskapens rationella människa och ibland gör 

människor detta, som till exempel på ett välfungerande vetenskapligt seminarium eller 

när man i finansvärlden efter en grundlig analys kommer fram till åtgärder som har 

möjligheter att fungera långsiktigt. Kanske är vårt nuvarande pensionssystem ett 

exempel på ett sådant system som tagits fram genom ett reflektivt tänkande. 

 

Forskningen i kognitiv psykologi har presenterat belägg för att människor växlar mellan 

två funktioner, ofta kallade för System 1 och System 2 (Kahneman, 2003). I System 1 är 

tänkandet snabbt, intuitivt, till stor del omedvetet och styrt av känslor. Detta är möjligt 

genom att System 1 till stor del bygger på associationer till tidigare erfarenheter, som 

finns lagrade i människans enorma långtidsminne. Enkelt uttryck skulle man kunna 

beteckna System 1 som vår magkänsla.  Denna magkänsla kan leda fel, vilket betonas 

inom beteendefinans, men ligger också till grund för intuitiva bedömningar som 

stämmer väl överens med verkliga fakta. Det senare gäller till exempel 

expertbedömningar inom områden där det existerar valida ledtrådar för att göra 

korrekta bedömningar, t.ex. när det gäller brandsäkerhet eller symptom på en infektion, 

men inte när det gäller framtida aktiekurser (Kahneman & Klein, 2009).  

  

I System 2 är tänkandet långsamt, reflektivt och analyserande, medvetet och mindre 

känslostyrt. System 2 kan sägas vara utmärkande för den ekonomiska vetenskapens 

rationella människa.  

 

De två systemen är beroende av varandra, även om det ena eller andra systemet kan 

dominera i olika situationer eller vid olika tidpunkter. System 2 verkar alltid inom en 



ram av något slag. Det kan vara ett mål som inte ifrågasätts och det kan vara premisser 

för tänkandet som tas för givet. Dessa mål kan och premisser kommer då från System 1. 

De finansanalytiker som i förspelet till finanskrisen konstruerade olika komplicerade 

investeringsprodukter fungerade antagligen i stor utsträckning enligt System 2 när de 

valde mellan olika konstruktioner av en given produkt. Men premisserna för denna typ 

av dessa produkter var förmodligen inte genomtänkta av den enskilde konstruktören 

utan togs för givet vara korrekta (System 1).  Vidare kan man tänka sig att en allmän 

känsla av optimism (System 1) påskyndade den explosionsartade utvecklingen av 

svårgenomskådliga och, som det skulle visa sig, explosiva investeringsprodukter.  

 

System 2 kan också ge näring åt System 1. Exempelvis kan eleganta problemlösningar 

(System 2) skapa en eufori (System 1) som driver på utvecklingen på ett ogenomtänkt 

sätt. Finansiella kriser föregås ofta av innovationer, som i alltför hög grad upplevs lösa 

tidigare problem. Således drevs finanskrisen vid det senaste sekelskiftet av en eufori 

kring den nya IT-teknologin, medan överoptimism kring sinnrika investeringsprodukter 

var en avgörande faktor i den följande finanskrisen.  

 

De forskare inom beteendefinans som försökt förklara finanskrisen har typiskt utgått 

från specifika skevheter i tänkandet, så kallade kognitiva ”bias”, som identifierats inom 

studien av hur System 1 tänkande fungerar. Jag återger nedan ett antal sådana 

förklaringar. 

 

Nu-bias (hyperbolisk diskontering). Ett av de mest stabila och välkända 

forskningsresultaten inom beteendefinans är att det som händer nu eller i den nära 

framtiden värderas oproportionerligt högre (positivt eller negativt) än det som händer 

längre fram i tiden. Fenomenet kallas för hyperbolisk diskontering och innebär att 

framtida värden initialt diskonteras snabbt och sedan långsammare när den temporala 

distansen ökar (Frederick, Loewenstein, & O’Donoghue, 2002, Thaler, 1981). 

Diskonteringstakten är alltså inte konstant över tid, d.v.s. följer inte en 

exponentialfunktion, vilket borde vara fallet enligt ekonomisk teori. Ta som exempel ett 

erbjudande om att få 5000: - med en gång eller 6000: - om ett år. Många människor 

skulle då föredra 5000: - med en gång. Låt nu valet i stället gälla mellan att få 5000: -om 

ett år eller 6000: - om två år. Fler människor skulle nu välja att vänta ytterligare ett år 



för att få det större beloppet snarare än att, som i det förra fallet, ta det tidigare erbjudna 

lägre beloppet. Denna inkonsistens i preferenser kan ses som irrationell eftersom 

framtiden kommer att bli ett nu som är lika verkligt eller påtagligt dagens nu. Man bör 

därför välja på samma sätt i båda valsituationerna. Hyperbolisk diskontering kan belysa 

varför människor tog till synes förmånliga subprimelån i förspelet till finanskrisen 

(Allington, McCombie, & Pike, 2009; McDonald, 2009). Lånen var konstruerade så att de 

var förmånliga i ett kort tidsperspektiv med låga initiala räntor, men med mycket större 

lånekostnader i ett längre tidsperspektiv. Hyperbolisk diskontering innebär här att 

framtidens högre lånekostnader fick för låg vikt jämfört med nutidens lägre 

lånekostnader. Alldeles för många människor kan ha tagit dessa lån utan att ta på allvar 

att de skulle få mycket svårt att klara av framtida högre lånekostnader. Samtidigt gjorde 

uppenbarligen långivarna felbedömningar av låntagarnas möjligheter att långsiktigt 

betala kostnaderna för lånen. 

 

Bristande självkontroll. Hyperbolisk diskontering kan tolkas som en ökande tendens till 

bristande självkontroll ju närmare en frestelse ligger i tiden. Enligt denna tolkning beror 

inte hyperbolisk diskontering på en missuppfattning av hur värden diskonteras över tid, 

utan det handlar snarare om att vi har svårare att motstå frestelser när sådana dyker 

upp som realiteter i närtid. Loewenstein (1996) förklarade en sådan bristande 

självkontroll i termer av ”visceral influences”, där kroppsligt baserade känslor och 

behov påverkar vårt handlande mer och mer ju närmare i tiden konsekvenserna av vårt 

handlande ligger. Kanske låg detta fenomen bakom det faktum att många amerikanska 

husägare innan finanskrisen bröt ut använde sina hus som sedelpressar genom att gång 

på gång öka ökade belåningen av sina hus, vilket bidrog till att blåsa upp den finansiella 

bubblan. Frestelsen att lätt få ut pengar för konsumtion var för stor (Thaler & Sunstein, 

2008).  

 

Fragmenterat seende (”narrow framing”). Detta bias kan ses som en variant av ett här- 

och nu bias. I ställer för att höja blicken och se helheten så förenklar individen sitt 

tänkande genom att isolerat analysera enskilda aspekter av ett problem. Shefrin (2009) 

ger exempel på hur finansanalytiker under krisen förenklade ett beslutsproblem genom 

att dela upp det i subproblem och ignorera interaktionen mellan dem. Risker bedömdes 

var och en för sig utan att ge en helhetsbild av risksituationen hos affären ifråga.  



 

Kategoriseringsbias. Detta bias är på sätt och vis motsatsen till fragmenterat seende. Här 

handlar det om att man missar att innehållet i olika helheter inte är jämförbara och 

därför låter dem vara i samma kategori. Man ser alltså inte sådana detaljer i helheten 

som man borde se. Shefrin (2009) visar hur bankaktörer under finanskrisen på grund av 

kategoriseringsbias missade att lägga märke till att portföljer, som några år före krisen 

hade en liten andel subprimelån, hade bytt karaktär genom att innehålla en helt 

dominerande andel subprimelån.  

 

Extrapoleringsbias. Under och före den finansiella krisen gjorde kreditvärderingsinstitut 

och banker alldeles för optimistiska bedömningar av hur huspriserna i USA skulle 

utvecklas i framtiden. Man tog för givet att tidigare prisökningar skulle fortsätta 

(Berberis, 2011; Shefrin, 2009). Detta fenomen kan ses som ett exempel på det så 

kallade representativitetsbiaset – att människor i för hög grad tenderar att se en aktuell 

företeelse som representativ för en större klass av fenomen (Tversky & Kahneman, 

1974). I det aktuella fallet sågs en uppgången av huspriset felaktigt som representativ 

för en längre trend. Extrapoleringsbiaset kan ses som en variant av nu-fokusering. Man 

tenderar att tro att det som finns i nuet varar mycket längre än vad som verkligen är 

fallet.  

 

Orealistiska jämförelsepunkter. Människors upplevelser av värde är alltid relativa, vilket 

är en av hörnstenarna i den så kallade prospektteorin (Kahneman & Tversky, 1979) som 

ger ett alternativ till den ekonomiska vetenskapens klassiska idé om förväntad nytta 

(Bernouilli, 1738). Hur mycket jag värderar något positivet eller negativt beror på vad 

jag jämför med. Det halvtomma glaset framstår som negativt eftersom det har mindre 

innehåll än ett fullt glas, medan samma mängd i glaset kan framstå på som något positivt 

– halvfullt – om jämförelsen i stället görs med ett tomt glas. Om man vill värdera saker 

och ting på ett rationellt sätt är det viktigt att välja lämpliga jämförelsepunkter. När 

priserna på ekonomiska tillgångar sjönk under finanskrisen var det frestande att satsa 

på att undvika vad som upplevdes vara förlust (värdet nu jämfört med tidigare när 

värdet var högre) genom att spekulera i mycket riskfyllda investeringar, som med låg 

sannolikhet kan leda till en relativt stor vinst (McDonald, 2009). Ett sådant beteende 

ledde till att många aktörer förlorade ytterligare pengar, vilket ni sin tur på påskyndade 



värdefallen. En annan faktor före och under finanskrisen som ledde till orealistiska 

jämförelsepunkter var den låga räntan, vilket ledde till en jakt efter mer riskfyllda 

investeringar som kunde ge vad man ansåg vara en acceptabel avkastning (= 

jämförelsepunkt) (Shefrin, 2009).  

 

Överoptimism och överkonfidens. Innan krisen bröt ut fanns tydliga varningstecken 

(Wissén & Wissén, 2011). Ändå underskattade det stora flertalet finansiella aktörer 

betydelsen av dessa varningstecken. Montgomery (2011) visar hur ekonomiska 

prognosmakare månad för månad underskattade olika varningssignaler allt eftersom 

krisen seglade upp. Samtidigt höll man fast vid alldeles för optimistiska ekonomiska 

prognoser. Man var överoptimistisk. Detta kan ses som ett exempel på att människor 

allmänt tenderar att överskatta sannolikheten för att de här rätt i sina uppfattningar när 

de skall göra bedömningar under osäkerhet. Fenomenet kallas överkonfidens 

(Lichtenstein, Slovic & Phillips, 1982). Överkonfidens gäller inte bara överoptimism. När 

krisen bottnat efterträddes den överdrivna optimismen av en överdriven pessimism. Det 

fanns en allmänt delad övertygelse, som bland annat visade sig i låga aktiekurser, om att 

det skulle dröja mycket längre än vad som visade sig vara fallet att komma ur krisen 

(åtminstone ytligt sett). Detta utnyttjades av smarta finansaktörer som tjänade stora 

pengar på att utfärda optioner som utnyttjade andra aktörers pessimism (Lewis, 2010).  

 

Efterklokhets-(hindsight) bias. Detta bias kan se som en specifik variant av 

överkonfidens, nämligen överkonfidens angående vad man tidigare visste om framtiden. 

Efterklokhetsbias innebär att man efter att en händelse ägt rum överskattar den 

sannolikhet som tillmättes händelsen innan den ägde rum (Fischhoff & Beyth, 1975). 

Under finanskrisen fanns enligt Shefrin (2009) exempel på hur bedömare felaktigt 

mindes att de trodde att huspriserna skulle vända nedåt. Efterklokhetsbiaset kan ha 

allvarliga konsekvenser eftersom det kan leda till att man inte lär sig av sina tidigare 

felaktiga bedömningar. De har ju inte ägt rum, tror man. Vissa felaktiga bedömningar 

under finanskrisen kanske hade kunnat undvikas om bedömarna hade lärt sig av sina 

tidigare misstag.  

 

Konfirmeringsbias. Överkonfidens är nära kopplad till så kallat konfirmeringsbias. Detta 

bias innebär att människor tenderar ge större vikt till information som stämmer med 



deras förhandsuppfattningar än till information som talar emot vad de tror på. På så sätt 

blir den upplevda evidensstyrkan större för en given uppfattning än vad den skulle ha 

varit vid en objektiv sammanvägning av given information. Resultatet blir 

överkonfidens. Shefrin (2009) ger ett exempel på hur konfirmeringsbias kan ha inverkat 

på finanskrisen. Han redovisar hur riskanalytiker vid finansbolaget UBS bortsåg från 

information som talade för att man skulle göra sig av med vissa värdepapper, som 

senare visade sig vara starkt förlustbringande. 

 

Kognitiv dissonans. Man kan fråga sig om konfirmeringsbias är en automatisk process 

(System 1) eller om individen att till att börja med ser allvaret i tillgängliga 

varningssignaler (System 2), men sedan lyckas med att anlägga moteld. Det senare sättet 

att fungera skulle kunna vara i linje med Festingers (1957) klassiska teori om kognitiv 

dissonans. Enligt teorin tenderar individen att uppleva en negativ känsla som kallas 

dissonans, när han eller hon konfronteras med information som strider mot hans eller 

hennes tidigare uppfattningar eller beteenden. Individen använder då olika strategier 

för att bli av med dissonanskänslan. En strategi är att försöka ändra tolkningen av 

motstridig information så att informationen inte längre framstår som motstridig. 

Berberis (2011) utgår från dissonansteorin för att förklara varför banker inte i tid gjorde 

sig av med riskfyllda subprimeobligationer. Han menar att kompetensen hos ansvariga 

handlare var så hög att man måste ha insett hur farliga de aktuella värdepappren hade 

blivit. Men att erkänna detta skulle innebära att man hade tidigare gjort en 

felbedömning, vilket skulle innebära ett hårt slag mot handlarnas självuppfattning som 

ytterst kompetenta personer. En känsla av kognitiv dissonans uppstod därför hos 

aktörerna. Deras utväg blev då att manipulera sina riskbedömningar för att bli kvitt 

dissonansen. Värdepapperen kanske trots allt var så farliga. Berberis (2011) påpekar att 

denna förklaring innebär att individens positiva självbild ibland kan vara en viktigare 

drivkraft än en önskan att maximera det ekonomiska utbytet.  

 

Flockbeteende. Krisen förstärktes sannolikt av människors tendens att följa flocken, så 

kallat flockbeteende, ett fenomen som är väl dokumenterat i psykologisk forskning 

(Asch, 1951; Tanford & Penrod, 1984). Man kan föreställa sig hur flockbeteende 

förstärkte tendensen att ta komplicerade subprimelån, som var svåra att förstå. Men 

eftersom så många människor andra tog dessa lån, så måste det väl vara OK, kan många 



människor har resonerat. På samma sätt kan människor ha stannat kvar på en 

uppåtgående husmarknad och ignorerat risken att huspriserna skulle börja falla, 

eftersom andra människor ignorerade dessa risker. Vidare kunde människor fortsätta 

att låna till konsumtion eftersom andra gjorde samma sak. Slutligen kunde människor ta 

stora risker för att undvika förluster eftersom andra människor tog samma risker 

(McDonald, 2009). 

 

Flockbeteende kan ha minst två orsaker. För det första utövar andra människors 

gemensamma beteende ett starkt socialt tryck på den enskilde individen att bete sig på 

samma sätt. Det kan krävas mycket mod och viljestyrka för att kunna gå emot flocken. 

För det andra kan flockbeteende dikteras av att flockmedlemmarna bygger upp en 

socialt delad verklighetsbild, som motiverar det gemensamma beteendet (Montgomery, 

2011). Före krisen fanns en allmänt delad tro på genialiteten i de nya typerna av 

komplicerade värdepapper, som senare visade sig vara så explosiva (Norberg, 2009). 

Denna socialt delade tro förstärktes av att kreditvärderingsinstituten gav högsta betyg 

åt dessa värdepapper (Norberg, 2009). På liknade sätt fanns en allmänt delad tro om att 

det egna huset kunde fungera som en sedelpress. Huspriserna var höga, räntan var låg. 

Det var lätt att förstå hur man kunde pumpa pengar ur sitt hus. När alla tror att alla 

andra tror samma sak då blir det verkligt för alla.  

 

Grupptänkande. När viktiga beslut skall fattas i en grupp kan likformigheten i gruppens 

åsikter förstärkas genom så kallat grupptänkande. Denna typ av tänkande bygger på att 

sammanhållning ses som positivt värde i gruppen. Kritiska synpunkter ses därför lätt 

som ett uttryck för att man inte vill samarbeta. När grupptänkande råder finns en rädsla 

av att göra bort sig om man öppet visar att man inte är överens med en ledare, som 

majoriteten av gruppen betraktar som en klok person. Shefrin (2011) ger exempel på 

hur beslut i UBS-banken under krisen präglades av ett sådant grupptänkande. 

Grupptänkande kan bli särskilt destruktivt när parter som normalt skall balansera 

varandra bildar en gemensam grupp med ett gemensamt mål. Under finanskrisen fanns 

uppenbarligen sådana olämpliga koalitioner mellan kreditvärderingsinstitut och 

handlare på finansmarknaden (Norberg, 2009, se också Montgomery, 2011). En farlig 

konsekvens av grupptänkande är så kallad falsk konsensus (Gilovich, 1990). Människor 

tror att enigheten är större än vad den är eftersom ingen vågar framföra sina kritiska 



synpunkter. Sannolikt bidrog falsk konsensus till att bygga upp den finansiella bubbla 

som föregick den finansiella krisens utbrott.  

 

Ett försök att systematisera olika psykologiska förklaringar av finanskrisen återfinns i 

Montgomery (2011). Rapporten utgår från distinktionen mellan System 1 och System 2 i 

människors kognition och antar vidare att systemen kan vara rationella eller 

irrationella, beroende på i vilket sammanhang de verkar. Det blir på så sätt möjligt skilja 

mellan fyra typer av kognitiva funktioner genom att kombinera System 1 respektive 

System 2 med rationalitet eller irrationalitet, där rationalitet definieras i termer av 

adaptivitet, alltså ett tänkande som är anpassat till omgivningens krav.  

 

Adaptiv intuitiv (System 1) kognitiv funktion kan svara mot välfungerande 

expertkunskaper under finanskrisen. Det fanns bedömare som hade en magkänsla att 

något inte stämde och som också tjänade grova pengar på denna kunskap (Lewis, 2010). 

Denna funktion är särskilt adaptiv när man har på känn att något är fel, samtidigt som 

det finns ett tryck att man skall vara trogen sina egna tidigare uppfattningar 

(konfirmeringsbias) eller vad andra tycker (flockbeteende och grupptänkande). Man bör 

alltså lyssna på sina magkänslor kanske särskilt när de går emot andra signaler. Kanske 

skedde detta i för liten utsträckning under finanskrisen. 

 

Icke-adaptiv intuitiv (System 1) kognitiv funktion. Här återfinns alla de bias som 

diskuterats ovan. 

 

Adaptiv analytisk (System 2) kognitiv funktion. Uppenbarligen saknades ett sådant 

tänkande under finanskrisen. I Montgomery (2011) beskrivs forskning som visar att de 

kognitiva bias som bidrog till krisen förmodligen inte i någon större grad kunde ha 

eliminerats genom att människor gjorts medvetna om dem (System 2). För att effektivt 

undvika bias är det nödvändigt att bygga upp en kultur där ett öppet, opartiskt och 

analytiskt tänkande ingår i själva kulturen, såsom till exempel kan vara fallet på ett 

välfungerande vetenskapligt seminarium.  

 

Icke-adaptiv analytisk (System 2) kognitiv funktion. Denna funktion kan ta sig uttryck i ett 

omoraliskt rationellt tänkande – rationalitet utan hjärta – något som uppenbarligen var 



för handen under den finansiella krisen och då även i ett par spektakulära fall. Smarta 

bedragares verksamhet underlättas av att andra människor är offer för de kognitiva bias 

som påverkar tänkandet i en icke-adaptiv riktning. Men de kan stoppas om man lyssnar 

på sina magkänslor (adaptiv intuitiv funktion).  

 

På en kollektiv nivå kan den ekonomiska krisen enligt Montgomery (2011) förklaras 

med att ett ökande antal aktörer sprang åt samma håll, en utveckling som fick den 

finansiella bubblan att svälla ordentligt innan den sprack. Det skedde en synkronisering 

av beteenden hos parter som normalt skall balansera varandra, t.ex., mellan stat, banker 

och låntagare och mellan banker och rating-institut. Montgomery skriver att detta var 

ett resultat av bristande konkurrens mellan olika synsätt som innebar att många USA-

medborgare uppfattade den egna bostaden som en sedelpress och de svåröverskådliga 

CDO-obligationerna som ett slags ekonomiskt trolleri. Psykologiskt kan denna 

utveckling förklaras med ett grupptänkande där olika parter hjälptes åt med att bygga 

upp en gemensam verklighetsbild, som mer och mer avlägsnade sig från den objektiva 

verkligheten. Samtidigt hade olika parter sina specifika incitament. Regeringen ville med 

(för stunden) små ekonomiska uppoffringar hjälpa den vanliga medborgaren att skaffa 

hus, husägarna såg en möjlighet att använda sina hus som sedelpressar och banker och 

finansföretag ville naturligtvis tjäna pengar. De specifika incitamenten var olika, men 

alla parter förenades av en socialt delad verklighetsbild som man trodde gav en chans 

till snabba pengar.  

 

Ett stort bidrag från beteendefinans, som antyds av den nu gjorda översiktliga 

genomgången av psykologiska förklaringar till den finansiella krisen, är 

tillhandahållandet av en teoridriven begreppsapparat, som kan användas för att 

beskriva och analysera kriser och problem i den ekonomiska världen. Detta kan vara en 

inspirationskälla för en bättre ekonomisk och finansiell politik, men också för enskilda 

företags beslutsfattande. En utgångspunkt för ett sådant förändringsarbete är att man 

konstaterar att det icke-adaptiva tänkande som förekom före och under den finansiella 

krisen utmärks av att tänkandet var låst på ett eller annat sätt. Som jag redan antytt, för 

att motverka sådana låsningar gäller det att bygga upp en intellektuell miljö som främjar 

ett öppet tänkande, vare sig det sker i form av ett adaptivt System 1 eller System 2 

tänkande. I det följande avsnittet diskuterar jag psykologisk forskning, som kan ge 



utgångspunkter för hur man skall utforma åtgärder som kan främja ett öppet tänkande 

som kan förhindra finansiella kriser. Först diskuterar jag utförd forskning och framlagda 

idéer om möjligheter att påverka tänkande och beslutsfattande. 

Studier av möjligheter att påverka tänkande och beslutsfattande i rationell 

riktning 

Kan beteendevetenskaplig forskning vara till hjälp för hur finansiella kriser skall 

motverkas? Utifrån den genomgång som gjorts ovan ligger det nära till hands att svara: 

Undvik kognitiva bias och använd System 2 i stället för System 1 så kommer man en god 

bit väg. Denna idé har testats i undersökningar där man försökt träna människor i 

kritiskt tänkande (System 2) (för en litteraturöversikt se Lilienfeld, Ammirati & 

Landfeld, 2009). I det stora hela har sådan träning varit måttligt framgångsrik. Att 

instruera människor om att fatta rationella beslut har också visat sig ge begränsade eller 

inga effekter (Lichtenstein, Slovic & Zink, 1969; Montgomery & Adelbratt, 1982). 

Däremot påträffades stora individuella skillnader i förekomst av bias i människors 

tänkande i en undersökning där experter och amatörer fick i uppgift att predicera 

framtida politiska händelser (Tetlock, 2005). Intressant här var att experterna inte var 

bättre än amatörerna i sina prognoser.  Å andra sidan kunde både experter och 

amatörer med hjälp av ett test hänföras till två grupper med olika tankestilar. Den ena 

gruppen – ”rävar” – använde en kritisk prövande ansats (alltså ett minimum av 

konfirmeringsbias). Den andra gruppen – ”igelkottar”- höll envist fast vid en idé som de 

sökte stöd för (mycket konfirmeringsbias). Som läsaren kan ana var rävarna (som hade 

mindre bias) mer korrekta i sina prognoser än igelkottarna (som hade mer bias). Detta 

forskningsresultat skall dock inte tolkas som att enbart rävar skall användas som 

bedömare. Igelkotten kan vara den envisa visselpipsblåsaren, som framhärdar i att 

hävda sin tes mot alla andras uppfattning, och som ibland faktiskt kan har rätt (se 

Montgomery, 2011). Idealet skulle kunna vara att både utpräglade rävar och utpräglade 

igelkottar är representerade i en expertgrupp.  

 

I stället för att träna människor att undvika bias kan man utifrån kännedom om att bias 

förekommer i en viss situation försöka ändra på situationen, till exempel genom att 

införa vissa förhållningsregler, så att bias förhindras. Forskning ger stöd för att detta kan 

vara en framgångsrik väg. I studier av klinikers beslutsfattande visade det sig att 



beslutsfattandet förbättrades genom att helt enkelt förlänga beslutstiden (Parmley, 

2006; Spengler m.fl., 1995). En bra - klassisk - tumregel som jag själv använder när jag 

utsätts för ett lockande erbjudande är att sova på saken innan jag bestämmer mig. 

Ångerveckan är förmodligen en mycket bra reform. En annan enkel tumregel skulle 

kunna vara att så fort någon (inklusive du själv) säger att han eller hon (eller du själv) är 

100 % säker på sin sak översätt denna siffra till 80 %,. Ett stort antal studier har 

nämligen visat att 100 % skattad säkerhet i själva verket svarar mot att det är 80 % 

chans att man har rätt (se t.ex. Lichtenstein, Slovic & Philips, 1982). 

 

En av de mest prominenta företrädarna för beteendefinans - Richard Thaler – har tänkt i 

ovan beskrivna banor. Han är bland annat känd för att tillsammans med juristen Cass 

Sunstein ha introducerat begreppet ”nudge” inom beteendefinans. Ordagrant kan 

”nudge” översättas med ”knuff” eller ”puff” (”a slight push”). I boken ”Nudge” (Thaler & 

Sunstein, 2008) är grundidén att man genom att presentera beslutsalternativ på 

lämpligt sätt så kan så kan man att säga puffa människor att tänka mer rationellt och 

undvika olämpliga bias. Författarna menar att ett sådant förfaringssätt innebär ett slags 

”välvillig paternalism” som är att föredra framför direkta regleringar. Ett exempel på 

”nudge” inom det finansiella området är enligt Thaler och Sunstein (2008) att i stället för 

att ha ett obligatorisk pensionssparande har man pensionssparande som ett 

utgångsalternativ som automatiskt gäller om man inte aktivt väljer bort det. Tänk på 

medlemskap i Svenska Kyrkan som man kan undvika genom en aktiv handling, något 

som människor dra sig för och därför vilket förmodligen bidrar till att den stora 

majoriteten svenskar fortfarande är medlemmar i kyrkan. En annan variant av ”nudge” 

är att be människor att långt i förväg besluta sig för ett handlande som är till deras bästa 

(till exempel påbörja ett sparande om några år), för att undvika ett mer oklokt beslut på 

grund av bristande självkontroll när beslutet skall realiseras. 

 

Idén om ”nudge” är fruktbar, och den används i praktiken redan nu med framgång utan 

att man för den skull nödvändigtvis känner till Thaler och Sunsteins forskning. Ta som 

exempel lagen om ångervecka, som är ett utmärkt exempel på en välfungerande 

”nudge”-åtgärd. Men ”nudge”-taktiken kan vara problematisk genom att den innebär ett 

manipulativt moment, som lätt kan missbrukas eller slå fel (Sugden, 2009). Taktiken 

förutsätter att det finns en part som vet vad som är bäst för människor och sedan med 



hjälp av ”nudge”-metodik kan puffa människor åt rätt håll. Det är lätt att inse att denna 

taktik kan leda till fatala konsekvenser om den används av makthavare som på 

odemokratiska grunder tror sig veta vad som bäst för medborgarna. För att ”nudge” 

skall fungera på ett bra sätt i långa loppet är det nödvändigt, tror jag, att medborgarna 

helt och fullt är med på noterna, att de har en med experter delad förståelse av vad deras 

val innebär, inklusive hur de är grundade i tillgänglig information.  

 

I det följande redogör jag för psykologisk forskning som kan vara vägledande för 

utformandet av en miljö där upplysta experter och medborgare fattar kloka beslut inom 

exempelvis det finansiella området. En del vad jag kommer att diskutera återfinns inom 

beteendefinans, men en del är hämtat från annan beteendevetenskaplig forskning. Jag 

kommer att ta upp tre teman: (1) Beslutsfattande som en konstruktiv aktivitet, (2) 

tidsasymmetrier i människors kognition och (3) belöningars psykologi.  

 

Några aktuella psykologiska forskningslinjer 

Beslutsfattande som en konstruktiv aktivitet 

Ekonomisk vetenskap beskriver beslutsfattande som en fråga om att finna det alternativ 

som har den högsta förväntade nyttan. Alternativen antas vara givna och likaså antas 

individens värderingar vara givna. Beslutsproblemet reduceras till att utifrån given 

information och existerande värderingar räkna ut vilket alternativ som är bäst. 

 

Psykologisk beslutforskning ger en annan bild av hur människor fattar beslut. 

Beslutsfattandet ses här ofta som konstruktivt. Informationen är inte statiskt given utan 

konstrueras i stor utsträckning fram aktivt. Inte heller individens värderingar är givna 

utan påverkas av och anpassas till vad som uppfattas vara situationens krav. Även 

beslutsalternativen kan påverkas och förändras mer eller mindre kontinuerligt för att 

underlätta beslutsfattandet. 

 

Ett exempel på en sådan konstruktivistisk ansats är Montgomerys (1983, 1998) teori om 

beslutsfattande som ett sökande efter en dominansstruktur, se också Villejoubert & 

Vallée-Tourangeau (2011). Enligt denna teori försöker beslutsfattaren konstruera fram 

en bild av beslutssituationen som gör att det definitivt väger över åt ett alternativ. 



Teorin antar att det ofta på ett tidigt skede i beslutsprocessen framträder ett alternativ 

som upplevs som lovande, som man känner för på mer eller mindre medvetna grunder. 

Beslutsfattandet blir sedan ett slags förhandlingsprocess där individen söker eliminera 

motargument mot det lovande alternativet. Går det att eliminera motargumenten och 

finns det dessutom tydliga skäl som talar för det lovande alternativet, då existerar en så 

kallad dominansstruktur, som entydigt pekar ut det alternativ som man kommer att 

välja. Sökandet efter dominansstruktur kan vara en utpräglat konstruktiv aktivitet där 

man prövar olika sätt att beskriva beslutssituationen och tänker sig in i olika åtgärder 

som kan vidtas för att lösa problem som ett val av det lovande alternativet kan innebära.  

 

Prospektteorin (Kahneman & Tversky, 1979) är förenlig med idén om beslutsfattande 

som en konstruktiv aktivitet. Denna teori tillhandahåller rika möjligheter att konstruera 

en dominansstruktur för ett lovande alternativ. Enligt teorin är, som vi sett, individens 

värdering av ett alternativs konsekvenser beroende på vad man jämför med. 

Värdebedömningar är alltså relativa. En och samma aspekt kan uppfattas som mer eller 

mindre positiv eller negativ beroende på jämförelsepunkt. För att ta ett aktuellt 

exempel, en förändring av bolagsskatten från 26 till 24 procent, kan beskrivas som en 

sänkning av skatten (positiv förändring från jämförelsepunkten 26 procent) eller som en 

höjning (negativ förändring) om jämförelsepunkten är ett alternativt förslag om att den 

nya bolagsskatten skall bli 22 procent. På ett analogt sätt beskrev socialdemokraterna 

på sin tid en utebliven sänkning av pensionärernas skatt som en pensionärsskatt 

(jämförelsepunkt ny sänkt skatt för arbetsinkomster) medan alliansen menade att det 

inte fanns någon särskild pensionärsskatt eftersom skatten var oförändrad 

(jämförelsepunkt tidigare skatt för pensionärer). Genom att laborera med 

jämförelsepunkter kan man alltså drastiskt förändra bilden av ett beslutsalternativs 

attraktivitet. Lägg till detta att prospektteorin antar, med massivt empiriskt stöd, att 

förluster väger tyngre än vinster (se t.ex. Tversky & Kahneman, 1992), vilket innebär att 

det blir ytterligare angeläget att beskriva motalternativ som förlustbringande.  

  

Ekonomisk debatt skulle ha mycket att ha vinna på att man tydligt klargör vilka 

jämförelsepunkter som avses när man talar om för- och nackdelar med olika alternativ. 

Det är viktigt att ha klart för sig att människors värderingar alltid är relativa i 

förhållande till jämförelsepunkter som kan variera mellan individer och situationer. 



Denna realitet bör alltid vara aktuell när man planerar förändringar i skatter eller bidrag 

på exempelvis det finansiella området. Den bör också vara vägledande för hur en 

förändring presenteras. I stället för att enbart utgå från de jämförelsepunkter som 

gynnar det egna förslaget förändringen borde man också nämna alternativa 

jämförelsepunkter. Debatten kan sedan handla om vilka jämförelsepunkter som är de 

mest relevanta.  

 

På senare år har en grupp kognitionsforskare med initial hemvist i kognitiv ergonomi 

och kulturantropologi hävdat att analysenheten bör förändras i studiet av tänkande (se 

Villejoubert & Vallée-Tourangeau, 2011). I den traditionella modellen av människors 

mentala fungerande särskiljs tänkandet från den omgivande miljön, som så att säga 

ligger utanför kognitionen genom att den ger input till tänkandet och sedan förändras 

som ett resultat av output från den tänkande individen. Alternativet är att betrakta 

tänkandet som distribuerat över individ och miljö, som båda tillhandahåller kognitiva 

resurser till en gemensam tankeprocess. Individen har sin specifika kognitiva kapacitet 

och sina kunskaper medan miljön har kognitiva resurser i form av artefakter, andra 

människor och kulturellt delade föreställningar (Kirsh, 2010; Hutchins, 2010). Från 

denna utgångspunkt har analyser gjorts av beslutsfattande i grupper som förvaltar 

hedgefonder (Hardie & McKensie, 2007). Beslutsfattandet sker här i ett ständigt 

dynamiskt och snabbt skiftande samspel med inkommande information med 

användning av olika typer av informationsverktyg och i samverkan mellan individer 

med olika kompetens och roller i beslutsprocessen.  

 

Distribuerad kognition innebär att individen så att säga tänker med händerna och 

ögonen för att få igång och sedan samspela med de resurser som finns i miljön. Ta som 

exempel en person som skall köpa en lägenhet. En normal beslutsprocess innebär här 

att köparen interagerar med beslutshjälpmedel på nätet, att han eller hon vandrar 

omkring i olika visningslägenheter, öppnar och stänger garderobsdörrar, ställer frågor 

till mäklaren, frågar andra människor till råds m.m.. Ögon och händer, liksom också öron 

och mun, är hela tiden i farten och kognitiva resurser i miljön utnyttjas i samspel med 

egna kunskaper och värderingar. Forskning har visat att tänkande fungerar mer adekvat 

om det tillåts att äga rum i samspel med fysiska artefakter. Till exempel, har det 

konstaterats att ekvationer kan lösas lättare om problemlösandet sker genom att 



individen får fysiskt manipulera objekt som representerar olika delar av problemet, 

jämfört med att enbart använda penna och papper (Weller, Villejoubert. & Vallée-

Tourangeau, 2012).  

 

IT-teknologin innebär oerhörda möjligheter till ett förkroppsligat (”embodied”) 

beslutsfattande där IT-verktyg ökar räckvidden för händer och ögon. Det tycks dock 

råda brist på forskning där man studerar hur avvikelser från rationalitet och adaptivitet 

i beslutsfattande påverkas av att IT-verktyg används för beslutsfattandet. Här bör 

uppmärksammas att användande av IT kan ha negativa effekter på beslutsfattandet, till 

exempel genom den påverkan teknologin har på vilken information som 

uppmärksammas. Tidigare forskning har funnit effekter av IT-teknologi på vilken 

information som uppmärksammas (Kao, Tang & Ghose, 2003; Cheema & Papatla, 2009), 

men har inte haft fokus på om effekterna är positiva eller negativa på beslutsfattandets 

kvalitet. 

 

IT-verktyg används mer och mer som hjälpmedel i finansiella beslut av såväl lekmän 

som professionella aktörer inom det finansiella området. Jag ser det som en viktig 

forskningsuppgift att undersöka hur IT-verktyg kan användas för att underlätta och 

förbättra finansiellt beslutsfattande. Särskilt efterlyser jag här forskning för att ta fram 

beslutshjälpmedel, som bygger på att beslutsfattandet är en konstruktiv process. 

Samtidigt är det angeläget att ett sådant beslutshjälpmedel kan motverka kognitiva bias 

i beslutsfattandet.  

 

Tidsasymmetrier i människors kognition 

Ett axiom i vår uppfattning om verkligheten är att det som händer vid en given tidpunkt, 

när det väl händer, är lika verkligt vid tidpunkten ifråga oavsett om det handlar om ett 

framtida nu ett nuvarande nu eller ett förflutet nu. Dinosaurierna var en gång i tiden lika 

verkliga som dagens katter och hundar och som framtidens djur, vilka de nu blir. Detta 

axiom, som vi skulle kunna kalla axiomet om tidpunktsoberoende verklighet, är 

fundamentalt för rationellt tänkande. Det ligger bakom anklagelser för kortsiktighet i 

ekonomiskt agerande där aktörer kritiseras för att inte ta långsiktiga konsekvenser på 

allvar. Det är också en utgångpunkt för idén om ett hållbart samhälle. Framtiden och då 

även den avlägsna framtiden är viktig eftersom den kommer att bli lika verklig som 



dagens verklighet är idag. Därför är det angeläget att ta framtiden på allvar och undvika 

subjektiva och partiska bedömningar av vad som kommer att ske i framtiden. Även det 

förflutna bör bedömas objektivt för att man skall kunna lära sig från vad som hänt 

tidigare. 

Daniel Kahneman (2011) har i sin nyutkomna bok ”Thinking, fast and slow” noterat att 

kognitionspsykologisk forskning visat att människor i sitt tänkande bryter mot axiomet 

om att verkligheten är lika verklig oavsett när den inträffar i förhållande till det aktuella 

nuet och i stället uppfattar den information som fokuseras vid en given tidpunkt som 

den verkligt verkliga.  Han kallar fenomenet för WYSIATI (What You See Is All There Is). 

Principen om WYSIATI kan mjukas upp och samtidigt generaliseras om man antar att 

upplevelsen av verklighet är graderad, att man alltså skulle anta att ju längre bort från 

nuet en åsyftad verklighet är belägen desto mindre verklig uppfattas den vara. 

Ytterligare en nyansering av WYSIATI är att denna princip inte nödvändigtvis behöver 

avse det faktiska här och nu utan information som föreligger eller antas föreligga vid en 

annan fokuserad tidpunkt än det faktiska här och nu.  Människor har, som jag redan 

nämnt, en förmåga att resa mentalt i tid och rum och WYSIATI gäller för den plats i tiden 

och rummet där vi mentalt eller reellt befinner oss.  

 

Inom den kognitiva psykologin har man identifierat ett antal tidsasymmetrier i 

människor kognition som på olika sätt illustrerar WYSIATI. I det följande tar jag upp ett 

antal sådana asymmetrier och börjar med tre fall som redan berörts i detta kapitel. 

Tabell 1 ger en strukturerad sammanställning av de fenomen som tas upp nedan. 

 

Hyperbolisk tidsdiskontering. Detta bias innebär ett mycket tydligt brott mot axiomet om 

tidpunktsoberoende verklighet. Hyperbolisk tidsdiskontering innebär att 

värdediskontering över två tidpunkter, med konstant tidsavstånd mellan varandra, är 

beroende av tidpunkternas position i förhållande till det aktuella nuet. Diskonteringen 

är brantare när tidpunkterna ligger nära nuet än när de ligger längre in i framtiden, viket 

kan ses som en följd av WYSIATI. Det finns således en asymmetri mellan diskontering i 

närtid och längre fram i tiden. Som vi konstaterat föredrar många människor, säg, 5000 

kr nu framför 6000 kr om ett år, men föredrar samtidigt 6000 kr om två år framför 5000 

kr om ett år.  

 



Tabell 1. Tidsasymmetrier i människors kognition beroende på fokus i tiden och 

på vilken aspekt av aktuell information som fokuseras och exempel implikationer 

för ekonomisk politik. 

 

Fenomen Fokus i 
tiden 

Fokuserad aspekt Tidsasymmetri Exempel på 
implikationer 

Hyperbolisk 
diskontering 

Här och nu Positivt/negativt 
värde 

Framtida värde 
minskar för 
snabbt jämfört 
med vad man 
skulle ha tyckt 
vid 
motsvarande 
framtida 
tidpunkt 

För hög 
skuldsättning 

Efterklokhets-
bias 

Här och nu Kunskap om vad 
man visste tidigare 

Överskattning 
av i vilken grad 
egen kunskap 
här och nu 
antas ha funnits 
i förfluten tid 

Lär sig inte av 
tidigare 
misstag i 
ekonomisk 
politik 

Överkonfidens 
om kunskap om 
framtiden 

Här och nu 
och nyss 
förfluten 
tid 

Vetskap om 
framtiden 

För stark tilltro 
till att 
kunskaper om 
nuet och det 
förflutna också 
gäller framtiden 

Övertro på 
ekonomiska 
prognoser 

Före och efter Före eller 
efter en 
förändring 

Positivt/negativt 
värde av 
förändring 

Överbetoning 
av för-eller 
nackdelar och 
nedtoning av 
korresponde-
rande nack- 
eller fördelar 
beroende på 
tidsfokus 

Ensidig 
argumentation 
vid 
återtagande 
eller ej av 
tidigare 
åtgärder i 
ekonomisk 
politik 

Construal Level 
Theory 

Nära eller 
mer 
avlägsen 
framtid 

Konkreta/abstrak-
ta egenskaper 

Överbetoning 
av konkreta 
eller abstrakta 
egenskaper 
beroende på 
tidsfokus 

Negligering av 
kortsiktiga 
eller 
långsiktiga 
aspekter i 
ekonomisk 
politik 

 

 



Efterklokhetsbias. Detta bias visar hur det som är verkligt nu färgar av sig på vad vi tror 

att vi visste tidigare. Man exporterar det man vet nu efter att något inträffat till en tro 

om att man också visste det tidigare i förväg. Det finns alltså en asymmetri mellan vad 

man faktiskt visste tidigare och vad man vet idag. 

 

 Överkonfidens. Asymmetri mellan uppfattning om kunskap om förfluten tid och framtid. 

Efterklokhetsbiaset speglar människors stora skicklighet i att i efterhand ge till synes 

trovärdiga förklaringar till något som hänt. På ett liknande sätt är människor skickliga i 

att ta fram övertygande scenarier för framtida händelseutvecklingar, vilket kan vara en 

bidragande förklaring till att människor är överkonfidenta om framtiden. Det faktum att 

ett scenario verkar trovärdigt är dock ofta en svag grund för att det är hög sannolikhet 

att just detta scenario kommer att förverkligas (Russo & Shoemaker, 1992). Det kan 

finnas otaliga andra möjliga framtidsscenarier som man inte tänkt på. Framtiden är i 

själva verket i stor utsträckning ett stort svart hål. I många avseenden vet vi ytterst litet 

om vad som skall hända. Vem kunde till exempel förutsäga att Adolf Hitler, när han satt i 

fängelse efter den misslyckade Münchenkuppen 1923, 16 år senare skulle sätta stora 

delar av världen i brand? Ett mer aktuellt exempel är förloppet som ledde till 

finanskrisen. Innan krisen bröt ut fanns det många scenarier om den framtida 

ekonomiska framtiden, men prognosmakarna missade helt det scenario som råkade bli 

det verkliga. De ekonomiska förutsägelserna före finanskrisen är en av de största 

prognosmissarna någonsin i prognosmakeriets historia (Coy, 2009; Montgomery, 2011). 

Mer generellt gäller att ekonomiska prognosmakare i princip inte vet något om hur 

ekonomin kommer att förändras cirka ett år framåt (Finanspolitiska rådet, 2010, 

Montgomery, 2011). Prognosförmågan är ännu sämre för aktieanalytiker. De vet 

ingenting eller i praktiken ingenting om hur framtida aktiekurser kommer att ändra sig 

eller inte, vare sig på kort sikt eller lång sikt (Ben-David, Graham, & Harvey, 1910; 

Törngren & Montgomery, 2004). Samtidigt har de befunnits vara kraftigt överkonfidenta 

om sin prognosförmåga (Ben-David, Graham, & Harvey, 1910; Törngren & Montgomery, 

2004) och även konsekvent överoptimistiska om aktiekursernas framtida utveckling 

(Ben-David, Graham, & Harvey, 2010) 

 

Vi har här återigen en tidsasymmetri, nu när det gäller vår kunskap om det förflutna och 

framtiden. Det förflutna upplevs i termer av specifika scenarier, där händelse följer på 



händelse på ett meningsfullt sätt.  Vi kan till exempel ta fram en kedja av händelser som 

på ett meningsfullt sätt beskriver hur finanskrisen utlöstes, utvecklades, kulminerade 

och sedan åtminstone tillfälligt mattades av. När vi skall förutsäga framtiden ligger det 

nära till hands att återigen ta fram en kedja av händelser, som bildar ett meningsfullt 

mönster, och sedan tro att just detta scenario kommer att förverkligas. Vi tycks sakna en 

beredskap för att helt oväntade saker inträffar som leder till att framtiden blir helt 

annorlunda än vad vi räknat med. Ekonomen Nassim Taleb (2007) har övertygande 

visat hur ekonomisk utveckling i stor utsträckning styrs av udda, helt oväntade 

händelser, som han målande kallar för ”svarta svanar”.  Spekulativt, skulle man kunna 

hävda att människor tycks sakna en mental kategori för att på en gång greppa att 

framtiden är oviss och att det samtidigt i framtiden kommer att existera en konkret 

specifik, men idag helt okänd, verklighet.  

 

Överlag säger ekonomiska analyser ytterst lite om den faktiska framtiden, men säger 

desto mer om vad som faktiskt hänt genom att prognosmakarna i stor utsträckning 

extrapolerar nyss inträffade förändringar in i framtiden Ben-David,Graham & Harvey, 

2010), vilket exempelvis var fallet under perioden före finanskrisen (Montgomery, 

2011). Detta kan ses som ytterligare en illustration av WSYATI. Vi tror i för hög grad att 

nuet också gäller framtiden. Särskilt svårt har människor att förstå exponentiella 

utvecklingsförlopp, utan man tror att framtida förändringar sker lineärt (Svenson, 1977; 

Wagenaar & Timmers, 1979). På så sätt kan människor missa hur stora faktiska 

förändringar årliga procentuella ökningar eller minskningar kan leda till. 

 

Asymmetri mellan före och efter. I politiska debatter kan ofta två kontrasterande 

debattlinjer brytas mot varandra. En part kan mot bakgrund av att införandet av en viss 

åtgärd (t.ex. halverad ungdomsavgift för unga) inte lett till några resultat säga att 

avskaffandet inte heller leder till några resultat. En motstående part kan i stället hävda 

att det är skillnad mellan att införa och avskaffa. Även om införandet av en åtgärd inte 

lett till stora effekter så kan avskaffandet leda till stora effekter (t.ex. en stor ökning av 

ungas arbetslöshet om den lägre arbetsavgiften för unga avskaffas). Till stor del är det 

en empirisk fråga att avgöra vilken sida som har rätt. Men det finns också en psykologisk 

aspekt på kontroverser av denna typ. Enligt prospektteorin (Kahneman & Tversky, 

1979) upplevs förluster väga tyngre än vinster. Vidare antas att vad som är förlust 



respektive vinst beror på vilken jämförelsepunkt man har. Den part som vill avskaffa en 

åtgärd kan tänkas uppfatta avskaffandet av den aktuella åtgärden som en utebliven 

(liten) vinst för de berörda, snarare än som en förlust. Jämförelsepunkten är här 

tidpunkten före åtgärdens införande. Den part som inte vill avskaffa en tidigare 

genomförd åtgärd kan i stället tänkas utgår från situationen efter införandet av 

åtgärden. Man ser då avskaffandet av åtgärden inte som en utebliven (liten) vinst utan 

som en tung förlust av något som man har (kanske eftersom man identifierar sig mer 

med dem som berörs av åtgärden än vad den förstnämnda parten gör). Samma händelse 

kan således upplevas på olika sätt beroende på var i tiden jämförelsepunkten ligger.  

 

Construal Level Theory. Under det senaste decenniet har det inom socialpsykologiskt 

inriktad kognitiv psykologi formulerats en ny övergripande teori - Construal Level 

Theory (CLT) (Trope & Liberman, 2010) – som anknyter till idén om att här och nu har 

en särskild ställning i vårt tänkande. Teorin modifierar detta antagande genom att anta 

det finns en kvalitativ skillnad mellan hur vi uppfattar det i tiden närliggande och det 

som är mer avlägset i tiden. CLT bygger på två nyckelbegrepp. Det ena nyckelbegreppet 

är psykologisk distans. Detta begrepp innebär att vi upplever saker och ting från olika 

psykologisk distans. Saker och ting kan psykologiskt sett vara mer eller mindre nära 

eller avlägsna. Den psykologiska distansen kan svara mot temporal distans, spatial 

distans, social distans och hur sannolikt något uppfattas vara (”hypotetiskhet”). I detta 

kapitel ligger fokus på den temporala distansen, men enligt CLT har graden av 

psykologisk distans liknande implikationer oavsett vilken typ av distans det handlar om. 

Det andra grundbegreppet är uttolkningsnivå (Construal Level), i det följande betecknat 

som CL. Beroende på CL varierar människors bild av omvärlden med avseende på hur 

konkret – abstrakt bilden är. CLT:s grundantagande är att när den psykologiska 

distansen är kort till en företeelse så är vår bild av företeelsen konkret och detaljrik (låg 

CL), medan bilden blir mindre konkret och mer abstrakt och mer begränsad till ett fåtal 

allmänna egenskaper ju mer den psykologiska distansen ökar (hög CL). Till exempel, om 

en person har bestämt sig för att sluta röka imorgon (kort distans, låg CL) så framträder 

olika konkreta detaljer för honom eller henne, såsom den exakta tidpunkten och platsen 

när den sista cigaretten skall avnjutas, hur man på olika sätt skall underlätta 

genomförandet av beslutet, vilka hinder som kan dyka upp i sista stund etc. Däremot blir 

det mindre fokus på de övergripande skälen till varför beslutet skall genomföras. Om 



däremot beslutet är tänkt att genomföras längre fram i tiden (lång psykologisk distans, 

hög CL) kommer fokus mer ligga just på de övergripande skälen och mindre på de 

konkreta detaljerna i den aktuella framtida situationen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att CLT innebär en tidsasymmetri med avseende på grad 

av konkret-abstrakt bild (CL) i en bedömares bild av en företeelse beroende på 

tidsavståndet till bedömarens här och nu.  

 

Enligt CLT är vi inte helt beroende av det faktiska här och nu utan vi kan göra mentala 

resor i tiden och rummet och på så sätt variera den psykologiska distansen till en 

företeelse utifrån olika tänkta här och nu. Denna förmåga kan innebära möjligheter att få 

fram en verklighetsbild som är mindre beroende av den psykologiska distansen, något 

jag kommer att återkomma till längre fram i detta kapitel. 

 

CLT innebär att man kan fatta helt olika beslut beroende på den aktuella psykologiska 

distansen. Till exempel kan det vara lätt att bestämma sig för att sluta röka om ett år, 

eftersom de konkreta problemen med att genomföras detta beslut inte finns med i 

beslutfattarens bild av det avlägsna ögonblick när beslutet skall genomföras. Samma 

beslutsfattare kan sedan ångra sitt beslut allteftersom de konkreta problemen kommer 

närmare i tiden. En lång rad empiriska studier (se Trope & Liberman, 2010) har visat att 

psykologiska distansen (oftast temporal sådan) har olika effekter på hur en företeelse 

uppfattas med avseende på CL, vilket i sin tur har implikationer för vilka beslut som tas 

kring den aktuella företeelsen. Nedan görs en genomgång av sådana effekter inom olika 

områden.  

 

Vid lång distans är det relativt lätt att se sig styrd av allmänna moraliska principer. Man 

är mer villigt att offra sig för en stor sak. Man har större tolerans mot andra och man 

tror att man har högre självkontroll. Man uppfattar också allmänna värden som 

relevanta. Vid lång distans upplever man vidare mer kongruens mellan olika mål. Genom 

att abstraktionsnivån är högre ser man lättare vad som är gemensamt för olika mål. Man 

upplever också att man har en mer sammanhängande personlighet och att man har en 

mer motsägelsefri självbild. Allt det här kan förstås mot bakgrund att den långa 

distansen ger en mer översiktlig och principiell bild än den korta distansen.  

 



På kort distans är man mer känslig för social konformitet. Det blir konkret och påtagligt 

vad andra människor i ens omgivning tycker om det man funderar på att göra. 

Man ser nu tydligt alla de konkreta problem som gör att man i närtid har svårt att leva 

efter sina ideal. Och när man styrs av moraliska överväganden så handlar det mer om 

situationsspecifika normer än om allmänna moraliska principer eller värden. Allmänt 

handlar den korta distansen mycket om ”hur” medan den långa distansen fokuserar på 

”varför” när det gäller det handlande som är i fokus (Trope & Liberman, 2010). Den 

korta distansen kan sägas vara mer fysiskt verklig i den långa distansen. Här råder 

skarpt läge när det gäller vad som skall göras och vad som skall hända.  

 

Den psykologiska distansen har även betydelse för hur vi värderar vår framtid. En rad 

studier har redovisat data som tyder på att människor är mer optimistiska om avlägsen 

framtid än närliggande framtid (Gilovich, Kerr, & Medvec, 1993; Mitchell, Thompson, 

Peterson, & Cronc, 1997; Nisan, 1972). CLT ger en men mer nyanserad bild på denna 

punkt. Om det finns anledning att vara optimistisk om en konkret uppfattad närliggande 

händelse så bli man mindre optimistisk rörande denna händelse i avlägsen framtid även 

om man håller kunskapsläget konstant. Till exempel fann Nussbaum, Liberman & Trope 

(2006) att temporal distans ledde till minskad optimism när det gällde förmågan att 

svara rätt på en lätt fråga medan motsatsen gällde när frågan var svår. Från CLT kan 

detta resultat förklaras med att specifika, konkreta egenskaper (svår eller lätt fråga) får 

lägre vikt ju mer långt in i framtiden man fokuserar.  

 

Allmänt sett kan man dock från CLT predicera att ökad temporal distans leder till en 

ljusare framtidsbild. Som redan nämnts blir problem med att genomföra en handling 

tydligare på nära håll medan man på långt håll överskattar sin självkontroll. Vidare, på 

lång distans styr en handlings önskvärdhet bedömningen av en handling, medan 

genomförbarheten (”feasability”) ökar i betydelse vid bedömningen av handlingens 

attraktivitet ju närmare i tiden man kommer handlingen (Liberman & Trope, 1998). 

Önsketänkande har alltså ett större utrymme på lång sikt. I linje med detta framträder 

nackdelarna med en handling tydligare jämfört med fördelarna ju närmare i tiden man 

kommer genomförandet av handlingen (Eyal, Liberman, Trope & Walther, 2004). Det 

som talar för en handling tenderar att vara på en mer abstrakt nivå än det som talar 

emot som ofta handlar om specifika problem förknippade med fördelarna. Om en 



handling inte har några fördelar är vi inte intresserade av att genomföra den. Har den 

fördelar, och först då, är det intressant att fråga efter nackdelar, som kan ifrågasätta 

genomförandet av handlingen.  

 

Tidigare i kapitlet har principen om diskontering berörts, som innebär att värdet av en 

företeelse minskar (t.ex. exponentiellt eller hyperboliskt) när den temporala distansen 

från nuet ökar. Det är intressant att notera att CLT predicerar det motsatta när det gäller 

företeelser som är positivt värdefulla på en abstrakt, principiell nivå (t.ex. moraliskt 

goda handlingar). Ju längre tiden är till sådana företeelser desto värdefullare framstår de 

som (inom rimliga gränser). Däremot minskar konkreta värden som en funktion av 

temporal distans, enligt CLT. De data som stöder idén om värdediskontering bygger 

uteslutande på monetära värden såvitt jag vet. Kanske är det så att pengar i normalfallet 

uppfattas som något ytterst konkret och därför diskonteras snabbt. Men låt oss anta en 

person erbjuds en miljon kr för att bygga upp en ideell verksamhet. Personen kan få 

pengarna nu eller om ett år. Många skulle då säkert vänta ett år eftersom man upplever 

att det finns en massa konkreta problem med att ta ansvar för pengarna. Att man 

föredrar att vänta kan gälla även om motsvarande problem också finns om ett år 

eftersom sådana problem enligt CLT inte är lika aktuella för individen när det rör sig om 

mer avlägsen framtid. Vi kan ta ett annat exempel: Att få Nobelpriset nu eller att få det 

om ett år. Återigen kan många föredra att vänta ett år eftersom mottagandet priset inte 

bara innebär att man får en stor summa pengar utan har en massa andra konkreta 

konsekvenser, som inte enbart är positiva, framför allt i närtid. Det faktum att vissa 

företeelser enligt CLT har högre värde på långt tidsavstånd är intressant att koppla till 

hur belöningssystem skall utformas, något som jag återkommer till senare i kapitlet. 

 

CLT nyanserar och komplicerar även en annan traditionell idé, nämligen idén om att 

man bör tänka mer långsiktigt. Enligt CLT kan ett långsiktigt tänkande gå snett om man 

enbart ser framtiden från en lång distans.  Man kan underskatta betydelsen av konkreta 

problem och omständigheter som blir realiteter när tidpunkten för genomförandet av en 

planerad åtgärd är för handen. Och kanske överskattar man värdet av abstrakta 

principer och normer. Jag återkommer till denna implikation av CLT i samband med att 

jag senare i kapitlet diskuterar åtgärder som skulle kunna vidtas för att bekämpa och 

förhindra finansiella kriser. 



 

Belöningars psykologi 

Förekomsten av olämpliga belöningssystem nämns ofta som en faktor som bidrog till 

den finansiella krisen. Det har hävdats att prestationsbaserade belöningssystem i 

finanskvarteren på Wall Street och på andra håll gynnade ett alltför stort risktagande 

hos de aktörer som gjorde affärer med andras pengar. Vinster belönades, men förluster 

bestraffades inte i lika mån. Dessutom låg tonvikten för mycket på belöning av 

kortsiktiga vinster. 

 

I det följande redogör jag för forskning som är relevant för att förstå hur belöningar och 

i någon mån bestraffningar kan användas för att påverka människors beteende på 

lämpligt sätt. Jag tar först upp forskningsresultat om hur belöningar, och även 

bestraffningar, uppfattas och styr människors beteende. 

 

Storlek och fördelning av belöningar. Belöningar handlar inte bara om storleken på 

belöningen. Viktigt och ofta viktigare är att belöningar upplevs som rättvisa.  Om en VD 

får 1 miljon kr i bonus medan en annan VD får 2 miljoner i kronor i bonus för en sämre 

prestation, så är förmodligen den totala belöningseffekten sämre än om belöningarna 

hade proportionerats ut i förhållande till de berörda personernas prestation även om 

den totala belöningssumman skulle bli lägre. Empiriska studier visar att hur 

tillfredsställda människor är med sin lön vara är starkt kopplad till hur rättvis man 

upplever sin lön vara medan den faktiska lönen har liten betydelse för 

lönetillfredsställelsen. (Allardt, 1975; Eriksson, Göransson & Sverke, 2011). Rättvisa är 

ett klassiskt och centralt tema i socialpsykologi. Den mest inflytelserika teorin är s.k. 

equity theory, som har sina rötter i Aristoteles’ idé att rättvisa förutsätter 

proportionalitet. Teorin antar att när människor bedömer vad som är rättvist så söker 

de fastställa om det råder proportionalitet mellan input (t.ex. i form ansträngning, 

förmåga, tid etc.) och de belöningar eller bestraffningar som de berörda personerna de 

får. Proportionaliteten kan dock avvägas mot en jämlikhetsprincip (lika till alla) och en 

behovsprincip (mer till mer behövande) (Jost & Kay, 2010). Equity theory är 

förmodligen den princip som bäst förklarar uppläggningen av belöningssystem i 

affärslivet.  

 



Hur man upplever en belöning är också starkt kopplat till jämförelsepunkter i enlighet 

med prospektteorin. En ofta citerad studie av Medvec, Madley och Gilovich (1995)  

visade att bronsmedaljörer i OS är lyckligare än silvermedaljörer. Varför? Jo, 

silvermedaljörerna jämför sig med guldmedaljörerna, vilket reducerar deras lycka. 

Bronsmedaljörerna jämför sig i stället med dem som inte fått medalj, vilket plussar på 

deras lycka.  Man har ju fått medalj!  I linje med detta har det visat sig att det är den 

relativa storleken på inkomst i förhållande till vad andra jämförbara personer och inte 

den absoluta inkomstnivån som är av stor betydelse för hur nöjd man är med sin 

inkomst (Williams, McDaniel & Nguyen, 2006). Ju mer man tjänar jämfört med hur man 

uppfattar att andra personer med samma eller liknade jobb tjänar desto nöjdare blir 

man. På motsvarande sätt blir man missnöjdare ju lägre den egna inkomsten är jämfört 

vad man tror att andra jämförbara personer tjänar. En annan faktor, som också är viktig 

för lönetillfredställelsen är den utsträckning man tidigare fått löneökningar (Williams, 

McDaniel & Nguyen, 2006). Även denna faktor visar att lönetillfredställelsen beror på 

jämförelser (lön för och efter en lönehöjning) och inte i första hand på den absoluta 

lönenivån, vilket är i linje med prospektteorin.  

 

Yttre och inre belöningar. Ett väletablerat forskningsresultat är att belöningar ibland kan 

ha negativa effekter på människors prestationer. I en klassisk studie fick småbarn i 

uppgift att rita teckningar (Lepper, Greene & Nisbett, 1973). Häften av barnen belönades 

därefter för sin prestation, medan den andra gruppen inte fick någon belöning. Senare 

fick båda grupperna i uppgift att på nytt rita teckningar, men denna gång fick inga barn 

belöning. Det visade sig nu att de barn som tidigare belönats i stor utsträckning var 

mindre intresserade av att rita, medan den obelönade gruppen glatt jobbade på med 

sina teckningar. Detta och likande forskningsresultat har förklarats med att människor i 

varierande grad styrs av yttre belöningar (t.ex. i form av pengar) eller av inre belöningar 

(t.ex. intresse, att få vara kreativ). Om man får en yttre belöning så kan detta innebära 

att man upplever att man så att säga jobbar för pengarna, vilket kommer att minska 

utrymmet för att styras av inre belöningar. Intresset att prestera och skapa för att det är 

kul kan således minska om man ger en yttre belöning. Detta gäller inte generellt. Om 

avsaknad av yttre belöning kan tolkas som att en uppdragsgivare inte sätter värde på 

vad man gör, så ökar knappast incitamentet att styras av inre belöningar. Å andra sidan 

gäller att i en kultur som bygger på idealitet och kreativitet så kan idealiteten och 



skaparlusten förstöras av ett för sort inslag av yttre belöningar. Vetenskaplig forskning 

drivs till stor del framåt av inre belöningar såsom ökad förståelse och kunskap, där 

andras forskares förståelse av vad man åstadkommit (ett slags inre belöning) också är 

viktig. Forskaren vill naturligtvis ha pengar och tid för att kunna utföra sin forskning, 

men skulle antagligen uppleva det som märkligt och i viss mån intressedödande att få 

privata ekonomiska bonus för vetenskapliga publiceringar. I USA finns det en slående 

kontrast mellan många framstående akademiska forskares enkla medelklassliv och den 

oerhörda lyx som höginkomsttagare inom näringsliv och finansvärld kan kosta på sig. 

Frågan är vilken grupp som presterar bäst. 

 

Vinster och förluster i belöningssystem.  Enligt prospektteorin styrs människors 

handlande mer av en vilja att undvika negativa förluster (förlustaversion) än av en vilja 

att få vinster. Att förlora 1000 kr väger tyngre än att vinna 1000 kr. Belöningssystem 

som också innehåller möjligheter att förlora pengar kan mot denna bakgrund antas vara 

mer styrande än belöningssystem som enbart innehåller belöning. Om uppdragsgivaren 

dessutom anser att det är särskilt viktigt att förluster undviks borde lämpligen förluster 

straffas med just förluster och inte med mindre vinst, som kan antas väga mindre tungt.  

Förluster väger också tyngre på så sätt att de diskonteras mindre än vinster (Frederick, 

Loewenstein, & O’Donoghue, 2002).  Den relativa skillnaden mellan hur vinster upplevs 

ökar alltså ju längre fram i tiden de kommer. Detta innebär att ett belöningssystem som 

vill premiera lämpligt långsiktigt handlande blir särskilt effektivt om det innehåller ett 

hot att om förlust av pengar om prestationen visat sig vara dålig efter lång tid. Samma 

mönster borde gälla för kort- respektive långsiktigt sparande. Möjligheten att förlora 

pengar väger relativt sett tyngre än möjligheten till vinst ju mer långsiktigt sparandet är.  

Detta stämmer med den intuitiva upplevelsen att man vid långsiktigt sparande är 

särskilt angelägen om att få behålla sina sparade pengar. 

 

Målmanipulering.  När man ställer upp belöningskriterier i ett prestationsbaserat 

belöningssystem infinner sig naturligt tanken hos de personer som berörs: Hur skall jag 

agera så att jag enklast möjligt kan nå de uppställda kriterierna? Problematiskt är här att 

den enklaste vägen inte nödvändigtvis är det samma som måluppfyllelse på det sätt som 

var avsett. Detta kan göra det möjligt för människor att kringgå det verkliga målet 

genom att hitta en enkel väg att uppfylla givna kriterier, som innebär att personen lätt 



kan kassera in sin belöning utan att i verkligheten uppfylla det avsedda målet.  Till 

exempel kan en student klara en tentamen (kriterium) genom att lära sig svaren på 

tidigare tentor utan att för den skull ha fått verklig kunskap (avsett mål). Vad ett sådant 

beteende visar är att människor manipulerar uppfyllelsen av det avsedda målet så att 

det i stället handlar om att uppnå egna privata mål utan direkt koppling till det avsedda 

målet. Detta beteende kan ses som en illustration av Skinneriansk inlärningsteori, som 

innebär att individen (vare sig det år en människa eller djur) upprepar det beteende 

som är direkt kopplat till en belöning (Skinner, 1938). 

 

En stor mängd studier visar att vissa professionella aktörer inom näringsliv och 

finansmarknad är skickliga på att manipulera avsedda mål genom att utnyttja det 

prestationsbaserade belöningssystem som är aktuellt, ibland med metoder som är på 

gränsen till bedrägliga eller är faktisk bedrägliga (se Devers m.fl., 2007). Det handlar till 

exempel om kursmanipulationer med aktier i det egna företaget (som är en del av 

belöningssystemet) eller om att på ett för personerna själva förmånligt sätt få datum 

ändrat för när optioner skall infrias.  I sin litteraturöversikt gör Devers m.fl. (2007)  

följande bistra konklusion om förekomsten av manipulativt utnyttjande av 

prestationsbaserade belöningssystem i affärsvärlden: 

In fact, as earlier mentioned and consistent with anecdotal evidence, studies examining several executive 

behaviors, including option backdating, earnings manipulation, and dividend policy, suggest that 

goal misalignment is perhaps the most predictable outcome of incentive pay (p. 1032). 

 

Är ersättningar över huvud taget effektiva? Trots att mycket forskning bedrivits under 

lång om relationen mellan faktisk prestation och belöningar av olika slag finns det 

uppenbarligen ingen tydlig evidens om att det existerar effektiva belöningssystem som 

gynnar ett företags prestationer. Till exempel skriver Florin m.fl. (2010): 

It is remarkable that, although hundreds of papers have been written on the subject, 

there is no real consensus on the relationship between executive pay and firm performance (p. 1).  

 

Å andra sidan har man funnit tydliga korrelationssamband för amerikanska data mellan 

ersättningsnivå och företagets prestation mätt exempelvis som aktieavkastning (Kaplan 

& Rauh, 2010, se också Bergström, 2012).  Men det är här vanskligt att avgöra vad som 

är orsak och verkan. Leder höga ersättningar till goda prestationer i form av hög 

aktieavkastning. Eller är det tvärtom: Leder höga hög aktieavkastning till höga 



ersättningar?  Det vill säga, belönas exempelvis en VD för att hans eller hennes företag 

gått bra oavsett om det beror på hans eller hennes prestationer?  Att utifrån statistiska 

data försöka kartlägga om ersättningar kausalt påverkar prestationen stöter på svåra 

metodproblem, som hittills inte verkar ha lösts på ett tillfredsställande sätt (Devers m.fl., 

2007; Florin m.fl., 2010). 

 

Tabell 2. Forskningsresultat om belöningars psykologi och om deras möjliga 

implikationer för utformning av belöningssystem.  

Teoretisk utgångspunkt Fenomen Implikationer för 
belöningssystem 

Equity theory Rättvisa kan vara viktigare 
än nivå på belöningar. 

Viktigt att tänka på 

Prospektteori Värdeupplevelser är 
relativa. Absolutnivån har 
en underordnad betydelse 

Introducera lämpliga 
jämförelsepunkter 

Motivationsteori Belöningar kan vara av två 
slag: Yttre och inre 
belöningar. 

Glöm inte de inre 
belöningarna 

Motivationsteori Yttre och inre belöningar 
står i ett kompensatoriskt 
förhållande till varandra. 

Undvik externa belöning av 
beteende som är styrt av 
inre motivation 

Prospektteori Förluster väger tyngre än 
vinster. 

Se nästa rad 

Prospektteori Vad som uppfattas vara 
förlust är beroende av vad 
man jämför med. 
 

Introducera 
jämförelsepunkter som 
tillåter förluster men som 
inte är etiskt problematiska 

Hyperbolisk diskontering Både vinster och förluster 
diskonteras med avtagande 
takt ju längre tiden är till 
vinstens eller förlustens 
realiserande 

Snabbt insatta belöningar 
eller sanktioner har mest 
effekt 

Hyperbolisk diskontering Men förluster diskonteras 
långsammare. 
 

Långsiktiga förluster väger 
särskilt mycket tyngre än 
långsiktiga vinster. 

Skinneriansk 
inlärningsteori 

Människor är mycket 
skickliga på att hitta 
genvägar till 
belöningskriterier 

Ha inslag av 
belöningskriterier som är 
lite ”luddiga” 

 

Vilken kunskap kan psykologisk forskning bidra när det gäller belöningssystem i 

näringslivet?  Frågan om hur belöningar och ersättningar av olika slag fungerar i 

affärsvärlden är ett stort och komplicerat forskningsområde inom ekonomisk forskning, 



som jag snuddat vid ovan.  Den ekonomiska forskningen på området utgår typiskt från 

den s.k. principal-agent teorin (Eisenstadt, 1989), som handlar om matchningen mellan 

uppdragsgivares (t.ex. aktieägares) och utförares (t.ex. VD och styrelse) intressen. Hur 

väl denna matchning fungerar, beroende på olika omständigheter, är en röd tråd i den 

ekonomiska forskningen kring ersättningssystem.  Psykologisk forskning kan bidra med 

kunskap som mer handlar om hur olika utformade och presenterade (”framing”) 

belöningar och bestraffningar upplevs och dessutom bidra med fördjupad kunskap om 

motivationella faktorer, som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av 

ersättningssystem. En styrka hos forskningen om belöningars psykologi är att den som 

regel är baserad på experiment, vilket innebär att man har kontroll över riktningen på 

orsakssamband. Å andra sidan är undersökningssituationen starkt förenklad jämfört 

med affärsvärlden.  I tabell 2 ges, en sammanställning av forskningsresultat om 

belöningars psykologi, som vi tagit upp i detta kapitel, och deras implikationer för 

belöningssystem. 

 

Vad kan mot en psykologisk bakgrund göras för att motverka framtida 

finanskriser? 

Psykologin innebär ett särskilt perspektiv på människan, som kompletterar synen på 

hur man inom ekonomisk vetenskap ser på människors beteende. När ekonomiska 

system hamnar i kris, såsom skedde i finanskrisen, så letar ekonomerna efter systemfel, 

snarare än vad det är i människors natur, som kan ha bidragit till krisen. Jag tror att det 

kan vara fruktbart att kombinera en analys av vad som gått snett i det ekonomiska 

systemet med en psykologisk analys, för att komma på idéer om hur det ekonomiska 

systemet skall förbättras. När det gäller den finansiella krisen, nämns ofta ett antal 

systemfaktorer som inte fungerade, nämligen transparens hos finansiella produkter, 

normpolitik när det gäller ränta och statsbudget, amortering av bostadslån, 

prognosförmåga, olämpliga belöningssystem och begränsad kompetens hos ekonomiska 

bedömare.  Vad kan en psykologisk analys tillföra om man vill arbeta för att förbättra 

finansmarknaden på dessa punkter? 

 



Transparens hos finansiella produkter 

 En av de ofta nämnda faktorerna bakom finanskrisen är förekomsten av komplicerade 

och, som det visade sig, explosiva finansiella produkter.  Att människor lockas till att 

investera i finansiella produkter, som är mindre förmånliga än vad de verkar vara kan 

leda till olämplig prissättning av sådana produkter och till att människor i värsta fall kan 

råka ekonomiskt illa ut. Om sådant inträffar i stor skala kan den finansiella krisen finnas 

om hörnet. 

 

Ett uppenbart botemedel mot finansiella produkter, som kan hota den finansiella 

stabiliteten, är att ställa krav på transparens. Men vad är transparens?  Från en 

psykologisk utgångspunkt skulle man kunna säga att transparens innebär att människor 

skall kunna skilja mellan hur exempelvis en sparprodukt produkt är presenterad 

(”framing”) och vad den i själva verket står för.  Många sparprodukter är presenterade 

så att de verkar väldigt förmånliga för konsumenten, medan det i själva verket kan vara 

en produkt som innebär att det är säljaren och inte köparen som är den långsiktiga 

vinnaren. Säljaren kan genom att presentera en sparprodukt på lämpligt sätt mer eller 

mindre medvetet utnyttja olika kognitiva bias för att få produkten att framstå som 

förmånlig kunden. Till exempel kan en årlig avgift på en procent på ett 

pensionssparande låta beskedlig och därför förmånligt. Vad köparen av produkten inte 

förstår, men däremot säljaren antagligen förstår bättre, är hur stor del av det totala 

sparandet som äts upp av en till synes låg årlig avgift. Ett färskt uppsatsarbete visar att 

bankanställda har en mycket god uppfattning om hur stort detta belopp är i procent av 

det totala sparande, medan lekmän grovt underskattar denna procentandel (Björkman, 

2012).  Förklaringen är att människor, som vi har sett tidigare i kapitlet, har svårt att få 

grepp om exponentiella tillväxtförlopp utan tar för givet att tillväxt är lineär.  

 

Ett annat exempel på hur presentationen kan vilseleda med hjälp av kognitiva bias är så 

kallade aktieindexobligationer.  I marknadsföringen framställs dessa produkter som en 

kombination av trygghet och vinst jämfört med vanliga aktier.  Utifrån prospektteorin 

blir det naturligt att analysera denna marknadsföring i termer av jämförelsepunkter. 

Dessa är här vanliga aktiers möjligheter till stora vinster eller förluster. En annan 

jämförelsepunkt skulle kunna vara hur mycket man förlorar eller vinner man i långa 

loppet på aktier (där naturligtvis också små vinster och förluster är medräknade). En 



sådan jämförelse skulle vara till aktieindexobligationernas nackdel beroende på att 

avgifterna för sparprodukten skulle dra ned dess värde jämfört med aktier, samtidigt 

som jämförelsen skulle spegla hur mycket säljaren av denna sparprodukt tjänar på 

köparens bekostnad. Sådana analyser skulle kunna komplettera den branschkod som 

Svensk Fondhandlareförening fastställt (Svenska Fondhandlareföreningen, 2009, se 

också Andersson & Korling, 2012). I denna branschkod ges en systematisk översikt över 

information som bör finnas med i informationsgivning gällande strukturerade 

placeringsprodukter, men det står inget explicit om hur informationen skall 

struktureras och integreras, till exempel genom index, för att undvika att kunden skall 

undvika att bli offer för kognitiva bias.  

 

För att öka transparensen hos finansiella produkter kan man ta fram mått som opartiskt 

speglar produktens ekonomiska värde och som synliggör hur stora avgifter av olika slag 

är. Vidare bör måtten kompletteras med information om ej nämnda nackdelar hos 

produkten som innebär att den verkar förmånligare än vad den är (t. ex, att en låg årlig 

avgift, fördel, kan i långa loppet bli en stor summa, nackdel). Steg har redan tagits i 

denna riktning med exempelvis lanserandet av det så kallade Norman-beloppet, som 

anger uppskattad totalkostnaden i en fond under 10 år med ett sparande på 1000 kr 

månaden. Norman-beloppet ges numera i Morningstars fondöversikt (Morningstar, 

2012). I USA har man nu infört ett system där alla fonder måste redovisa sina avgifter 

uttryckt i ett absolut belopp efter en standardiserad mall (Andersson & Korling, 2011). 

Mer kan göras.  Exempelvis skulle man kunna ange hur stor andel av skillnaden i 

kursutvecklingen jämfört med billigaste indexfond som gått tillbaka till spararen X antal 

år tillbaka i tiden (obs kan bli ett negativt procenttal).  Mått av denna typ används av 

Standard & Poors i USA och andra länder (Cremers m.fl, 2011; Elnekave, 2011).  Här kan 

en jämförelse göras med spelprodukter, där det i Sverige är lag på att det skall 

informeras om hur stor andel av produktens pris som i genomsnitt går till säljare 

respektive kund. Exempelvis informerar Svenska Spel om att 50,5 procent av 

försäljningen av Trisslotter går tillbaka som vinster till spelarna, en dålig affär för 

kunden, kan man tycka, men som redovisas ärligt.  

 

Transparens skulle också underlättas av om man, som tidigare diskuterats i kapitlet, kan 

ta fram IT-baserade beslutsverktyg som gör det möjligt för sparare att på ett informerat 



sätt välja den sparform som passar bäst för honom eller henne. Ett sådant verktyg skulle 

stimulera fram en transparent presentation av olika sparalternativ.  

 

Normpolitik 

För närvarande förs en debatt om huruvida så kallad normpolitik i olika tappningar är 

lämplig eller olämplig för den en sund ekonomisk utveckling. Med normpolitik avses att 

finans- och penningpolitik styrs av exakt definierade mål för inflation, utgiftstak och 

överskottsmål. En del debattörer vill även införa ett sysselsättningsmål i normpolitiken. 

Att Sverige klarade sig jämförelsevis bra genom den ekonomiska krisen anses av många 

debattörer bero på den förda normpolitiken. Andra debattörer pekar på den höga 

arbetslösheten som rått i Sverige sedan normpolitiken införts (Carlén & Persson, 2012).  

 

Normpolitik innebär att man låter långsiktiga mål styra politiken. Målen är ganska få, 

fixa och exakt definierade.  Man skulle kunna säga att det i termer av Construal Level 

Theory (CLT) handlar om en politik med lång psykologisk distans där allmänna 

principer skall följas strikt över en konjunkturcykel. Det handlar inte om att pragmatiskt 

kryssa sig igenom aktuella problem och möjligheter utan större hänsyn till långsiktiga 

mål, som skulle vara fallet om distansen vore kort. Samtidigt finns det inom 

normpolitiken en medvetenhet om problem med att på kort distans genomföra den 

långsiktigt syftande politik. I normpolitiken ingår nämligen att det finns en oberoende 

riksbank som skall kunna genomföra finanspolitiska beslut utan påverkan från de 

politiska partier som för tillfället har makten. Notera här att människor enligt CLT är 

mer känsliga för socialt tryck när distansen är kort, något som alltså normpolitiken tagit 

med i räkningen genom lämpliga skyddsåtgärder.   

 

Man skulle kunna säga att normpolitik handlar om att likt Odysseus surra fast sig vid 

masten för klara sig ur stundens frestelser och i stället fortsätta på en inslagen kurs. Det 

är lätt att tänka sig att Odysseus fastsurrande vid masten kan var ödesdigert. Till 

exempel skulle Odysseus’ farkost kunna gå på grund om Odysseus inte kan lämna 

masten för att kunna styra undan. Enligt CLT innebär den långa distansen en risk för 

önsketänkande och negligerande av invändningar som kan riktas mot den kurs som man 

valt. Observera att den långa distansens principfasthet enligt CLT inte handlar om 

personlig prestige, vilket i och för sig kan varar av betydelse för principfasthet, utan det 



handlar om att man helt enkelt ser verkligheten på ett annat sätt från lång distans.  Lite 

enkelt uttryckt, distansen spelar samma roll i vårt tänkande som i vårt seende.  

 

I dagens ekonomiska debatt är långsiktig är ett positivt laddat ord och kortsiktig är 

negativt. Men lång och kort sikt har sina olika för- och nackdelar precis som i vårt 

seende. När man skall försöka förstå hur ett objekt är beskaffat varierar man distansen 

och naturligtvis även synvinkeln för att få ett grepp om föremålet. Det är inte en 

bestämd distans som är den rätta, utan det är möjligheten att variera distansen som ger 

god verklighetskontakt och förståelse. I det politiska beslutsfattandet finns ett sådant 

kryssande mellan kort och lång sikt, medan normpolitiken kan ses som ett försök att ge 

ökad tyngd åt den långa distansen. Frågan är om tyngden är för stor. Frågan är om det 

går att hitta ett alternativ till normpolitik, som kombinerar den korta och långs siktens 

fördelar och motverkar deras nackdelar. I ett sådant kombinerat alternativ skall det 

finnas möjlighet till varierande av sikten, men samtidigt ett minimerande av inverkan 

från socialt tryck. Det måste finnas regler och mål, men de måste vara utformade på ett 

sätt som medger en avvägning mellan nuets problem och uppnående av långsiktigt 

önskvärda mål där det även ingår möjlighet omprioritera målen för den ekonomiska 

politiken.  Ett psykologiskt perspektiv skulle kunna inspirera till att reflektera över den 

nuvarande normpolitiken i de banor som jag nu skisserat.  

 

Amortering av bostadslån 

Den stora lånestocken på den privata bostadsmarknaden i Sverige är enligt många 

bedömare en allvarlig riskfaktor för en finansiell kris. Ökad amortering av bostadslån är 

en uppenbar väg att minska denna risk. Från ett psykologiskt perspektiv är det lätt att 

förstå varför amortering för många människor framstår som ett ganska oattraktivt sätt 

att använda sina pengar. Anta att en persons bostadsskuld är 2 miljoner kr. En 

amortering med 2000 kr per månad innebär att skulden minskar med 1,2 % efter ett år. 

Å andra svarar 2000 kr per månad kanske mot c:a 10 % av månadslönen efter skatt.  

Detta skall jämföras med den futtiga enprocentiga årliga minskningen av låneskulden, 

som innebär en lika blygsam minskning av den procentuella minskningen av 

ränteinbetalningarna. Så här kan man tänka sig att människor tänker, även om det är 

felaktigt tänkt från en rationell ekonomisk utgångspunkt.  

 



Det ovan givna exemplet visar hur jämförelsepunkter och förlustaversion skulle kunna 

förklara en motvilja att amortera. Amorteringar ses som en förlust där 

jämförelsepunkten är månadslönen, vilket gör att upplevelsen av den månatliga 

förlusten uppstår som stor. Vinsten är minskning av skulden och den framstår som liten 

i förhållande den totala storleken på skulden.  Ytterligare en vinst är att 

ränteinbetalningarna minskar, men minskningarna är även här obetydliga jämfört med 

amorteringarnas storlek.  Motviljan att amortera stöttas också av det faktum att 

förluster väger tyngre än vinster och av att vinsten till en del dessutom sker lång fram i 

tiden i form, när man har på ett eller annat har nytta av en lägre låneskuld, till exempel 

vid en försäljning av bostaden.  Att människor över huvud taget amorterar skulle kunna 

förklaras med CLT. Vi tänker faktiskt långsiktigt ibland, och vi inser vikten att kunna 

uthärda kortsiktiga förluster. Sociala normer spelar också en stor roll. I Finland råder 

normen att man skall vara skuldfri när man blir pensionerad. Amortering ses som ett 

slags pensionsförsäkring. 

 

Från prospektteorin och relaterade teorier (se ovan avsnittet Vinster och förluster i 

belöningssystem) kan man spekulera över vilka möjligheter det finns att utforma 

uppläggningen och presentationen av amorteringar så att det blir mer lockande för 

människor att amortera ned sina bostadslån.  Finns det möjligheter att få 

amorteringarna att mer framstå som ett attraktivt sparande? Anta att amorteringarna 

istället varit vanligt banksparande men med samma ränta som låneräntan.  Då hade de 

månatliga inbetalningarna i stället kanske upplevts som förmånligt sparande med god 

ränta.  Inbetalningarna är nu i mindre utsträckning en förlust utan kan ses som 

uppskjuten konsumtion. Man kan ju ta ut pengarna när man behöver dem. Dessutom, 

när man sparar är jämförelsepunkten noll kr, det vill säga noll kr i sparande, i stället för 

låneskuldens totala storlek, som fallet är vid amorteringar. De procentuella ökningarna i 

sparat kapital blir större och därför mer attraktiva än motsvarande procentuella 

minskningar av en låneskuld tills man når en punkt som svarar mot halva låneskulden.  

 

Kanske skulle man kunna paketera om amorteringar så att de mer framstår som lönsamt 

sparande än som långsam avbetalning av en stor skuld.  Gjorda amorteringar skulle då 

uppfattas skulle alltså uppfattas som ett belopp som man sparat ihop. Anta att man för 

varje kr man amorterar får ett lånelöfte på motsvarande belopp. Amorteringarna skulle 



alltså bli ett sparande för att kunna ha möjlighet att låna pengar motsvarande det belopp 

man sparat.   Lånelöftet kan förses med garderingar såsom att bostaden fortfarande 

håller som säkerhet för lånet. Vidare kan man tänka sig att banken tar ut en 

affärsmässigt rimlig högre ränta på det nya lånet jämfört med det räntan på det gamla 

bostadslånet.  Det kan finnas andra lösningar på hur amorteringar skall kunna uppfattas 

som att man har sparat ihop det man amorterat, t.ex. att man få poäng motsvarande det 

amorterade beloppet, som kan ge en förmån av något slag.  

 

Ekonomiska prognoser 

Det har tidigare i kapitlet konstaterats att ekonomiska prognoser har en med tiden 

snabbt avtagande träffsäkerhet.  Dessutom kan prognoserna ersättas med enkla 

ekvationer, som predicerar lika bra som vad skolade ekonomer presterar. Ändå 

fortsätter prognosmakarna sin verksamhet trots att man år efter år kan konstatera att 

det inte finns någon nämnvärd korrelation mellan prognoser och hur den verkliga 

ekonomin förändrar sig efter något år eller så. En anledning till att prognoserna ändå 

görs kan vara att prognoserna behövs för att kunna ge underlag för ekonomisk politik, 

såsom att räkna ut hur stort det så kallade reformutrymmet är i statsbudgeten.  Men 

anledningen kan också vara psykologisk. Beslutsfattare och prognosmakarna tror helt 

enkelt mer på prognoserna mer än vad som är rationellt berättigat, vilket innebär att de 

bedömarna är överkonfidenta, något som i sin tur kan ha förstärkts av grupptänkande. 

Olika prognosmakares prognoser bruka vara mycket samstämmiga (se t.ex. Andersson & 

Aranki, 2009). 

 

Vad skulle hända om ekonomiska beslutsfattare tog på allvar att prognoser har ett 

ytterst begränsat värde?  För att föra resonemanget ytterligare ett steg. Vad skulle hända 

om beslutsfattarna tog på allvar att det då och då inträffar helt oväntade händelser som 

har dramatiska händelser för världsekonomin, såsom terrordådet den 11 september 

2001 eller Lehman Brothers’ konkurs 2008 (Taleb, 2007).  Det kan också vara i princip 

positiva händelser såsom snabba och helt oväntade teknologiska genombrott. Ta t.ex. 

den explosionsartade utbredningen av sociala medier de senaste åren.  

 

Svaret på min fråga är rimligen att det gäller att utforma ekonomisk politik, som inte 

bygger på prognoser utan på vad vi faktiskt vet. Vi vet att ”svarta svanar” dyker upp då 



och då. Alltså kan det vara lämpligt att ha en beredskap för sådana händelser.  Vi vet, 

eller borde veta, hur vi prioriterar mellan olika värden.  Alltså bör vi satsa på den politik 

som tillgodoser de värden som är viktigast för oss. Vi vet också mycket om vad som 

fungerar bra och dåligt i den aktuella ekonomiska situationen, och får på så sätt 

vägledning om vilka problem som är angelägna att lösa. Och vissa prognoser av icke-

ekonomisk karaktär kan vi faktiskt lita såsom när det gäller klimateffekten. Här finns 

nämligen välgrundad teori att utgå från.  Kanske kan ett sådant tänkande, där man 

fokusera på vad man vet, i stället för vad man tror om framtiden, innebära mindre 

riskfyllda beslut och en bättre beredskap för en osäker framtid.  

 

Belöningssystem 

Som nämnts ovan kan ett antal psykologiska forskningsresultat komplettera ekonomisk 

forskning om lämpliga belöningssystem i affärsvärlden. Hur skulle man kunna använda 

dessa resultat för att motverka framtida finansiella kriser?  Jag försöker nedan besvara 

frågan med avseende på tre aspekter: Rättvisa och etik, långsiktighet samt belöningar 

och bestraffningar. 

 

Rättvisa och etik. En utgångspunkt för att ändra ersättningssystem i en riktning som 

främjar finansiell stabilitet kan vara att systemet skall uppfattas som rättvist av alla som 

berörs. Berörda individer och grupper är inte bara de som är direkt involverade i ett 

belöningssystem (finansiärer, givare och mottagare) utan också andra grupper, såsom 

kunder, parter som påverkas av ett företags verksamhet och medborgare i allmänhet.  Vi 

har redan konstaterat att rättvisa kan vara viktigare än nivå på ersättningar för de som 

är mottagare av ersättningar.  Strävan efter rättvisa är en mäktig drivkraft. För att en 

sådan strävan skall kunna fungera stabiliserande gäller det att den delas av alla berörda 

utifrån en gemensam uppfattning om vad som är ett rättvist belöningssystem. Här kan 

ingå sådant som rimliga nivåer på ersättningar, att fusk minimeras, att reella 

prestationer belönas och att långsiktighet, miljökonsekvenser och etiska hänsyn är en 

viktig del av belöningssystemet. Detta är aspekter som många människor skulle kunna 

enas om, inklusive aktörer som är direkt involverade i ett belöningssystem. Ett tecken 

på att så är fallet är det ökade intresset inom näringsliv, och i samhället i stort, för så 

kallad hållbar utveckling (se Hassel, Larsson & Nore, 2011). Intresset visar sig 

exempelvis i urvalsprinciper i aktiefonder och vid utformning av kriterier för 



ersättningssystem (Andersson m.fl., 2011).  Vidare finns en positiv attityd hos företag till 

miljöinvesteringar och en insikt om att de är lönsamma på sikt (Montgomery & 

Montgomery, 2012).  Det finns en klar koppling mellan etik- och miljöhänsyn å ena sidan 

och långsiktighet å andra sidan, vilket speglas i begreppet hållbar utveckling. Det 

handlar om en hållbarhet där siktet är inställt många år framåt, vilket borde främja den 

finansiella stabiliteten. Här kan noteras att enligt Construal Level Theory är moraliska 

och etiska principer naturligt framträdande när man tänker långsiktigt. Att införa 

långsiktighet som ett centralt element i ett belöningssystem (se nästa avsnitt)  gynnar 

alltså ett etiskt förhållningssätt.  

 

För att ett ersättningssystem skall fungera väl är det naturligtvis viktigt att även de som 

är direkt involverade i systemet upplever det som rättvist. Att det på något sätt skall 

löna sig att göra bra prestationer torde av många av dessa aktörer ses som ett 

ofrånkomligt krav.  Det som då är viktigt är de relativa nivåerna, att de som presterar 

bättre får mer, och inte den absoluta nivån.  Om man kunde få ned de absoluta nivåerna 

på ersättningar och bonus, men samtidigt anstränga sig mer för att öka den upplevda 

rättvisan när det gäller relativa nivåer, skulle man kunna få ersättningssystem som 

skulle kunna fungera bättre trots sänkt absolutnivå.  Samtidigt skulle man få ett system 

som har en större acceptans hos allmänheten, som framför allt stöts bort av de höga 

absolutnivåerna på ersättningar i näringsliv och finansvärlden.  

 

Långsiktighet. Bland fondförvaltare är kortsiktiga belöningssystem vanliga i såväl 

Sverige som i utlandet. Samtidigt finns svaga belägg för att kortsiktiga belöningssystem 

förbättrar prestationen, medan mycket talar för motsatsen, bland annat att prestationen 

blir mindre beroende av tillfälliga fluktuationer på aktiemarknaden (Andersson m.fl., 

2011). Å andra sidan är det, som vi sett ovan, tveksamt om det i nämnvärd utsträckning 

existerar en individuell skicklighet hos professionella på aktiemarknaden när det gäller 

förmåga att ta fram värdepapper som lönar sig på sikt. När det gäller företagsledare är 

det tydligare att det finns en individuell skicklighet i förmåga att öka företagens 

prestation mer långsiktigt (Bergström, 2012). Sammantaget finns alltså skäl för att öka 

utvärderingsintervallen, t.ex. till tre eller fyra års mellanrum (Andersson m.fl., 2011) för 

att främja en mer stabil ekonomisk finansiell och ekonomisk utveckling, som samtidigt 

är mer hållbar.  



 

Långsiktighet kan också gynnas av att man inte har alltför exakt definierade mått på 

belöningskriterier, genom att de baseras på en matematisk formel. Så fort måtten blir 

exakta ökar möjlighet till att genvägar att få ut belöningen som då inte att spegla de 

prestationer som avses i belöningssystemet.  Enligt Andersson m.fl. (2011) är det vanligt 

bland mindre fondförvaltare att använda belöningssystem som både är mer långsiktiga 

och dessutom mer kvalitativa i den meningen att belöningarna baseras på fondchefens 

bedömning av vad från hans eller hennes perspektiv kan anses vara en lönsam 

prestation.   

 

Det är rimligt att ett intresse i finans- och affärsvärlden att agera för etiskt hållbar 

utveckling bygger på ett visst mått av idealitet, där det ingår en inre motivation. Om man 

belönar ett sådant agerande pekuniärt (yttre motivation) finns en risk för att man dödar 

idealiteten och den inre motivationen. Därför bör man vara varsam med att ekonomiskt 

belöna beteende som bygger på inre motivation och idealitet. Däremot kan en 

prestigefylld utmärkelse vara ett lämpligt incitament för sådana prestationer. 

 

Belöningar och bestraffningar.  Belöningssystem, bygger normalt på att man belönar 

goda prestationer, vilket också framgår av namnet på begreppet, och inte på att man 

bestraffar dåliga prestationer. Samtidigt är väl belagt att förluster väger betydligt tyngre 

än vinster. Mot den bakgrunden finns det skäl att man i ersättningssystem inför 

”bestraffningar”, som innebär att aktören på ett eller annat sätt får betala för en dålig 

prestation. För att gynna finansiell stabilitet skulle det kunna vara lämpligt att genom 

lämpliga sanktioner få finansiella aktörer att undvika mycket riskabla affärer eller 

investeringar.  

 

Ett problem med att ha med ett element av att man får betala för oönskat beteende i ett 

ersättningssystem är att det kan upplevas som oetiskt och kränkande att ha sanktioner, 

om beteendet ifråga befinner sig på rätt sida om lagen. För att komma förbi detta 

problem kan man ta hjälp av prospektteorin genom att införa lämpliga 

jämförelsepunkter, som definierar vad som är ”bestraffning”.  Anta att en aktör får en 

viss grundsumma pengar till sitt förfogande, som han eller hon får ta ut efter en viss 

tidsperiod, givet vissa villkor. Ett villkor är att aktören presterat över en viss bestämd 



nivå. Om den sammanlagda prestationen under perioden ligger under denna nivå, dras 

pengar av från det angivna beloppet till en viss gräns. Om aktören presenterar bättre än 

den angivna nivån utgår i stället högre ersättning. En ytterligare sanktionsmöjlighet kan 

vara att aktören fråntas sitt uppdrag om en nedre prestationsgräns passeras under 

utvärderingsperioden.  Ett sådant ersättningssystem skulle kunna kombinera tre 

aspekter: långsiktighet, (utvärderingsperioden kan göras lång) möjlighet att motverka 

underprestationer, och samtidigt undvika att aktören straffas alltför hårt ekonomiskt.  

 

Det ovan skisserade ersättningssystemet skulle kunna kompletteras med ett system som 

utnyttjar det faktum att vinster tidsdiskonteras snabbare än förluster.  Detta skulle 

kunna ske genom att man under utvärderingsperioden betalar ut en viss ersättning som 

premierar överprestationer. På så sätt skulle man kunna hålla aktörens motivation uppe 

under rutvärderingsperioden eftersom en väntan att få ut en belöning kan dra ned 

motivationen olämpligt mycket beroende på snabb tidsdiskontering för vinster. 

 

Disciplinöverskridande kompetens 

Det stora misslyckandet med att förutsäga den ekonomiska krisen har lett till självkritik 

bland ekonomer. Ekonomen Lars Calmfors hävdade nyligen (DN, 2012, 08-21) att en 

orsak till misslyckandet var en bristande integration mellan olika delområden inom 

nationalekonomi. Calmfors pläderade också för att företrädare andra discipliner utanför 

nationalekonomi såsom statsvetenskap och historia skulle kunna bidra med att 

analysera faktorer som kan förknippas med ekonomiska kriser och därmed öka 

möjligheten till en mer allsidig analys.  Jag skulle vilja hävda att även psykologi kan ge 

bidrag till sådana analyser.  

 

I detta kapitel har forskning redovisats som visar att professionell expertis inom ett 

område inte är avgörande för förmågan att göra av händelser som räknas till det egna 

området (Tetlock, 2005).  Viktig var däremot vilken tankestil bedömarna hade. Jag tror 

ändå att vissa fackkunskaper också har en betydelse för att kunna artikulera en analys 

av vad som är problematiskt i samhällsutvecklingen inom ett område såsom det 

ekonomiska området. Samtidigt tror jag i likhet med Calmfors att andra vetenskaper kan 

ge viktiga kompletterande bidrag till analysen.  Mer konkret, vill jag hävda att 

möjligheten att i tid se tecken på kommande finansiella kriser skulle öka om man i organ 



som Finanspolitiska rådet och Finansinspektionen ger plats för representanter för andra 

vetenskapliga discipliner än nationalekonomi.  En förutsättning för att detta skall 

fungera är, som Calmfors påpekar i sin DN-artikel, att det finns intresse från företrädare 

för icke-ekonomiska discipliner att skaffa sig sådana kunskaper i ekonomi att de vågar 

delta i diskussioner om nationalekonomiska problem. 

 

Slutsats 

Psykologisk kunskap, liksom all annan vetenskaplig kunskap, kan tillämpas på två helt 

olika sätt. Det ena sättet är att använda kunskap för att kausalt påverka människor. Här 

kan det handla om manipulation, där en part använder sig av psykologiska kunskaper, 

för att påverka människor till sin egen fördel, såsom i reklam och propaganda. Det kan 

också röra sig om en påverkan som är tänkt att vara till fördel för mottagaren, vilket är 

tanken bakom den välvilliga paternalism som är grundtanken i påverkan genom 

”nudge”-tekniker.  

 

Det andra sättet är att använda kunskapen för att öka människors förståelse av sig själva 

och sin omvärld.  Här handlar det om att få människor att insiktsfullt och medvetet göra 

sina egna val i stället för att falla offer för kognitiva bias eller för andra människors och 

institutioners överlägen i information och makt.  Det är denna vision som varit 

vägledande för de analyser och de förslag som jag gett i detta kapitel. I översikten av 

aktuella psykologiska forskningslinjer tog jag fram resultat som med exemplifieringar 

inom det finansiella området visar hur människor aktivt konstruerar sin bild av 

vekligheten, hur de kan mentalt färdas i tiden och även i rummet, samtidigt som 

människor inte tycks vara helt medvetna om att sådana mentala resor kan förklara 

inkonsistenser och bias i deras tänkande. Till sist diskuterade jag hur belöningssystem 

alltid är beroende av mottagarnas tolkning och egna slutsatser.  De åtgärder som jag 

föreslog för att motverka framtida finansiella kriser bygger alla ge ökad information och 

insikt till olika grupper av aktörer. Det handlar om ökad transparens i olika 

placeringsprodukter, om en mer nyanserad normpolitik, om att utforma amorteringar så 

att de upplevs som lönsamt sparande, belöningssystem som gynnar stabilitet i det 

finansiella systemet och till sist om att bättre än idag i den ekonomiska politiken utnyttja 

kompetens från olika vetenskaper.  



 

Den finansiella krisen uppstod som en följd av en socialt delad och samtidigt 

dysfunktionell verklighetsbild kring en illusion om möjligheter till snabba pengar till 

såväl de besuttna och mäktiga som till den vanliga människan.  De åtgärder som jag 

förslagit i detta kapitel skulle kunna användas för att åstadkomma att olika parter i det 

finansiella systemet bättre balanserar varandra i nära kontakt med olika sidor av den 

ekonomiska verkligheten och på så sätt blir åtgärder som vaccinerar mot illusioner om 

ekonomiska mirakelmediciner.  
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