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Mänskliga karaktärsdrag
styr utfallet på marknaden
I motiveringen till ekonomipriset konstateras bland annat
att Richard H. Thalers empiriska
och teoretiska forskning har varit
avgörande för att skapa det nya
snabbt växande forskningsfältet
beteendeekonomi. Thalers samlade bidrag har utan tvekan byggt
en bro mellan ekonomiska och
psykologiska analyser av beslutsfattande.
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Thalers och Sunsteins bok Nudge 1) kan ses
som en tillämpning av Thalers beteendeekonomiska forskning. Den har utan tvekan haft
stort inflytande på förståelsen för hur man genom att utforma beslutssituationer och rättsregler på ett visst sätt kan påverka människors beteende utan att förplikta dem till det.
Han redogör för den i ett annat verk, som också fått stor spridning, nämligen Misbehaving,
The Making of Behavioural Economics. 2)
Verket omspänner fyra årtionden, från slutet
av 1970-talet till våra dagar, och ger en inblick
i hur han och vissa av hans kolleger på olika
sätt ifrågasatt den traditionella ekonomiska
modellen med rationella nyttomaximerande
individer och effektiva marknader.
Inledningsvis redogör jag för en del av
motiveringarna till att Thaler 2017 beviljades

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap
till Alfred Nobels minne (ekonomipriset). Därefter behandlar jag de ovannämnda centrala ekonomiska begrepp, som Thaler tagit sig an, och
beträffande vilka han påvisat att människan de
facto, åtminstone i vissa situationer, är begränsat rationell och försedd med begränsad viljekraft
samt har, åtminstone delvis, sociala preferenser.
Slutligen ser jag litet närmare på Thalers och Sunsteins förslag till lagstiftningsteknik, det vill säga de så kallade knuffarna, eller kanske mildare
puffarna 3), och resonerar kring ett inhemskt exempel – den livligt debatterade så kallade aktiveringsmodellen, beträffande vilken tekniken, eller
det som också kallats beteendedesign 4), eventuellt kunnat ge ett bättre, eller åtminstone mindre
kontroversiellt, resultat. Som känt trädde modellen i kraft i början av året.

Richard H. Thaler och 2017 års
ekonomipris
I motiveringen till att Richard H. Thaler, 72, professor vid universitetet i Chicago, tilldelades 2017
års ekonomipris konstateras bland annat att han
har utvecklat analysen av ekonomiskt beslutsfattande med psykologiskt välgrundade antaganden. Genom att undersöka konsekvenserna av
begränsad rationalitet, bristande självkontroll
och sociala preferenser visar han hur mänskliga
karaktärsdrag styr såväl individuella beslut som
utfall på marknaden på ett förutsägbart sätt. 5)
Han betraktas som en av grundarna till forskningsområdet beteendefinans, som studerar hur
kognitiva begränsningar hos investerare påverkar
finansiella marknader.
Som ett exempel på begränsad rationalitet
nämns begreppet mental bokföring (mental acEkonomiska Samfundets Tidskrift 2018
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counting), som Thaler lanserat. Det handlar om
att vi människor – humans i motsats till econs enligt Thalers vokabulär – skapar separata konton
i vårt medvetande och baserar varje enskilt ekonomiskt beslut på ett skilt konto snarare än dessas samlade effekt på vår förmögenhet. Vi har ett
konto för matutgifter, ett annat för bostadskostnader, ett tredje för större investeringar, et cetera. Vi tenderar med andra ord inte att till exempel
använda investeringskontot om matkontot är på
upphällningen, utan minskar på matinköpen. Jag
återkommer nedan till detta liksom Thalers insikt
om att vi uppenbarligen värderar samma föremål
högre om vi äger det än när vi inte gör det, den
så kallade ägandeeffekten (“endowment effect”).
Han menar att vår förlustaversion verkar att förklara detta beteende.
Vi människor lider vidare av bristande självkontroll, vilket i och för sig inte är något nytt. Genom att tillsammans med Hersh Sheffrin lansera en så kallad planner-doer-modell har de i alla
fall lyckats kasta nytt ljus över spänningen mellan långsiktig planering och kortsiktigt handlande. Frågan handlar till exempel om hur länge vi
förmår hålla fast vid våra nyårsbeslut. Jag återkommer nedan också till detta.
Vad de sociala preferenserna beträffar anses
Thalers teoretiska och experimentella forskning
om rättvisa ha varit inflytelserik. Han har till exempel visat hur konsumenternas känsla för rättvisa kan få företag att avstå från att höja sina priser i tider av ökad efterfrågan, men inte i tider
av ökande kostnader. Vidare kunde man hävda
att vissa amerikanska företags beslut att upphöra
med vapenförsäljning kan vara en form av rättvisefråga. Många bland de yngre upplever det som
djupt orättvist att den äldre generationen tillåtit
en liberal skjutvapenpolitik.
Thalers samlade bidrag har utan tvekan byggt
en bro mellan ekonomiska och psykologiska analyser av beslutsfattande. I motiveringen till ekonomipriset konstateras bland annat att hans em28
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piriska och teoretiska forskning har varit avgörande för att skapa det nya snabbt växande
forskningsfältet beteendeekonomi. Det har haft
ett djupgående inflytande på många områden av
ekonomisk forskning och politik. 6)

Beteendeekonomiska insikter
Mycket förenklat sagt kunde man hävda att optimering plus ekvilibrium eller jämvikt är de mest centrala postulaten i traditionell ekonomisk teori. 7)
Det betyder alltså att rationella nyttomaximerande individer agerar på en marknad. Om efterfrågan ökar och utbudet hålls konstant stiger priset och om det motsatta är fallet, det vill säga efterfrågan minskar, sjunker det tills balans, ekvilibrium, mellan tillgång och efterfrågan uppnåtts
i det enskilda fallet. Det beteendeekonomin gör
och Thaler under en lång tid gjort är att ifrågasätta dessa postulat i det traditionella ekonomiska
tänkandet. Människan är trots allt inte så rationell, som ekonomerna föreställt sig, och marknaden fungerar inte alltid såsom jag just beskrivit.
Det är i alla fall skäl att redan inledningsvis notera att utan de traditionella begreppen skulle det
naturligtvis inte ha funnits möjlighet till modifieringar, det vill säga beteendeekonomisk forskning, vilket Thaler också påpekat. Det är alltså,
enkelt sagt, frågan om att införa realism i det ekonomiska modellbygget, inte att helt skrota de traditionella modellerna.
Bedömningar och beslutsfattande 8) har redan
i decennier varit föremål för beteendeforskares,
ofta psykologers, analyser. I samband med dessa
har man kommit underfund med att mänskligt
beteende ofta styrs av hur man valt sina referenspunkter och/eller av diverse fördomar. I ett
beteendeekonomiskt sammanhang talar man
om “heuristics” och “biases”. Dessa insikter om
mänskligt agerande, som beteendeekonomerna
anammat, framförallt Thaler redan i ett tidigt skede, bygger i mångt och mycket på psykologerna
Kahnemans och Tverskys forskning. 9)

Beteendeforskarna skiljer mellan åtminstone
tre typer av referenspunkter, det vill säga tumregler, som individer använder för att förenkla beslutssituationer. På engelska talar man om “ availability”, “anchoring” och “casebased decisions”. 10)
Det handlar bland annat om att vid riskbedömningar betrakta risker, som lätt kan återkallas i
minnet, det vill säga är tillgängliga, som allvarligare än sådana som känns mer avlägsna. Detta kan leda till genomgående snedvridningar.
Grundläggande värderingar, som kan bygga på
godtycklig eller irrationell grund, kan likaså leda
till felslut. Den valda utgångspunkten eller förankringen resulterar således i felaktiga bedömningar. Många gånger, slutligen, utgår människor från tidigare fall för att förenkla sitt beslutsfattande. Genom att göra små justeringar sluter man
sig till avgörandet i ett nytt fall. 11)
Som exempel på fördomar som inverkar på
våra bedömningar och vårt beslutsfattande kan
nämnas tendensen att undvika ytterligheter (“extremeness aversion), efterklokhet (“hindsight bias”), överoptimism (“optimistic bias”) och vår fäbless för status quo (“status quo bias”). 12)
Psykologernas och beteendeforskarnas insikter om dessa och andra liknande företeelser bygger självfallet på otaliga experiment, enkäter och
iakttagelser. Förenklat kunde man säga att det är
frågan om att förstå skillnaden mellan det snabba
och intuitiva tänkandet samt det eftertänksamma
och rationella, det vill säga det som Kahneman
och Tversky kallar för system 1 och system 2. 13)
Thaler och Sheffrin överför detta till ekonomiska
resonemang och talar om en planner-doer-modell, som vi sett ovan.
Vi människor, som alltså många gånger är begränsat rationella, verkar att använda oss av olika slags tumregler och påverkas av diverse fördomar då vi rör oss inom system 1. Så länge vi
befinner oss i bekanta situationer är vi förhållandevis rationella, men i obekanta situationer leder det snabba och intuitiva tänkandet oss lätt

Nobelceremoni i Stockholm. Richard H. Thaler tilldelas Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till
Alfred Nobels minne av kung Carl XVI Gustaf.

vilse. Våra tumregler och fördomar gör inte saken nödvändigtvis bättre.Thalers forskning kring
begreppet mental bokföring visar att vi också då
det gäller ekonomiska frågor kan fatta dåliga beslut, till exempel använda en dyr konsumentkredit för en resa i stället för att tillfälligt använda
oss av våra bostadsbesparingar. Vi tenderar alltså att hålla fast vid vissa “tumregler”, som vi skapat oss själva.
Thaler nämner ett annat slående exempel. 14)
I en undersökning utförd av Hastings och Shapiro visade det sig att då bensinpriset år 2008 sjönk
med ungefär hälften så använde amerikanska
konsumenter de inbesparade medlen till att köpa
dyrare högoktanigt bränsle i stället för att använEkonomiska Samfundets Tidskrift 2018
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da pengarna på något värdefullare. Konsumenterna i det undersökta fallet höll sig alltså inom
ramen för sin bränslebudget, vilket framstår som
ekonomiskt irrationellt särskilt med hänsyn till
finanskrisen det året. De utbytbara inbesparade
pengarna skulle säkert ha behövts bättre för något annat i dessa ekonomiskt knappa tider.
Den så kallade ägandeeffekten pekar också på vår begränsade rationalitet. I ett experiment, som Thaler utförde tillsammans med Daniel Kahneman och Jack Knetsch redan år 1990,
visade det sig att en slumpmässigt utvald grupp,
som erhållit dekorativa muggar, var klart ovilligare att sälja dem till en annan likaså slumpmässigt utvald grupp, än då samma experiment gjordes med poletter. I det senare fallet bytte cirka
hälften av poletterna ägare, medan det i det förra endast var några få. Muggägarna begärde således ett mycket högre pris än vad köparna var
villiga att betala. 15)
Som känt är människans självkontroll många
gånger begränsad. Om vi till exempel har ett arbetsrum, som ligger några våningar upp i en kontorsbyggnad, och vi beslutar oss för att använda trapporna i stället för hiss för att förbättra vår
kondition eller kanske minska på vår vikt kan det
hända att det lyckas för en tid. Snart märker vi
i alla fall att vi hittar på alla möjliga orsaker till
att använda hissen. Kanske det handlar om att vi
har en kaffemugg i handen eller att vi slagit oss
i slang med en kollega, som åker hiss, et cetera.
Ett annat exempel har att göra med vår diet.
Om vi beslutat oss för att övergå till en lättare
matordning med grönsaker och undvika fet mat,
räcker det med att någon föreslår att vi skall besöka en nyöppnad restaurang, som specialiserat
sig på italiensk mat med pizzor, för att vi skall
skjuta på våra dietplaner. Vi intalar oss själva att
vi nog återgår till den gröna dieten redan följande dag. 16)
I USA är det vanligt att arbetstagaren själv spa30
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rar för sin pension. Också här gör sig bristen på
självkontroll påmind. 17) Med tanke på att många
arbetstagare skjuter på inbesparingarna föreslog
Thaler programmet “Save more Tomorrow”. Det
innebär att en arbetstagare förbinder sig nu att
öka sina pensionsinbesparingar senare, lämpligen i samband med en löneförhöjning. 18)
Vad slutligen diskussionen om sociala preferenser beträffar, eller begränsat egenintresse, har
Thaler tillsammans med bland andra Kahneman
och Knetsch, kunnat påvisa att människors uppfattning om rimlighet och rättvisa har stor betydelse vid ekonomiskt beslutsfattande. Om till exempel en handlare höjer priset på snöspadar då
efterfrågan stiger vid en snöstorm betraktar konsumenterna handlaren som girig, vilket kan leda till att de i framtiden undviker att handla i
affären. Detta bekräftas av ett experiment, som
Thaler et alia utförde bland cirka 100 respondenter. Av dem ansåg 18 procent att det var acceptabelt att höja priset, medan hela 82 procent ansåg att det var oskäligt. Då Thaler ställde samma fråga om höjning av priset för snöspadar vid
ett snöoväder till sina ekonomistuderande tyckte 76 procent att det var acceptabelt och 24 procent att det vara orimligt. 19) Det senare är ett exempel på vad Kahneman kallat för ”theory-induced blindness”. Ekonomistuderandena glömmer
med andra ord bort hur vanliga människor tänker. Och det gör möjligen utexaminerade ekonomer likaså då de prognostiserar människors ekonomiska beteende.
Låt oss nu efter denna kursoriska genomgång
betrakta tillämpningen av dessa beteendeekonomiska insikter litet närmare, det vill säga hur de
så kallade “puffarna” fungerar.

Policybeslut i form av “puffar”
På basen av ovan framstår det således som rätt
uppenbart att vi människor, “humans”, många
gånger är begränsat rationella, har begränsad

Demonstration mot aktiveringsmodellen utanför riksdagshuset i mars 2018. Modellen upplevs bestraffa de
arbetslösa i stället för att ge incitament.

självkontroll och fäster uppmärksamhet vid
rimlighet och rättvisa, det vill säga åtminstone
ibland ger uttryck för begränsat egenintresse. Frågan är nu hur man skall beakta detta då man utformar policybeslut, till exempel lagstiftar? Som
jag inledningsvis antytt är det här “nudges” eller
“puffar” kommer in i bilden.
Thaler och Sunstein räknar först upp ett antal
situationer, där det är särskilt svårt att fatta rationella beslut, eller, sagt på ett annat sätt, där be-

hovet av “puffar” är speciellt stort. Det gäller för
det första situationer beträffande vilka nyttan kan
ses eller upplevas genast, medan kostnaden kommer långt senare eller tvärtom, kostnaden uppbärs genast, men nyttan inträder senare. 20) Dylika situationer har ofta samband med vår bristande självkontroll. Ju längre tidsspannet är mellan
valet och dess konsekvenser desto svårare är det
att överblicka. I det förra fallet kan det vara frågan om större investeringsbeslut och i det senaEkonomiska Samfundets Tidskrift 2018
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re om beslut som till exempel påverkar vår hälsa, som att sluta röka, minska på vår alkoholkonsumtion eller ändra vår diet.
Frågans komplexitet påverkar, för det andra,
beslutsfattandet. I dylika situationer kan vi vara
i behov av hjälp. För det tredje har det självfallet
också betydelse hur ofta vi ställs inför samma beslutssituation. Övning ger, som sagt, färdighet. Å
andra sidan fattar man de stora ekonomiska besluten i sitt liv rätt sällan. Tänk bara på bostadsoch bilköp, för att inte tala om hur man skall förhålla sig till ett livsviktigt vårdbeslut. Det är slutligen lättare att fatta beslut om man får omedelbar eller snabb feedback, eller man klart vet vad
man föredrar.
Hur skall man då tackla dessa situationer vi
vanliga människor, “humans”, ställs inför? Författarna presenterar ett antal möjligheter. 21) En
av de viktigaste lösningarna är att utforma alternativet, som blir i kraft, ifall vi inte gör något, så
fördelaktigt som möjligt. På engelska talar man
om “the default option”. Det är nämligen ett känt
faktum att människor, antingen på grund av lättja, eller kanske bristande initiativförmåga, ofta
låter bli att vidta behövliga åtgärder. Fortgånde
prenumerationer är ett exempel på hur man kan
utnyttja detta förhållande. Ett fördelaktigare alternativ för prenumeranten, ofta nog, är att prenumerationen förfaller om den inte förnyas.
Ett annat sätt att “puffa” in oss på rätt spår är
att utforma beslussituationen så, att vi från början förutsätts fatta felbeslut. Bilindustrin har uppmärksammat detta genom att till exempel framkalla ett pipande ljud i bilen om vi då vi kör i väg
glömmer att spänna fast säkerhetsbältet. Ett annat exempel, som hänför sig till bilanvändning,
är att bensin- och dieselmunstyckena gjorts olika
stora. Ett tredje gäller dosering av tabletter eller
piller. Dessa säljs ofta i numrerade förpackningar, ett nummer eller piller för varje dag, et cetera.
När det gäller beslut med snabb återkoppling
32
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eller feedback finns olika slag av varningssystem
om att något är nära att ske. Tänk bara på olika
elektroniska apparater, som meddelar att laddningen håller på att ta slut. Författarna föreslår
slutligen att konsekvenserna av komplexa beslut
skall göras transparentare, så att det är möjligt att
göra jämförelser.

”Borde i stället för kostnadsincitamentet, det vill säga att vid bristande aktivitet minska på understödet,
ha införts ett intäktsincitament ifall
en viss aktivitetsnivå uppnåtts.”
Ett annat sätt att uttrycka vad som avses med
“puffar” är att förutsätta följande av den så kal�lade beslutsarkitekturens, “choice architecture”,
utformning: 1) lagstiftningen får inte förhindra
val; 2) “puffen” skall vara i lagstiftningsobjektets intresse; 3) valsituationen förändras på något
sätt; 4) beslutsarkitekturen använder sig på något sätt av lagstiftningsförobjektets bristande rationalitet; och 5) den verksamhet “puffen” avser
bygger inte på ett fullständigt självständigt val.
22) Stora bilder på till exempel förstörda tänder
eller lungor på standardiserade cigarettförpackningar anses utgöra exempel på dylika “puffar”.
Lagstiftning av det här slaget infördes 1.12.2012 i
Australien, och senare i många andra länder. 23)
Man kan som sagt välja att fortsätta eller börja röka, trots de avskräckande bilderna, men det råder
knappast någon tvekan om att det ligger i konsumentens intresse att låta bli.

Den så kallade aktiveringsmodellen
och “puffar”
Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 24) änd-

rades så att arbetslöshetsdagpenningen under visa omständigheter kan sänkas. I lagens 6 kap.
3 a § 1 moment, som trädde i kraft 1.1.2018, fastställs nämligen att om en person under den tidsperiod för vilken han eller hon har mottagit arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt 65 dagar
inte i tillräcklig omfattning har varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service, betalas arbetslöshetsdagpenningen till nedsatt belopp för de följande 65 dagarna. Nedsättningen
görs på den fulla arbetslöshetsdagpenningen och
uppgår till 4,65 procent.
I praktiken innebär detta att man under utbetalningsperioden på 65 dagar skall utföra avlönat
arbete i minst 18 timmar, ha minst 241 euro förvärvsinkomster från företagsverksamhet eller delta i sysselsättningsfrämjande service under minst
fem dagar. Med det sistnämnda avses till exempel arbetsprövning, arbetskraftsutbildning eller
frivilliga studier. Om en arbetslös inte uppfyller
någon av dessa krav sänks arbetslöshetsförmånen med den nämnda procentsatsen för de följande 65 utbetalningsdagarna. Sänkningen motsvarar ungefär ersättningen för en full arbetslöshetsdag per månad. 25)
Det är skäl att observera att förmånen betalas
ut med normalt belopp igen då den arbetslösa
påvisat tillräcklig aktivitet, det vill säga uppfyller
någon av förutsättningarna ovan. Stödet sänks
inte heller med mer än beloppet för en dag per
utbetalningsperiod fastän något av villkoren inte heller uppfylls under de följande 65 utbetalningsdagarna.
Den nya 3 a § 1 gäller i princip alla former av
arbetslöshetsförmåner, det vill säga arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning.
Diskussionen om aktiveringsmodellen har,
som känt, varit rätt häftig. Motståndarna till den
har ansett att sänkningen är orättvis och utgör
ett gissel för de arbetslösa, medan förespråkarna

räknar med att den skall påverka arbetsmarknaden positivt, det vill säga minska arbetslösheten.
Argumenten mot modellen är många. Det
handlar bland annat om att den ökar stressen för
en person, som redan är stressad på grund av sin
arbetslöshet. Vidare finns det många arbetslösa,
som har svårt att söka tjänster och hjälp via nätet eller sköta sina ärenden per telefon. Ett av de
stora problemen har ansetts vara att arbets- och
näringsbyråerna inte har tillräckliga resurser att
behandla det ökade antalet ansökningar, eller att
erbjuda kompletterande utbildningar eller kurser, vilket är ett av villkoren lagen förutsätter. 26)
Möjligheterna att erbjuda jobb varierar dessutom
geografiskt, det vill säga är i allmänhet sämre i
norr och öster än i de västra och södra delarna
av landet. Bestämmelsen kan således leda till regional ojämlikhet.
Kritiken mot aktiveringsmodellen har bland
annat lett till demonstrationer, till exempel den 9
mars utanför riksdagshuset, och till ett medborgarinitiativ om att slopa modellen omedelbart,
vilket lämnades in till riksdagen samma dag. Det
undertecknades av 140 000 personer. Gränsen på
50 000 underskrifter, som krävs för att ett initiativ skall kunna överlämnas till riksdagen, uppnåddes på en vecka. 27)
Bland dem som förhållit sig positiva till modellen handlar det mest om att minska arbetslösheten. Men vissa röster har också höjts för att
de som lyfter arbetslöshetsförmån inte skall känna sig bestraffade. Samhället har trots allt rätt att
kräva någon form för motprestation. Det skall
inte vara för bekvämt att vara arbetslös hävdar
andra. 28)

Regeringen saknade insikt
i beteendeekonomi
Enligt folkpensionsanstaltens (FPA) första analys
i början av april av modellens verkningar verkar
det som om cirka hälften av dem, som åtnjuter
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understöd uppfyllt aktivitetskriterierna. Av uppgifter som FPA publicerat 14.8.2018 och som gäller april–juni framgår att den inkomstrelaterade
dagpenningen sänkts för en tredjedel. Siffran för
dem som åtnjutit arbetslöshetsstöd var 38 procent. Skillnaden mellan dessa siffror förklaras enligt FPA av att de förra varit kortare tid arbetslösa och sålunda verkar ha lättare att få nytt arbete. Det är för övrigt främst äldre arbetslösa som
fått sitt stöd sänkt. Något fler verkar således i alla fall att ha “aktiverat” sig.
Den fråga som nu uppstår i ljuset av den här
diskuterade beteendedesignen är om lagen kunnat utformas på något annat sätt? Borde i stället för kostnadsincitamentet, det vill säga att vid
bristande aktivitet minska på understödet, ha införts ett intäktsincitament ifall en viss aktivitetsnivå uppnåtts. 29) På det sättet skulle det som
ovan sagts om ”default”-alternativet åtminstone
ha uppfyllts och förslaget framstått som positivt,
vilket inte saknar betydelse. Det här alternativet
skulle möjligen ha tillåtit krav på en högre aktivitetsnivå och sålunda tystat kritiken om att till
exempel timantalet är för litet. Det är inte heller
otänkbart att olika slag av textmeddelanden till
de arbetslösa kunde få dem att söka sig till arbetskraftsbyråerna, det vill säga uppmuntra dem
att fatta rätt beslut. I England har dylika meddelanden åtminstone visat sig vara framgångsrika
för att förhindra utsökning av skulder.
De starka reaktionerna mot modellen, i synnerhet på fackligt håll, kan vara ett resultat av
att fackföreningsrörelsen kritiserats för att bättre ta hand om sina arbetande medlemmar än de
arbetslösa eller av att oppositionen såg ett lägligt
tillfälle att kritisera regeringen. Oberoende av detta är det klart att det skulle ha lönat sig att testa modellen eller alternativa modeller innan man
verkställt den eller dem i hela landet. Det är också klart, att regeringen skulle haft nytta av större
insikt i beteendeekonomi.
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Avslutande reflexioner
Det råder knappast någon tvekan om att Thalers forskning, stödd på Kahnemanns och Tverskys psykologiska insikter, varit betydelsefull för
att förklara människans ekonomiska beteende
samt framförallt för att modifiera vissa vedertagna ekonomiska postulat om rationalitet, självkontroll och egenintresse. Att införa realism i dessa
begrepp behöver inte, som sagt, försämra förutsägbarheten.
Det som däremot kan och bör diskuteras är
Thalers och Sunsteins betoning av den liberalistiska paternalismen vid utformningen av beslutsarkitekturen i olika frågor. Den, det vill säga den liberalistiska paternalismen, bottnar i den
amerikanska rädslan för att staten i allt för hög
grad blandar sig i den enskildas beslutsautonomi. Därför betonar författarna så starkt vikten av
att till exempel lagstiftning inte får förhindra val.
Samma oro torde inte förekomma i våra nordiska samhällen, så länge lagstiftningsbesluten föregåtts av en transparent och utförlig politisk debatt. Möjligheten till det lagstadgade medborgarinitiativet dämpar sannolikt också denna oro.
Men oberoende av det kan och bör utformningen
av beslutsarkitekturen och filosofin bakom denna ges större utrymme då lagstiftning förbereds
hos oss. Det här visar exemplet med aktiveringsmodellen med önskvärd tydlighet.
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