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1. Introduktion 

Kender du nogen, der er medlem af et fitnesscenter, men aldrig kommer der? Kender du nogen, der har købt en 

billig printer og bagefter brugt en masse penge på printerpatroner? Eller kender du nogen, der har en opsparing, 

men også har taget et forbrugslån?  

Da de fleste af os kan svare ja til nogle af disse spørgsmål, er det eksempler på helt almindelig adfærd. Alligevel 

er det adfærd, som ikke kan forklares af klassisk økonomisk teori. Indenfor klassisk økonomisk teori antager 

man, at alle mennesker er egoistiske og vælger netop det, der gør dem allermest lykkelige. Og det er svært at 

argumentere for, at et ubrugt medlemskab af et fitnesscenter gør nogen lykkelig. Det giver nok nærmere dårlig 

samvittighed. Så hvorfor er det alligevel helt almindelig adfærd? Og hvorfor er det overhovedet noget, 

økonomer beskæftiger sig med? 

Det er spørgsmål som disse, behavioural economics beskæftiger sig med, og som diskuteres i dette notat. 

Notatet giver en introduktion til behavioural economics og er ikke en fuldstændig gennemgang af behavioural 

economics. Mere omfattende og dybtgående gennemgange er nævnt i litteraturlisten og interesserede læsere 

henvises dertil.  

Notatet beskriver og diskuterer:  

• Hvordan behavioural economics supplerer og komplementerer klassisk økonomisk teori. 

• De vigtigste adfærdsmønstre1 indenfor behavioural economics og konsekvenserne heraf. 

• Hvad behavioural economics betyder for politikudvikling. 

Der fokuseres i notatet på forbrugeradfærd og effekter i forbrugermarkeder. Det bør dog bemærkes, at 

behavioural economics ikke kun beskæftiger sig med forbrugermarkeder, og indsigterne fra behavioural 

economics har bredere anvendelse end blot på konkurrence- og forbrugerområdet. Vi fokuserer i 

gennemgangen i høj grad på de problemer, der kan være forbundet med forbrugernes adfærdsmønstre. De 

beskrevne adfærdsmønstre er dog ikke nødvendigvis problematiske for forbrugerne. De kan for den enkelte ses 

som et fornuftigt kompromis i forhold til at kunne træffe valg, der er ”gode nok”, i situationer, hvor det er svært 

at træffe ”de bedste” valg. 

2. Behavioural economics og klassisk økonomisk teori 

I klassisk økonomisk teori er det en grundlæggende antagelse, at forbrugerne træffer de valg, der stiller dem 

bedst muligt som enkeltpersoner. Det forudsætter, at forbrugerne er fuldt bevidste om deres egne ønsker og 

behov, at de opvejer omkostninger og gevinster ved forskellige muligheder, og at de gør brug af den 

information, der er til rådighed. Hvis det er for omkostningsfyldt at skaffe sig adgang til informationen, kan en 

rationel forbruger i klassisk økonomi dog vælge at se bort fra informationen. Men er informationen frit 

tilgængelig, bør en rationel forbruger tage højde for den. Når omkostninger og gevinster opvejes, antages det 

desuden, at forbrugerne tager højde for alle nutidige og fremtidige effekter af deres valg, og det betyder, at hvis 

de laver en plan for fremtiden, så bliver den ført ud i livet.2  Forbrugerne indenfor klassisk økonomi tager dog 

ikke højde for, hvordan deres valg påvirker andre menneskers velfærd. Målet er alene at stille sig selv bedst 

muligt. 

                                                           
1
 På engelsk bruges ofte begrebet “behavioural biases”, idet adfærden afviger fra klassisk økonomisk teori. Dog bør det 

bemærkes, at der ikke nødvendigvis er tale om afvigelser i negativ forstand, idet der kan være tale om reelle præferencer, 

som blot er anderledes end det, man normalt antager inden for klassisk økonomi. Derfor bruger vi ikke begrebet 

”behavioural biases” i denne gennemgang.  
2
 Medmindre udefrakommende faktorer betyder, at planen skal revideres, så den igen stiller forbrugeren bedst muligt.  
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Klassiske økonomiske modeller giver et rigtigt godt udgangspunkt for at forstå, hvad forbrugere og virksomheder 

gør og hvorfor. F.eks. har nobelprismodtageren Vernon Smith i en række markedseksperimenter vist, at klassisk 

økonomisk teori giver gode forudsigelser om priser og handlede mængder, selvom individuel adfærd ikke er 

fuldstændig i overensstemmelse med klassisk økonomi. Klassiske økonomer vil derfor sige, at væsentlige 

afvigelser fra antagelserne er relativt sjældne, og at disse afvigelser overordnet set ikke har stor betydning for, 

hvordan forbrugermarkeder fungerer. Det bliver dog blandt økonomer mere og mere udbredt at betragte 

afvigelser fra de klassiske antagelser som reglen fremfor undtagelsen. F.eks. har nobelprismodtageren Daniel 

Kahneman og Amos Tversky i en række eksperimenter vist, at vores adfærd i forhold til usikkerhed (f.eks. hvor 

meget vi er parate til at betale for forsikring mod et muligt tab) systematisk afviger fra antagelserne i klassisk 

økonomisk teori. Behavioural economics er opstået som et supplement til klassisk økonomisk teori.  Det faktum, 

at nobelprisen blev givet for såvel Vernon Smiths markedseksperimenter, som Kahneman og Tverskys 

eksperimenter, illustrerer, at Vernon Smiths klassiske tilgang ikke erstattes, men suppleres af behavioural 

economics.   

Behavioural economics tager udgangspunkt i klassisk økonomi og bruger mange af de samme redskaber, og 

derfor kan behavioural economics kun defineres ved at sammenligne med klassisk økonomi. Grundtanken i 

behavioural economics er, at vores faktiske adfærd i mange sammenhænge afviger systematisk fra antagelserne 

i klassisk økonomi, og at det derfor kan være nødvendigt at justere disse antagelser, så teorien stemmer bedre 

overens med det, vi kan observere. Som nobelpristmodageren George Akerlof og hans medforfatter Robert 

Shiller har sagt, har den globale finanskrise i den grad tydeliggjort, at psykologiske faktorer har betydning for 

vores økonomiske velstand.3 Selvom de fleste økonomer er enige om, at de finansielle markeder er 

velfungerende i klassisk økonomisk forstand, så viste der sig altså alligevel at være alvorlige problemer, som kun 

kan forstås vha. psykologiske faktorer. Det er observationer som disse, der fører til nye teorier i behavioural 

economics. Behavioural economics er et meget aktivt og forgrenet forskningsområde, som berører stort set alle 

områder indenfor økonomisk teori.4 På baggrund af nye indsigter fra empiriske data, eksperimenter og psykologi 

udvikles der hele tiden nye behavioural economics teorier til at forklare adfærd indenfor nye områder.  

Da adfærdsmønstre kan variere fra situation til situation og fra forbrugermarked til forbrugermarked, er alle 

teorier indenfor behavioural economics ikke relevante for alle forbrugermarkeder. Der er givetvis nogle 

forbrugermarkeder, som bedst beskrives af klassiske modeller, mens indsigter fra behavioural economics er 

nødvendige for at forstå adfærden på andre markeder. Behavioural economics giver dog ikke en tjekliste, som 

kan bruges til at afgøre, om man skal bruge en behavioural economics tilgang eller en mere klassisk økonomisk 

tilgang til at analysere et bestemt marked. Når man bruger klassisk økonomisk teori til at analysere et marked, 

bør man derfor som udgangspunkt have de vigtigste adfærdsmønstre fra behavioural economics i tankerne for 

at kunne vurdere, om de er relevante i det givne marked.   

Behavioural economics kan trække sine rødder helt tilbage til Adam Smith, som i sin bog ”The Theory of Moral 

Sentiments” fra 1759 beskrev grundlæggende psykologiske principper for menneskers adfærd.5 Som moderne 

                                                           
3
 George A. Akerlof og Robert J. Shiller, 2009, Animal Spirits, Princeton: Princeton University Press. 

4
 Man taler f.eks. om Behavioural Public Economics, Behavioural Development Economics, Behavioral Law and Economics, 

Behavioural Labour Economics, Behavioural Finance, Behavioural Education Economics, Behavioural Health Economics, 

Behavioural Industrial Organisation, Behavioural Macroeconomics og Behavioural Economics of Organizations. Se f.eks. 

Peter Diamond and Hannu Vartiainen, 2007, Behavioral Economics and Its Applications, Princeton: Princeton University 

Press, og Colin F. Camerer, George Loewenstein, and Matthew Rabin, 2004, Advances in Behavioral Economics, Russel Sage 

Foundation, Princeton: Princeton University Press.  
5
 Interesserede læsere kan læse mere om behavioural economics’ historiske baggrund i Colin F. Camerer and George 

Loewenstein, 2004, Behavioral Economics: Past, Present, Future. In C. F. Camerer, G. Loewenstein, and M. Rabin (Eds.), 

Advances in Behavioral Economics (side 3–51). Princeton: Princeton University Press. 
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disciplin bygger behavioural economics på en række eksperimenter og værker fra midten af det 20. århundrede, 

bl.a. Maurice Allais og Daniel Ellsbergs resultater om ”anormaliteter” i adfærd6, Robert Strotz’s arbejde om 

tidsdiskontering7 og Herbert Simons arbejde om begrænset rationalitet8. Behavioural economics voksede frem 

som område i 1980’erne og blev for alvor populært i akademiske kredse i slutningen af 1990’erne. Nobelprisen i 

økonomi blev i 2002 givet til Vernon Smith og Daniel Kahneman i anerkendelse af deres (og afdøde Amos 

Tverskys) banebrydende arbejde, som i høj grad har været med til at definere behavioural economics og 

eksperimentel økonomi som områder indenfor økonomi. Behavioural economics er tæt beslægtet med 

eksperimentel økonomi, da eksperimenter er velegnede til at undersøge adfærd. Dog er eksperimenter ikke 

nødvendigvis baseret på behavioural economics, og de bruges også til at teste klassisk økonomisk teori. 

Tilsvarende er teorier i behavioural economics ikke nødvendigvis baseret på eksperimenter. 

Det er ikke kun i akademiske miljøer, at interessen for behavioural economics er voksende. I de seneste 10 år er 

flere og flere myndigheder i den vestlige verden begyndt at benytte indsigter fra behavioural economics i deres 

arbejde. Denne tendens kan nok i nogen grad tilskrives behavioural economics’ indtog i den mere 

populærvidenskabelige litteratur. Det gælder ikke mindst Dan Arielys bestsellere ’Predictably Irrational’ fra 2009 

og ’The Upside of Irrationality’ fra 2010 samt Richard Thaler og Cass Sunsteins ’Nudge: Improving Decisions 

about Health, Wealth, and Happiness’ fra 2008. Sunstein har siden været ansat af Det Hvide Hus i Obamas første 

regeringsperiode, og Thaler har fungeret som rådgiver for bl.a. den nuværende britiske regering. Den 

nuværende britiske regering har desuden nedsat et særligt ”Behavioural Insigts Team”, som arbejder på tværs af 

politiske områder med at anvende behavioural economics til at påvirke adfærd. Det britiske svar på 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Office for Fair Trading), Energitilsynet (Ofgem) og Finanstilsynet (Financial 

Services Authority) samt de britiske myndigheder på tele- og kommunikationsområdet (Ofcom) har alle 

udarbejdet rapporter om behavioural economics og er begyndt at bruge det i deres arbejde. Behavioural 

economics anvendes også udenfor Storbritannien. Den amerikanske centralbank har siden 2005 haft et særligt 

forskningscenter for behavioural economics (Boston Fed Research Center on Behavioral Economics and Decision 

Making), og EU-kommissionen samt bl.a. australske og amerikanske myndigheder9 har afholdt konferencer om, 

hvordan behavioural economics kan anvendes. Storbritanniens implementering af et forbud imod høje gebyrer 

for at betale med kreditkort er et eksempel på en forbrugerpolitik, der er direkte inspireret af behavioural 

economics.10  Forbuddet træder i kraft 6. april 2013. Behavioural economics bruges også i enkelte tilfælde i 

konkurrencesager, f.eks. brugte EU-kommissionen indsigter fra behavioural economics i forbindelse med en 

afgørelse om, at Microsoft ikke længere kunne misbruge sin dominerende stilling på markedet for styresystemer 

                                                           
6
 Maurice Allais, 1953, Le comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l'école 

Américaine, Econometrica 21: 503-546; Daniel Ellsberg, 1961, Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms, Quarterly Journal of 

Economics 75: 643–669. 
7
 Robert H. Strotz, 1955-1956, Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization, Review of Economic Studies, 23: 

165-180. 
8
 Herbert A. Simon, 1957, Models of Man, New York: Wiley. 

9
 Nogle eksempler er: Federal Trade Commission: Behavioral Economics and Consumer Policy (April 20, 2007). The 

Australian Productivity Commission: Behavioural Economics and Public Policy (August 8 and 9, 2007). European Commission 

(DG SANCO) Conferences: How Can Behavioural Economics Improve Policies Affecting Consumers? (November 28, 2008), 

Behavioural Economics, So What: Should Policy-makers Care? (November 22, 2010) 
10

 Department of Business, Innovation and Skills, 2012, Consultation on the early implementation of a ban on above cost 

payment surcharges. Høringsdokumenterne er her: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/70167/consultation-early-

implementation2.pdf  
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ved automatisk at knytte browseren Internet Explorer til styresystemet Windows. Forbrugerne skal nu selv vælge 

browser. 11    

3. Adfærdsmønstre  

Indenfor behavioural economics har man identificeret en række adfærdsmønstre, som i mange situationer giver 

en god forståelse for, hvordan mennesker handler. I dette afsnit præsenteres de mest centrale af disse 

adfærdsmønstre samt deres effekter. Vi præsenterer ikke en komplet liste, men fokuserer på de 

adfærdsmønstre, der er mest relevante i en konkurrence- og forbrugermæssig sammenhæng12. Da virksomheder 

typisk har et godt kendskab til deres kunder, er det rimeligt at antage, at forbrugernes adfærdsmønstre i nogen 

grad er kendte for virksomhederne, og at de derfor tager højde for dem. 

Overordnet diskuteres adfærdsmønstrene under tre overskrifter, som illustreret i figuren nedenfor. 

Adfærdsmønstre under ikke-klassiske præferencer dækker over ønsker og behov, der ikke passer ind i klassisk 

økonomisk teori. Kognitive begrænsninger dækker over adfærdsmønstre, som reflekterer den måde, vi reagerer 

på påvirkninger fra andre, mens kategorien informationsbehandling omhandler adfærdsmønstre, der udspringer 

fra den måde, vi analyserer og vurderer information. 

Figur 1: Oversigt over de adfærdsmønstre i behavioural economics, der er mest relevante for konkurrence- 

og forbrugerpolitikken 

 
 

3.1 Ikke-klassiske præferencer 

Der findes en række teorier indenfor behavioural economics, som benytter ikke-klassiske præferencer. Det 

betyder, at der gælder nogle andre og i nogle tilfælde mere realistiske antagelser om, hvilke ønsker og behov 

forbrugerne har. Sammenlignet med klassisk økonomi er der altså i behavioural economics bredere rammer for, 

hvad forbrugerne kan foretrække samt hvilke ønsker og behov de kan have. Sådanne ikke-klassiske præferencer 

medfører vigtige ikke-klassiske adfærdsmønstre.  

                                                           
11

 Nicolas Petit and Norman Neyrinck, 2010, Behavioral Economics and Abuse of Dominance: A Proposed Alternative 

Reading of the Article 102 TFEU Case-law, GCLC Working Paper. 
12

 Vi fokuserer på adfærdsmønstre og behandler ikke de forskellige teorier, som kan forklare, hvorfor adfærdsmønstrene 

opstår (som f.eks. dual process teorier).      

Ikke-klassiske 
præferencer

•Nutidsfokusering (present biasedness)

•Referencepunkter (referencepoints and loss aversion)

•Sociale præferencer (social preferences)

Kognitive 
begrænsninger

•Begrænset opmærksomhed (limited attention)

•Overflod af valgmuligheder og information (information and choice
overload)

•Sårbarhed overfor rammesætning (framing)

Informationsbehandling 

•Regelbaseret tænkning (heuristics)

•Ubegrundet selvsikkerhed (overconfidence)

•Statistiske fejlslutninger (biased probability judgements)
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3.1.1 Nutidsfokusering (present biasedness/hyperbolic discounting)  

Folk har generelt nutidsfokuserede præferencer, dvs. når de træffer valg, så lægger de større vægt på nuet end 

fremtiden. Hvis omkostningerne forbundet med et valg eller en handling kan mærkes i dag, mens de gavnlige 

effekter først opnås i fremtiden, så vil der være en tendens til, at forbrugerne udsætter handlingen. En forbruger 

kan f.eks. have et langsigtet mål om at lave en stor opsparing, men gentagne gange tænke ”jeg sparer op i 

morgen”. I sin mest ekstreme form kan resultatet være, at forbrugeren aldrig får lavet en opsparing. Egentlig 

ikke, fordi han har valgt, at han ingen vil have, men fordi han gentagne gange har valgt, at han ikke vil gå i gang 

nu.  

I eksemplet med opsparingen er der en øjeblikkelig omkostning i form af forbigået forbrug i dag, mens de 

positive effekter af opsparingen først viser sig engang i fremtiden. Der findes en række lignende eksempler. 

F.eks. langsigtede mål om at tabe sig eller holde op med at ryge, hvor der på kort sigt er en omkostning i form af 

forbigået nydelse, mens de gavnlige effekter først viser sig på lidt længere sigt. Nutidsfokusering kan også 

forklare, hvorfor man som forbruger kan være fristet til at købe en mobiltelefon til 1 kr. i dag og så via afbetaling 

eller abonnementet ende med at betale mere for telefonen samlet set, end man ville have gjort, hvis man 

betalte hele beløbet for telefonen med det samme.13 

Nutidsfokusering betyder, at der kan opstå en konflikt imellem, hvad man ønsker, inden man træffer sit valg 

(f.eks. at opbygge en stor opsparing), og når man træffer sit valg (f.eks. at forbruge nu). Forbrugerne kan dermed 

have svært ved at gøre det, de faktisk ønskede, inden de stod overfor valget.  

Forbrugerne kan være bevidste om denne konflikt og problemerne med selvkontrol, eller de kan være ubevidste 

om det. Er forbrugerne bevidste om, at de mangler selvkontrol, kan de vælge at pålægge sig selv 

bindingsmekanismer gennem f.eks. en bunden opsparing eller opsparing i relativt illikvide aktiver som fast 

ejendom.14 Sådanne bindingsmekanismer er særligt effektive, hvis det er omkostningsfyldt at bryde bindingen.  

Virksomheder kan tage højde for forbrugernes manglende selvkontrol. For eksempel kan virksomheder tilbyde 

kredit til forbrugere, der mangler selvkontrol og er ubevidste om det på betingelser, som i udgangspunktet er 

favorable, men som involverer høje gebyrer ved for sen tilbagebetaling. Hvis forbrugerne er nutidsfokuserede og 

ikke bevidste om konsekvenserne, vil de forvente, at de aldrig kommer i en situation, hvor de skal betale de høje 

gebyrer. Pga. manglende selvkontrol vil det dog netop være sådan, det går. Derfor er det interessant for 

virksomhederne at udbyde sådanne kreditkontrakter. Dette er også tilfældet i markeder med høj 

konkurrenceintensitet, selvom man ellers ville forvente, at virksomhederne i disse markeder ville konkurrere om 

at tilbyde den mest fordelagtige kontrakt til forbrugeren.15    

Det er en åben diskussion inden for behavioural economics, om man skal tage politiske initiativer for at korrigere 

for nutidsfokusering. Skal samfundet blande sig eller ikke?16 En gylden middelvej kan være at anvende en 

blødere paternalistisk tilgang (libertarian paternalism eller soft paternalism), dvs. man bibeholder forbrugernes 

                                                           
13

 Udbuddet af mobilkontrakter og forbrugernes efterspørgsel påvirkes dog også af andre af de adfærdsmønstre, vi 

diskuterer i dette notat. F.eks. er fremskrivningsfejl og overflod af information og valgmuligheder også vigtige. Se f.eks. 

Oren Bar-Gill and Rebecca Stone, 2009, Mobile Misperceptions, Harvard Journal of Law & Technology, 23: 49-116. 
14

 Gharad Bryan, Dean Karlan, and Scott Nelson, 2010, Commitment Devices, Annual Review of Economics, 2: 671-698. 
15

 Paul Heidhues and Botond Kőszegi, 2010, Exploiting Naivete About Self-control in the Credit Market, American Economic 

Review 100: 2279–2303. 
16

 B. Douglas Bernheim and Antonio Rangel, 2005, Behavioral Public Economics: Welfare and Policy Analysis with Non-

Standard Decision-Makers, NBER Working Paper No. 11518. 
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mulighed for selv at vælge, men prøver at styre deres valg i den ønskede retning.17 Initiativer, der bredt går 

under betegnelsen ”nudging”, falder i denne kategori. F.eks. udviklede Benartzi og Thaler (2004)18 et simpelt 

koncept kaldet "Save more tomorrow", som skulle hjælpe amerikanske forbrugere med at spare op uden at 

begrænse deres valgmuligheder. ”Save more tomorrow” ændrede tilmeldingsproceduren for 

pensionsopsparinger fra aktivt tilvalg til aktivt fravalg. Mere direkte regulering kan dog være hensigtsmæssig, 

hvis der er tegn på, at virksomheder påvirker forbrugerne til at købe produkter, de egentlig ville foretrække ikke 

at købe. Ny regulering af kreditkort- og lånemarkederne i USA hjælper f.eks. forbrugere, der er ubevidste om, at 

de er nutidsfokuserede, uden på samme tid at skade forbrugere, der ikke er nutidsfokuserede.19 Dette 

diskuteres yderligere i forbindelse med vores diskussion af, hvad behavioural economics betyder for politik i 

afsnit 4.  

3.1.2 Referencepunkter (reference points & loss aversion/prospect theory)  

I behavioural economics er det velkendt, at adfærd påvirkes af referencepunkter (reference points), dvs. når 

man skal vurdere forskellige muligheder og effekter, sker det ofte i forhold til et referencepunkt. Typisk viser det 

sig, at folk meget nødigt vil realisere et tab i forhold til deres referencepunkt (loss aversion). Dette kan f.eks. 

være tilfældet for husejere, som evt. bruger deres egen købspris eller naboens som referencepunkt, når huset 

skal sælges.20 Generelt viser empiriske studier, at folk vægter tab i forhold til referencepunktet cirka dobbelt så 

tungt som gevinster af tilsvarende størrelse.21  

Referencepunkter kan dermed forklare en række fænomener, der observeres i forbrugermarkeder. F.eks. er det 

i klassisk økonomisk teori en gåde, hvorfor forsikringer imod relativt små tab (f.eks. mobiltelefonforsikringer og 

cykelforsikringer) er så udbredte. Ifølge klassisk økonomisk teori ville man forvente, at forbrugerne vurderer 

tabets størrelse i forhold til alt det, de ejer og kommer til at eje gennem hele livet. Det vil for de fleste 

mennesker sige, at tabet skal ses i forhold til et meget stort beløb, og i den sammenhæng giver det ikke megen 

mening at bekymre sig om et relativt lille tab som f.eks. en ødelagt mobiltelefon.22 Forbrugernes modvilje 

overfor tab i forhold til referencepunktet kan dog forklare efterspørgslen efter forsikringer imod små tab.  

En anden konsekvens af referencepunkter er, at man i nogle markeder observerer et status quo bias
23. Da et 

status quo er et naturligt referencepunkt, vil forbrugerne have en tendens til at foretrække dette status quo, og 

derved undgå mulige tab forbundet med at vælge et andet alternativ. Dette er nok en af forklaringerne på, 

hvorfor forbrugere sjældent skifter bank, elselskab, pensionsselskab osv. Det nuværende valg er forbrugerens 

status quo. Desuden forstærkes forbrugernes status quo bias i de nævnte tilfælde af forbrugernes 

nutidsfokusering. Det er på kort sigt omkostningsfyldt at finde en anden leverandør, og man høster som 

forbruger først gevinsterne i fremtiden.  

                                                           
17

 Thaler, Richard H. and Cass R. Sunstein. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University 

Press, 2008. 
18

 Shlomo Benartzi and Richard H. Thaler, 2004, Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee 

Saving, Journal of Political Economy 112: S164-S187. 
19

 Paul Heidhues and Botond Kőszegi, 2010, supra. 
20

 David Genesove and Christopher Mayer, 2001, Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence From The Housing Market, 

Quarterly Journal of Economics, 116: 1233-1260. 
21

 Amos Tversky and Daniel Kahneman, 1992, Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, 

Journal of Risk and Uncertainty, 5: 297-323. 
22

 Matthew Rabin, 2000, Risk Aversion and Expected-Utility Theory:  A Calibration Theorem, Econometrica, 68: 1281-1292. 
23

 Også kaldet default bias, inertia eller endowment bias. Status quo bias refererer til, at forbrugerne har en tendens til ikke 

at skifte væk fra et standardvalg, pga. begrænset opmærksomhed (man fokuserer på standardvalget, fordi det er det mest 

synlige), referencepunkter (man ser for positivt på det, man har i forhold til alternativerne) og nutidsfokusering (man 

fokuserer for meget på omkostningerne ved at skifte, fordi man oplever dem med det samme, mens besparelserne først 

realiseres i fremtiden). 



Baggrundsnotat om behavioural economics                        

14. marts 2013                                    Mette T Damgaard, Alexander Koch og Julia Nafziger 

 

  
8 

 

  

Referencepunkter kan også bruges til at skabe en følelse af ”ejerskab” hos forbrugerne, selv i forhold til ting som 

forbrugerne ikke ejer. De kan forestille sig, at de har produktet, og hvad de vil bruge det til. Virksomheder kan 

med lave udsalgspriser appellere til dette ved at få en forbruger til at synes, at det er realistisk, at hun køber og 

ejer et produkt. Det, at eje produktet (f.eks. en smartphone) kan dermed blive et referencepunkt for 

forbrugeren, og medføre, at hun er villig til at betale mere for det, når hun står i butikken, fordi det føles som et 

tab at forlade butikken tomhændet. Hvis produktet er udsolgt, vil forbrugeren ofte være villig til at købe et 

tilsvarende, men dyrere produkt i butikken (f.eks. et produkt med funktioner, hun egentlig ikke har brug for). Så 

virksomhederne kan benytte lave udsalgspriser til at gøre forbrugerne villige til at betale højere standardpriser24.  

Referencepunkter kan også forklare, hvorfor der er en tendens til, at forbrugere foretrækker kontrakter med fast 

pris (f.eks. mobiltelefonkontrakter med ubegrænset tale og sms for en fast månedlig pris) og faktisk er villige til 

at betale en højere gennemsnitlig pris for at få en kontrakt med en fast pris. Den faste pris virker som en 

forsikring imod små tab, der kan opstå, hvis en forbruger har et større forbrug end forventet. 25 

En anden konsekvens af referencepunkter kan være et såkaldt anchoring bias. Et anchoring bias viser sig ved at 

vurderinger af priser, mængder, behov osv. er forankret i tal, man mere eller mindre tilfældigt har i tankerne. 

Amerikanske deltagere blev f.eks. i et eksperiment bedt om at skrive de sidste to tal i deres personnummer på et 

stykke papir, hvorpå der var en liste med ting, der skulle sælges på auktion. I den efterfølgende auktion var de 

personer, der havde skrevet de højeste tal, villige til at byde tre gange så meget som dem, der havde skrevet de 

mindste tal.26 Testpersonernes vurdering af tingenes værdi ser altså ud til at være blevet forankret i de sidste to 

cifre i deres personnummer. 

Det viser sig altså, at referencepunkter kan være skadelige for forbrugernes velfærd og i nogle tilfælde påvirke 

konkurrencen negativt. I disse tilfælde kan politik, der øger konkurrencen, gavne forbrugerne. Alligevel er det 

ikke nødvendigvis et problem, at forbrugerne benytter referencepunkter og gerne vil undgå tab i forhold til 

deres referencepunkter. F.eks. er det ikke problematisk, at virksomheder udbyder forsikringer imod små risici 

(f.eks. cykelforsikringer), hvis det er et udtryk for, at forbrugerne efterspørger dem. Men hvis virksomhederne 

derimod udnytter forbrugernes brug af referencepunkter, så kan politisk intervention være gavnlig. Et eksempel 

er såkaldte “(forud)-afkrydsede felter”, som f.eks. bruges i forbindelse med køb på internettet. Hvis der 

automatisk er valgt tillægsydelser til, med mindre forbrugeren fjerner et kryds i en firkant, så kan de valgte 

tillægsydelser komme til at virke som et referencepunkt og påvirke forbrugeren til at vælge tillægsydelsen, 

selvom forbrugeren ikke ønskede tillægsydelsen.27  

3.1.3 Sociale præferencer 

De fleste mennesker har sociale præferencer, dvs. de bekymrer sig om andres velfærd og reagerer på andres 

behov og handlinger. Det betyder, at forbrugernes valg og handlinger kan afhænge af: 

• hvad de synes er retfærdigt (fairness) 

• om de føler, at de skal gengælde en god handling (reciprocity) 

• eventuelle ønsker om lighed (inequality aversion) 

                                                           
24

 Paul Heidhues and Botond Kőszegi, 2008, Competition and Price Variation When Consumers are Loss Averse. American 

Economic Review 98: 1245–1268; Paul Heidhues and Botond Kőszegi, 2012, Regular Prices and Sales, Theoretical 

Economics, Forthcoming; Antonio Rosato, 2012, Selling Substitute Goods to Loss-Averse Consumers: Limited Availability, 

Bargains and Rip-offs, Working Paper, UC Berkeley. 
25

 Fabian Herweg and Konrad Mierendorff, 2012, Uncertain Demand, Consumer Loss Aversion, and Flat-Rate Tariffs, Journal 

of the European Economic Association, Forthcoming. 
26

 Dan Ariely, 2008, Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, New York: Harper Perennial. 
27

 En anden forklaring på denne adfærd kan være begrænset opmærksomhed. 
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• ønsker om at gøre noget godt for andre (altruism) 

• sociale normer og forbilleder (peer effects/ bandwagon effect) 

Sociale præferencer kan bl.a. forklare, hvorfor mange mennesker vælger at donere penge og tid til velgørende 

organisationer og udføre frivilligt foreningsarbejde. Generelt betragtes sociale præferencer derfor som noget 

positivt og behavioural economics  giver ikke anledning til at påvirke eller begrænse denne adfærd. 

Virksomheder og organisationer kan appellere til sociale præferencer, hvis de ønsker en bestemt 

adfærdsændring. F.eks. kan velgørende organisationer sende små gaver til forbrugerne og derved sætte mulige 

donorer i en situation, hvor de føler, at de bør gengælde gaven og sende en donation retur. En sådan strategi 

kan være yderst effektiv.28 Det kan også være mere effektivt at sende utilfredse forbrugere en undskyldning end 

at betale kompensation.29 Det kan skyldes, at undskyldningen betragtes som en positiv og retfærdig handling, 

som måske endda gengældes med tilgivelse. Myndigheder kan også appellere til sociale normer, f.eks. hvis de 

ønsker at ændre adfærd i energimarkedet. Forsøg med at fortælle forbrugere om både deres eget og naboernes 

energiforbrug viser, at man herved kan nedsætte det gennemsnitlige energiforbrug.30  

3.2 Kognitive begrænsninger 

Hvis man tager klassisk økonomisk teori bogstaveligt, så antages det, at forbrugere i en købssituation tager 

højde for alle alternativer, al information og foretager meget komplicerede matematiske beregninger, som giver 

dem svaret på, hvor det er bedst at handle, hvad de skal købe og hvor meget. I praksis skal forbrugerne foretage 

beregninger på meget kort tid, som det kan tage flere måneder for computere at lave.31 I behavioural economics 

tales der om kognitive begrænsninger, dvs. forbrugerne er begrænset af deres beregningsmæssige kapacitet og 

den mængde information, de kan håndtere. Det har betydning for, hvordan forbrugerne reagerer på 

påvirkninger fra virksomheder og myndigheder. Indenfor kognitive begrænsninger diskuteres her begrænset 

opmærksomhed, overflod af valgmuligheder og information, og sårbarhed overfor rammesætning. 

3.2.1 Begrænset opmærksomhed (limited attention) 

Opmærksomhed kan betragtes som en knap ressource, dvs. det er svært for forbrugerne at fokusere på alle 

aspekter af komplekse32 produkter eller serviceydelser. Der er derfor en tendens til, at hvis et produkt har både 

meget synlige dele og relativt usynlige dele, så fokuserer forbrugerne primært på de synlige dele.  

For eksempel tænker forbrugere mest på det produkt, de vil købe og prisen herfor, og er mindre opmærksomme 

på prisen på tillægsprodukter og tillægsydelser, selvom dette kan have stor betydning for den samlede pris. 

Ifølge klassisk økonomisk teori har kun den samlede pris betydning for forbrugerens valg og en opdeling i 

tillægsydelser og -produkter burde være irrelevant. Men med begrænset opmærksomhed er der for 

virksomhederne et incitament til at opdele prisen i en primær del og en tillægsdel. Der kan desuden være et 

incitament til, at tillægsdelen er ugennemsigtig og skjult. Derved får virksomhederne mulighed for at sætte 

prisen for tillægsydelser unaturligt højt. For eksempel har et videnskabeligt eksperiment på eBay vist, at 

forbrugere ikke er opmærksomme på forsendelsesomkostninger, og at sælgere derfor kan øge den samlede pris 

                                                           
28

 Armin Falk, 2007, Gift Exchange in the Field, Econometrica 75: 1501–1511. 
29

 Johannes Abeler, Juljana Calaki, Kai Andree, and Christoph Basek, 2010, The Power of Apology, Economics Letters 107: 

233–235. 
30

 P. Wesley Schultz, Jessica M. Nolan, Robert B. Cialdini, Noah J. Goldstein and Vladas Griskevicius, 2007, The Constructive, 

Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms, Psychological Science, 18: 429-434. 
31

 Itzhak Gilboa, Andrew Postlewaite, and David Schmeidler, 2010, The Complexity of the Consumer Problem and Mental 

Accounting, Working Paper, Tel-Aviv University. 
32

 Det bemærkes, at hvad der opfattes som komplekse produkter og ydelser varierer fra person til person, og nogle 

forbrugere kan have svært ved at fokusere på alle aspekter af selv relativt simple produkter og ydelser. 
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og dermed indtjeningen ved at kalde en større andel af prisen for forsendelsesomkostninger.33 Der er adskillige 

lignende eksempler, f.eks. kan dette være en del af forklaringen på dyre printerpatroner, barberblade, 

bileftersyn og høje gebyrer for overtræk på bankkontoen.34 

Da forbrugerne ikke er opmærksomme på i hvilket omfang, de får brug for tillægsydelserne, kan man ikke 

forvente, at virksomheder vil konkurrere på tillægsydelserne, og at øget konkurrence i markedet af sig selv er 

nok til at løse problemet.35 Hvis der er stor konkurrence om det primære produkt, kan den høje pris på 

tillægsprodukterne dog være med til at finansiere relativt lave priser på det primære produkt.36 Det kan være 

med til at sikre, at forbrugerne ikke betaler for høje priser samlet set, men det øger ikke gennemsigtigheden for 

forbrugerne.  

Begrænset opmærksomhed kan altså medføre, at forbrugerne træffer uhensigtsmæssige beslutninger37. Det kan 

i sig selv være skadeligt for forbrugernes velfærd. Virksomheder kan nogle gange udnytte forbrugernes 

begrænsede opmærksomhed, hvilket kan medføre højere priser på såvel det primære produkt som på 

tillægsydelserne. I sådanne tilfælde kan politiske initiativer, der tilskynder virksomhederne til at gøre priserne 

mere gennemsigtige, være fordelagtige.  

3.2.2 Overflod af valgmuligheder og information (choice and information overload) 

Ifølge klassisk økonomisk teori vil forbrugernes evne til at træffe et valg altid forbedres af mere information og 

flere valgmuligheder. Mere information gør forbrugerne i stand til at træffe bedre beslutninger, og flere 

valgmuligheder gør det lettere for forbrugerne at finde netop det produkt eller den serviceydelse, der passer til 

deres behov. I praksis er der dog grænser for, hvor megen information og hvor mange valgmuligheder 

forbrugerne kan håndtere.  

Hvis forbrugere overbelastes af for megen information eller for mange valgmuligheder kan konsekvensen være, 

at de ender med kun at forholde sig til en meget lille del af informationen. Resultatet kan være, at forbrugeren 

vælger det forkerte produkt, fordi relevante aspekter ikke tages i betragtning. Hvis forbrugere har for mange 

valgmuligheder, kan resultatet paradoksalt nok også være, at forbrugerne slet ikke formår at træffe et valg, og at 

de derved ikke får tilfredsstillet deres behov.38 For eksempel findes der en undersøgelse, som viser, at folk er 

mindre tilbøjelige til at tage imod et låntilbud, hvis der i tilbudsmaterialet benyttes fire eksempler med 

forskellige lånstørrelser, end hvis der kun vises et eksempel.39 Derudover kan man generelt sige, at når et valg er 

kompliceret, så får reklamer større betydning, idet de medvirker til at sortere i informationen.40  

                                                           
33

 Tanjim Hossain and John Morgan, 2006, ...Plus Shipping and Handling: Revenue (Non) Equivalence in Field Experiments on 

eBay, B.E. Journal of Economic Analysis & Policy (Advances) 6. 
34

 Xavier Gabaix & David Laibson, 2006, Shrouded Attributes, Consumer Myopia, and Information Suppression in 

Competitive Markets, Quarterly Journal of Economics, 121: 505-540; Roman Inderst and Marco Ottaviani, 2012, Financial 

Advice, Journal of Economic Literature, 50: 494–512. 
35

 Gabaix and Laibson, 2006, supra. 
36

 Mark Armstrong and John Vickers, 2012, Consumer Protection and Contingent Charges, Journal of Economic Literature, 

50: 477–493. 
37

 Med uhensigstmæssige beslutninger menes generelt beslutninger, der går imod forbrugernes egne ønsker og behov. 
38

 Sheena S. Iyengar and Mark Lepper, 2000, When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing? 

Journal of Personality and Social Psychology, 76: 995-1006. 
39

 Marianne Bertrand, Dean Karlan, Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir, and Jonathan Zinman, 2010, What's Advertising 

Content Worth? Evidence from a Consumer Credit Marketing Field Experiment, Quarterly Journal of Economics, 125: 263-

305. 
40

 Elena Reutskaja, Rosemarie Nagel, Colin F. Camerer, and Antonio Rangel, 2011, Search Dynamics in Consumer Choice 

under Time Pressure: An Eye-Tracking Study, American Economic Review, 101: 900–926. 
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Virksomheder har i nogle tilfælde et incitament til at hjælpe forbrugerne med at træffe de rigtige valg. 

Eksempelvis benytter mange internetbutikker filtreringsteknikker, som kan hjælpe forbrugerne med at finde 

produkter, som de vil kunne lide (f.eks. kunder, der købte denne vare, købte også denne anden vare). Men i 

andre tilfælde kan virksomheder have et incitament til at overvælde forbrugerne med information og 

valgmuligheder, og der er tegn på, at øget konkurrence ikke løser dette problem - måske tværtimod. Betragt 

f.eks. virksomheders mulige modtræk til hjemmesider, hvor man let kan sammenligne forskellige priser på 

produkter og ydelser. Sådanne hjemmesider er generelt med til at højne konkurrencen, og den øgede 

konkurrence kan gøre det attraktivt for virksomheder at lave deres produkter mere komplekse, så de ikke let kan 

sammenlignes på relativt få dimensioner via nettet.41 Øget konkurrence kan derfor medføre, at forbrugernes 

valgmuligheder kompliceres, at markedet bliver mindre gennemsigtigt, og at forbrugerne oftere vælger det 

forkerte produkt eller slet ikke vælger noget.42 Dette kan så føre til, at forbrugerne stilles dårligere og ikke bedre 

af den øgede produktdifferentiering, fordi den gør markedet mindre gennemsigtigt.43 

Dette kan f.eks. være et problem på bankmarkedet, på energimarkedet og på markedet for 

mobiltelefonabonnementer. På sidstnævnte marked findes et utal af forskellige kontrakter og kombinationer 

med f.eks. fri sms, billige opkald i dagstimerne, osv. Antallet af valgmuligheder kan være overvældende for 

forbrugerne, og hvis de tilmed har begrænset opmærksomhed, vil de typisk fokusere på de tydeligste 

dimensioner af kontrakten. En høj konkurrenceintensitet på markedet vil betyde, at udbyderne tvinges til at gøre 

dimensioner, som forbrugerne fokuserer på, attraktive. Udbyderne kan så kompensere ved at tilføre yderligere 

dimensioner eller tillægsydelser, som forbrugerne er mindre opmærksomme på, og som er mindre attraktive for 

forbrugeren at sætte sig ind i. Dermed kan høj konkurrence forstærke kompleksiteten af de valgmuligheder, 

forbrugerne skal forholde sig til. Læring mindsker ikke nødvendigvis problemet. Når forbrugerne lærer, at en ny 

dimension er blevet vigtig, kan virksomheder reagere ved at tilføre endnu en dimension. Det kan føre til stadigt 

mere komplicerede produkter.44  

Generelt vil for megen information og for mange valgmuligheder derfor kunne medføre, at forbrugerne ikke er i 

stand til at vælge ”den bedste” løsning. På den anden side er et resultat fra klassisk økonomi, at for få 

valgmuligheder og manglende information kan være skadeligt for forbrugeren. Som myndighed skal man opveje 

disse argumenter i forhold til hinanden og spørge sig selv, hvem der i det givne tilfælde påvirkes af 

kompleksiteten. Er det f.eks. en forbrugergruppe, der relativt let kan håndtere informationen, eller er det 

svagere forbrugergrupper som f.eks. ældre45 eller personer med begrænset uddannelse? Hvis man overvejer et 

politisk indgreb enten rettet imod virksomhederne eller forbrugerne, skal man derfor overveje, hvordan 

forskellige forbrugergrupper påvirkes af indgrebet. Ofte er det nødvendigt at overveje, om og hvordan de 

forskellige forbrugergruppers velfærd skal vægtes i forhold til hinanden. Hvis svage forbrugergrupper påvirkes, 

kan såkaldte “cooling-off” perioder, som giver forbrugerne tid til at læse og tænke over valgmulighederne, være 

en hjælp. Man kan også overveje f.eks. at standardisere information og valgmuligheder for at gøre valget mindre 

kompliceret. Det kan f.eks. være, hvis kontrakter og produktbeskrivelser indeholder en masse irrelevant 

information som kun distraherer. Man skal i hvert enkelt tilfælde foretage en vurdering af, hvorvidt 

informationen, der gives til forbrugerne, er vigtig eller ej.  

                                                           
41

 Glenn Ellison and Sara Fisher Ellison, 2009, Search, Obfuscation, and Price Elasticities on the Internet, Econometrica, 77: 

427–452. 
42

 Tibor Besedeš, Cary Deck, Sudipta Sarangi, and Mikhael Shor, 2012, Age Effects and Heuristics in Decision Making, Review 

of Economics and Statistics, 94: 580-595. 
43

 Ran Spiegler, 2006, Competition over Agents with Boundedly Rational Expectations, Theoretical Economics, 1: 207–231. 
44

 Oren Bar-Gill and Rebecca Stone, 2009, supra. 
45

 Besedeš, Deck, Sarangi, and Shor, 2012, supra. 
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3.2.3 Sårbarhed overfor rammesætning (framing) 

Begrebet rammesætning dækker over den måde, hvorpå information præsenteres til forbrugerne. 

Rammesætningen er ikke uden betydning for forbrugernes valg, f.eks. er patienter mere tilbøjelige til at vælge 

en operation, hvis de får at vide, at 90 % overlever, end hvis de får at vide, at 10 % dør.46 Tilsvarende er det ikke 

uden betydning, hvordan virksomheder markedsfører en rabat. Der er for forbrugerne stor forskel på om en 

“rabat” af en bestemt størrelse præsenteres som en mængderabat (køb to for éns pris), en prisrabat (halv pris) 

eller en procentrabat (50 %).47 Forbrugerne er mere tilbøjelige til at købe en tilbudsvare, hvis tilbuddet er 

rammesat som en gevinst (f.eks. få en gratis) end hvis den præsenteres som reducerede omkostninger.48  

Udover rammesætningen for prisen kan virksomhederne også påvirke den bredere rammesætning for 

forbrugerens valg. F.eks. tilbød tidsskriftet The Economist på et tidspunkt tre forskellige abonnementer: 

• et internetabonnement til $59 

• et abonnement på papirversionen til $125 

• et abonnement på både internet- og papirversionen til $125 

I et eksperiment blev 100 studerende først bedt om at vælge imellem de første to abonnementer. Her valgte 68 

% internet versionen og 32 % papirversionen. Dernæst blev de studerende bedt om at vælge imellem alle tre 

abonnementer og resultatet var, at ingen valgte papirversionen, 16 % valgte internet versionen og 84 % valgte 

kombinationen af papir og internet.49 Ved at præsentere et irrelevant alternativ i det andet eksperiment blev 

kombinationen af internet- og papirversionen i realiteten rammesat som et tilbud om at “købe to for éns pris”. 

Det fik givetvis flere til at vælge det dyre alternativ. Eksemplet illustrerer, at virksomheder kan øge indtjeningen 

ved at præsentere informationen på en bestemt måde. F.eks. virker kombinationen ovenfor som et godt tilbud, 

når den sammenlignes med de andre muligheder.50 

Hvis virksomheder kan bruge rammesætningen til at påvirke forbrugernes valg, er det ikke entydigt negativt for 

forbrugerne. Rammesætningen kan få forbrugerne til at træffe bedre valg, men det kan også få dem til at vælge 

noget, der ikke er i deres egne interesser. Det samme gør sig gældende, når myndigheder henvender sig til 

borgerne. Rammesætningen for den information, der gives, kan have både positive og negative effekter.  

3.3 Informationsbehandling 

I forlængelse af de kognitive begrænsninger, findes der i behavioural economics en række adfærdsmønstre, som 

er relateret til den måde, folk behandler information på. Her diskuteres regelbaseret tænkning, ubegrundet 

selvsikkerhed og statistiske fejlslutninger.   
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 Daniel Kahneman, 2011, Thinking, Fast and Slow, New York: Farrar, Straus and Giroux. 
47

 Devon DelVecchio, H. Shanker Krishnan, and Daniel C. Smith, 2007, Cents or Percent? The Effects of Promotion Framing 

on Price Expectations and Choice, Journal of Marketing, 71: 158-170.  
48

 William D. Diamond and Abhijit Sanyal, 1990, The Effect of Framing on the Choice of Supermarket Coupons, In M.E. 

Goldberg, G. Gorn, and R.W. Pollay (Eds), Advances in Consumer Research, 488-493; William D. Diamond and Robert R. 

Johnson, 1990, The Framing of Sales Promotions: an Approach to Classification. In M.E. Goldberg, G. Gorn, and R.W. Pollay 

(Eds), Advances in Consumer Research, 17: 494-500. 
49

 Ariely, 2008, supra. 
50

 Dermed er der ikke tale om en ”ren” rammeeffekt, for der appelleres også til de studerendes referencepunkt. De to første 

abonnementer tjener som et referencepunkt, som kombinationen sammenlignes med. Desuden er der i eksperimentet ikke 

blot tale om en ny ramme, hvor samme information præsenteres på en ny måde. Der er også tilført ny information, som gør 

det ene alternativ (papirversionen) irrelevant. 
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3.3.1 Regelbaseret tænkning (heuristics) 

For at kompensere for begrænset opmærksomhed og en overflod af information og valgmuligheder kan 

forbrugere benytte sig af regelbaseret tænkning. Regelbaseret tænkning kan bruges uden, at man tænker over 

det. Andre gange er det resultatet af en bevidst handling, f.eks. når man bruger kendte tommelfingerregler 

såsom ”spis 6 stykker frugt og grønt om dagen”. 

Blandt de relativt ubevidste regler er, hvordan man vælger fra en liste af alternativer. F.eks. er der en tendens til, 

at valget falder på de førstnævnte alternativer.51 Dette forklarer, hvorfor virksomheder er villige til at betale for 

at være det første resultat i Google.  

Selvom regelbaseret tænkning kan være rationelt i en kompliceret verden, så fører reglerne ikke nødvendigvis til 

optimal adfærd. Forbrugerne kan f.eks. vælge at støtte sig for meget til ”eksperter" og derved overse eventuelle 

interessekonflikter. Dette kan f.eks. være et problem i forhold til finansielle beslutninger. Banker og andre 

finansielle institutioner tilbyder ofte ”gratis” økonomisk vejledning, men tjener på de finansielle produkter, 

forbrugerne kan vælge imellem. Rådgiverne kan derfor have et incitament til at anbefale de produkter, der giver 

den bedste indtjening, uanset om det produkt passer bedst til den enkelte forbruger. Det kan være svært for 

forbrugeren at overskue og forstå de forskellige muligheder, og forbrugeren kan derfor vælge blot at gøre som 

rådgiveren anbefaler ”for han ved jo nok bedst”. Dermed overser forbrugeren rådgiverens rolle som sælger.52 

Kendskab til regelbaseret tænkning er relevant for myndigheder, fordi det giver en forståelse for, hvorfor 

forbrugerne handler som de gør. Hvis de træffer uhensigtsmæssige valg, kan man forsøge at rette op på det. 

F.eks. kan man kræve, at finansielle rådgivere ikke må kalde sig rådgivere, men skal kalde sig sælgere, eller man 

kan kræve, at de oplyser om interessekonflikter eller giver forbrugerne fortrydelsesret i en periode. Dog skal 

man være opmærksom på, at det kan være svært at sikre fuld gennemsigtighed i forhold til alle 

interessekonflikter. Derfor kan der være utilsigtede konsekvenser af sådanne indgreb i markedet.53 Som 

myndighed kan man også forsøge at påvirke adfærd ved at påvirke de tommelfingerregler, som forbrugerne 

benytter, f.eks. ved at bruge ”nudging” eller informationskampagner.  

3.3.2 Ubegrundet selvsikkerhed (overconfidence)  

Folk har generelt en tendens til at overvurdere egne evner sammenlignet med andres evner. For eksempel siger 

langt flere end 50 % af alle billister, at de mener, de kører bedre end gennemsnittet.54 Desuden er der en 

tendens til, at folk undervurderer risikoen for, at de rammes af skilsmisse, arbejdsløshed osv. Man tænker ”det 

sker kun for naboen”.  Disse fænomener tilskrives inden for behavioural economics ubegrundet selvsikkerhed.  

Virksomheder kan i deres prisstrategier have et incitament til at udnytte en sådan ubegrundet selvsikkerhed, 

særligt hvis det medfører, at forbrugerne systematisk undervurderer eller overvurderer deres eget behov for et 

produkt eller en serviceydelse. Hvis forbrugerne f.eks. overvurderer eget fremtidigt forbrug kan det være en 

fordel for virksomheden at sætte et højt fast gebyr og en lav pris pr. enhed. Månedlige medlemskaber til 

fitnesscentre kan bl.a. ses i dette lys. Typisk kan man vælge mellem to former for medlemskab: et fast 

medlemskab, hvor der kun betales et månedligt abonnement, eller et medlemskab hvor der betales pr. besøg. 

Generelt kan det faste medlemskab kun betale sig, hvis man går i fitnesscenter ret ofte. En undersøgelse fra USA 

har dog vist, at det for de fleste med faste medlemskaber ville være bedre at betale pr. besøg. Spørgsmålet er så, 
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 Ariel Rubinstein and Yuval Salant, 2006, A model of choice from lists, Theoretical Economics 1: 3-17; Joanne M. Miller and 

Jon A. Krosnick, 1998, The Impact of Candidate Name Order on  Election Outcomes, Public Opinion Quarterly 62: 291-330; 
52

 Roman Inderst and Marco Ottaviani, 2012, supra. 
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 Roman Inderst and Marco Ottaviani, 2012, supra. 
54

 Ola Svensson, 1981, Are We All Less Risky and More Skillful Than Our Fellow Drivers? Acta Psychologica, 47: 143-148. 
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hvorfor folk vælger et fast medlemskab? En del af svaret kan være, at forbrugerne er nutidsfokuserede og derfor 

vælger et fast medlemskab som en bindingsmekanisme for at sikre, at de motionerer trods de øjeblikkelige 

omkostninger herved. Men bindingsmekanismen virker ikke optimalt, hvis forbrugerne også er ubegrundet 

selvsikre. Ubegrundet selvsikkerhed kan betyde, at forbrugerne overvurderer, hvor ofte de faktisk vil komme i 

fitnesscenteret.55  

En anden form for ubegrundet selvsikkerhed er såkaldte fremskrivingsfejl (projection bias). Forbrugere kan 

vælge at bruge deres nuværende forbrug som et estimat på fremtidigt forbrug. Men dette kan føre til 

fremskrivningsfejl, dvs. fejlvurdering af fremtidigt forbrug, hvis forbrugerne ikke tager højde for, at deres behov 

kan ændre sig over tid. Der er mange eksempler på, at forbrugere ikke tager højde for selv forudsigelige 

ændringer i fremtidige forhold og behov. Eksempelvis køber forbrugere markant mere i supermarkedet, hvis de 

er sultne56. Resultatet kan være, at forbrugerne får købt for meget, og at varerne må smides ud.   

Da forbrugere mange gange laver sådanne fremskrivningsfejl og er ubegrundet selvsikre mht. fremtidigt forbrug, 

så har virksomhederne ofte et bedre og mere præcist billede af forbrugernes forbrug og behov, end de selv har. 

F.eks. har mange telefonselskaber og fitnesscentre bedre og mere detaljeret information, om hvor meget den 

enkelte forbruger bruger deres abonnement end forbrugerne har.57 Virksomhederne kan benytte denne 

information til at designe priskontrakter, men hvis forbrugerne laver fremskrivningsfejl, formår de ikke 

nødvendigvis at vælge den bedste kontrakt. I sådanne tilfælde vil bedre og mere præcis information om forbrug 

givetvis kunne gavne forbrugerne. 

3.3.4 Statistiske fejlslutninger (biased probability judgments) 

Mange forbrugsbeslutninger involverer usikkerhed, f.eks. usikkerhed om, hvad prisen på et produkt er i morgen, 

eller usikkerhed om, hvor mange penge man har at handle for i næste uge. Mange forbrugere har svært ved at 

vurdere og bruge statistisk information. F.eks. har folk generelt en tendens til at overvurdere sandsynligheden 

for relativt usandsynlige hændelser og undervurdere sandsynligheden for relativt sandsynlige hændelser 

(probability weighthing). Man finder også typisk, at folk vurderer ting, der vil ske med sikkerhed, meget 

anderledes end ting, der vil ske med en meget stor sandsynlighed, selvom der statistisk set ikke er stor forskel 

(certainty effect).  

Når forbrugerne træffer valg, gør de det typisk også ud fra en forventning om, hvad f.eks. prisen og indkomsten 

vil være i fremtiden. I klassisk økonomisk teori forudsættes det, at disse forventninger opdateres på en statistisk 

korrekt måde. Men den antagelse udelukker bl.a. ønsketænkning, selvopfyldende profetier og statistiske fejl. 

Der er mange eksempler på, at folk laver statistiske fejl, og at forbrugere har problemer med selv relativt simple 

udregninger.58 Det viser sig også, at folk er bedre i stand til at lave korrekte statistiske slutninger hvis værdier 

præsenteres som en naturlig sammenligning (f.eks. 4 ud af 5) i stedet for i procent (f.eks. 80 %). 59  
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3.4 Virksomheders adfærd
60

 

Generelt forventer man, at virksomheders beslutninger og adfærd i højere grad følger klassisk økonomisk teori 

og i mindre grad påvirkes af adfærdsmønstre, som dem beskrevet ovenfor. Det er der flere årsager til. For det 

første er der ikke plads til adfærd, som ikke er profitabel, i et konkurrencepræget marked. For det andet er der 

ofte større beløb på spil for virksomheder, så det kan bedre betale sig at investere i at træffe de rigtige 

beslutninger. For det tredje træffes mange beslutninger i virksomheder af en gruppe, så der er flere til at sikre, 

at der træffes gode beslutninger. Endelig vil man typisk ikke forvente, at personer, der træffer uhensigsmæssige 

beslutninger, belønnes med forfremmelser. Dermed er deres indflydelse i virksomheden mindre. 

Selvom adfærden i højere grad følger klassisk økonomisk teori, så kan man dog også argumentere for, at 

virksomheder også bruger regelbaseret tænkning til at navigere i meget komplekse markeder (f.eks. ved at 

lægge stor vægt på markedsanalyser eller ved at gøre det samme som konkurrenterne). Desuden tyder det på, 

at virksomheder også har sociale præferencer og udviser socialt ansvar og straffer virksomheder, der ikke følger 

branchens normer. At vise sociale præferencer og bruge regelbaseret tænkning kan dog også være det mest 

rationelle for virksomhederne. 

Der kan også opstå særlige adfærdsmønstre i virksomheder, fordi beslutninger enten træffes af en leder eller af 

en gruppe. I grupper kan der opstå gruppetænkning, dvs. alle gør det samme som lederen, og der sættes ikke 

spørgsmål ved dennes adfærd, fordi man så risikerer at fremstå i et dårligt lys.61 Det betyder, at lederens adfærd 

har stor betydning for virksomhedens adfærd. Man finder nogle gange, at virksomhedsledere har stor 

ubegrundet selvsikkerhed.62 Dette kan smitte af på virksomhedens adfærd. I nogle tilfælde vil ubegrundet 

selvsikkerhed kunne have alvorlige konsekvenser for samfundet, og myndigheder kan introducere mekanismer 

til at begrænse skaderne. Eksempler er sikkerhedskrav til virksomheder og kapitalkrav i den finansielle sektor.  

4 Hvad betyder behavioural economics for politik? 

Målet med konkurrence- og forbrugerpolitiske tiltag er at sikre velfungerende markeder og høj 

forbrugervelfærd. I og med at de beskrevne adfærdsmønstre har konsekvenser for forbrugervelfærden og 

markederne, er der situationer, hvor politiske initiativer kan være ønskelige. 

De adfærdsmønstre, behavioural economics afdækker, kan desuden have fordelingsmæssige konsekvenser, som 

det skal tages hensyn til. Der findes generelt flere typer forbrugere i samme marked. Nogle forbrugere træffer 

hensigtsmæssige valg, mens andre træffer uhensigtsmæssige valg. Hvis man overvejer et politisk initiativ enten 

rettet imod virksomhederne eller forbrugerne, skal man derfor overveje, hvordan initiativet påvirker forskellige 

forbrugergrupper samt vurdere, hvordan de forskellige gruppers velfærd skal vægtes i forhold til hinanden. Det 

kan være fordelagtigt at anvende en såkaldt asymmetrisk paternalistisk tilgang, dvs. politikken designes, så den 

gavner forbrugere, der træffer uhensigtsmæssige valg, mens den ikke påvirker forbrugere, der handler rationelt, 

jf. klassisk økonomisk teori.63 
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Det er en åben diskussion indenfor behavioural economics, om der skal tages politiske initiativer for at korrigere 

uhensigtsmæssig adfærd. Hvordan skal man f.eks. forholde sig til den potentielle konflikt mellem forbrugernes 

langsigtede ønsker og de mere kortsigtede valg?64 I dette afsnit diskuteres først, hvornår politiske initiativer kan 

overvejes, og dernæst beskrives politiske redskaber set i lyset af indsigterne fra behavioural economics. 

4.1 Hvornår kan politiske initiativer overvejes? 

4.1.1 Når virksomhederne påvirker forbrugernes valg i en uhensigtsmæssig retning  

Ud fra klassisk økonomi er der ikke noget behov for at regulere eller påvirke forbrugermarkeder, hvis 

konkurrencen på markedet er god.65 I behavioural economics er konklusionen mindre entydig. Som 

eksemplificeret ovenfor viser resultater i behavioural economics, at virksomhederne i nogle tilfælde kan drage 

fordel af, at forbrugerne ikke altid er bevidste om deres manglende selvkontrol. Desuden så vi, at virksomheder i 

nogle tilfælde kan have mulighed for at sætte unaturligt høje priser for tillægsprodukter. Dette kan have 

negative konsekvenser for forbrugerne.  

Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke altid er problematisk, at forbrugernes adfærd følger de 

adfærdsmønstre, som er beskrevet ovenfor. Nogle gange vil disse adfærdsmønstre f.eks. betyde, at forbrugerne 

har en efterspørgsel efter produkter og ydelser, som for en udeforstående ikke synes fornuftig, men som er et 

udtryk for en reel efterspørgsel. Man kan i sådanne tilfælde ikke konkludere, at virksomhederne påvirker 

forbrugerne i en uhensigtsmæssig retning , hvis de blot udbyder produkter og ydelser, der svarer til forbrugernes 

ønsker. F.eks. er det ikke problematisk, at virksomheder udbyder forsikringer imod små risici (f.eks. 

cykelforsikringer), hvis det er et udtryk for, at forbrugerne reelt efterspørger dem. Men hvis de udbydes som 

skjulte tillægsydelser, er det potentielt problematisk.    

4.1.2 Når forbrugerne træffer uhensigtsmæssige valg 

Hvis forbrugerne træffer uhensigtsmæssige valg i forhold til deres egne ønsker, er deres velfærd ikke så høj, som 

den ellers kunne have været. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis forbrugerne aldrig får lavet en 

pensionsopsparing, fordi de bliver ved med at udsætte det.  

Markedet er ikke i sig selv i stand til at fjerne disse uhensigtsmæssige valg, da virksomhederne ikke nødvendigvis 

har et incitament til at hjælpe forbrugerne til at træffe bedre beslutninger.66  Klassiske økonomer argumenterer 

dog ofte for, at de observerede adfærdsmønstre er mindre udtalte, hvis der er mange penge på spil, og at 

forbrugerne med mere erfaring, fx ved gentagne køb, kan lære ikke at træffe uhensigtsmæssige valg. Der findes 

empiriske undersøgelser, som viser, at dette kan være tilfældet67, men resultaterne er ikke er entydige. 68  
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 Man kan argumentere for, at samfundet ikke skal blande sig, da forbrugeren ved, at hun på kort sigt gør det, der gør 
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4.2 Politiske redskaber set i lyset af behavioural economics 

Behavioural economics forbindes ofte med ”nudging”, men behavioural economics udelukker på ingen måde 

mere traditionelle politiske redskaber som regulering, afgifter, tilskudsordninger, informationskampagner osv. 

Dog bør man tage højde for indsigterne fra behavioural economics, når man anvender disse redskaber. Desuden 

bør man generelt analysere både tilsigtede og utilsigtede konsekvenser grundigt, før man tager et initiativ. 

4.2.1 ”Nudging” 

”Nudging” er en betegnelse for initiativer, der ikke begrænser forbrugernes valgmuligheder eller direkte påvirker 

deres økonomiske incitamenter, men som forsøger at påvirke deres valg i en bestemt retning. Derfor kan 

”nudging” være den gyldne middelvej, hvor man bibeholder forbrugernes mulighed for selv at vælge, men 

prøver at styre deres valg i den ønskede retning.69  F.eks. viser det sig, at man kan påvirke forbrugernes adfærd 

ved at appellere til deres sociale præferencer og informere dem om naboernes energiforbrug.70  Det viser sig 

også, at man kan få markant flere til at være med i et organdonorregister, hvis man automatisk tilmelder folk, og 

så giver dem muligheden for at vælge det fra, i stedet for at bede dem om at tilmelde sig.71 Ved at skifte fra 

aktivt tilvalg til aktivt fravalg ændrer man dels på den sociale norm og dels på status quo (se fodnote 23). Da 

forbrugernes valgmuligheder ikke påvirkes af ”nudging”, anses disse redskaber ofte som relativt milde værktøjer, 

men man kan også argumentere for, at man som myndighed forsøger at manipulere forbrugernes valg, hvilket 

kan være etisk problematisk. I alle tilfælde bør myndigheder grundigt overveje, hvad der gøres til det 

automatiske valg eller status quo, når der f.eks. laves ny lovgivning, for det har potentielt store konsekvenser for 

forbrugernes valg.   

4.2.2 Informationsværktøjer 

Hvis man observerer, at forbrugere har problemer med at træffe hensigtsmæssige valg, kan en oplagt løsning 

være at gennemføre informationskampagner, hvor man gennem oplysning forsøger at hjælpe forbrugerne til at 

træffe bedre valg. Fordelen ved en informationskampagne er, at det kan betegnes som er et relativt lille indgreb 

i markedet, og store negative effekter er ofte usandsynlige. F.eks. viser det sig, at forbrugerne ofte laver 

fremskrivningsfejl, når de skal vurdere deres fremtidige behov for forskellige produkter. Hvis virksomhederne 

indsamler oplysninger om forbrug, kan forbrugerne derfor potentielt have gavn af at få adgang til denne 

information. I Storbritannien involverer ”midata” projektet, at virksomheder på frivillig basis informerer 

forbrugerne om deres forbrug. Den britiske regering har nu påbegyndt en lovgivende proces, som giver 

mulighed for, at der fremover kan reguleres på området, så deltagelse i ”midata” kan gøres obligatorisk for 
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nogle virksomheder..72 Dette burde stille forbrugerne bedre, hvis det ikke medfører, at priserne på markedet 

stiger.73 Dog vil der givetvis være en omkostning herved for virksomhederne.  

I lyset af behavioural economics bør myndigheder under alle omstændigheder nøje overveje, hvilken 

information forbrugerne gives og hvordan. Mere information hjælper ikke nødvendigvis forbrugerne, og det er 

heller ikke underordnet, hvordan informationen præsenteres. EU’s energimærkningsordning (A-G)74 af hårde 

hvidevarer og elpærer kan f.eks. være mindre effektiv end hidtil antaget på grund af mærkatets udformning. 

Folk fokuserer ofte på bredere kategorier, som f.eks. A, B, C osv., og er mindre opmærksomme på finere 

kategorier, som f.eks. A+ og A+++. Det er fx usikkert, om forbrugerne opfatter ”A” som det tredjebedste 

alternativ, og hvordan det vurderes i forhold til ”C”, der tidligere var det tredjebedste valg”75.76 

4.2.3 Standardisering 

Der er også mulighed for at standardisere information, som forbrugerne skal forholde sig til. Hvis 

produktinformation f.eks. præsenteres meget standardiseret, kan det potentielt gøre det lettere for forbrugerne 

at håndtere mange valgmuligheder. Man kan tilsvarende kræve, at prisinformation præsenteres på en 

standardiseret eller simplificeret måde, så det er lettere at sammenligne priser og træffe et velinformeret valg. 

EU’s regler om, at den samlede pris på flybilletter skal fremgå helt fra starten af bestillingsprocessen, er et 

eksempel på, hvordan standardisering kan bruges. Reglerne betyder, at alle de gebyrer og afgifter, som 

forbrugeren skal betale, skal være indregnet i den pris, som forbrugeren ser, når der søges på billetter.77 Man 

skal dog være opmærksom på, at standardiseringsinitiativer kan medvirke til at mindske konkurrencen og 

begrænse valgmulighederne for forbrugerne, hvis standardiseringen f.eks. udelukker bestemte typer af 

kontrakter, der ikke passer ind i det foreslåede standardiseringsformat. Standardisering kan derfor i nogle 

situationer betragtes på linje med anden form for regulering af forbrugermarkeder.  

4.2.4 Regulering 

Andre former for regulering af forbrugermarkeder kan også benyttes. Det er f.eks. muligt at forbyde visse former 

for adfærd, hvis det ses, at virksomhederne med denne adfærd skader forbrugerne. Det nye EU-direktiv om 

forbrugerrettigheder forbyder f.eks. ”(forud-)afkrydsede felter”, hvor forbrugerne køber tillægsydelser, hvis de 

ikke fjerner et flueben. Dette begrænser virksomhedernes mulighed for, at udnytte forbrugernes status quo bias 

(se fodnote 23). Man kan også give forbrugerne rettigheder i forbindelse med købssituationer, f.eks. ved at give 

dem en fortrydelses- eller klageret. Danske forbrugere har f.eks. en general fortrydelsesret på 14 dage ved køb 

over internettet. “Cooling-off” perioder som disse kan dog også medføre, at forbrugerne køber produkter uden 
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først at tænke sig godt om, fordi de har muligheden for at returnere senere. Men pga. nutidsfokusering gør 

forbrugerne måske ikke brug af muligheden for at returnere produkterne. Dette kan forstærkes af, at det at eje 

produktet bliver et nyt status quo, og forbrugeren er tilbageholdende med at skifte væk fra dette nye status quo.  

4.2.5 Prisværktøjer 

Behavioural economics udelukker ikke brug af traditionelle prisværktøjer så som skatter, afgifter og 

tilskudsordninger. Selv i en behavioural economics tilgang er det i det store hele rimeligt at antage, at 

forbrugerne reagerer på økonomiske incitamenter som skatter, afgifter og tilskud. F.eks. kan afgifter rettet imod 

folk med selvkontrolproblemer bruges til at reducere deres alkohol- og cigaretforbrug. Sådanne instrumenter er 

dog kontroversielle, fordi de også påvirker forbrugere, der ikke har selvkontrolproblemer. Dog skal man være 

opmærksom på, at forbrugere med kognitive begrænsninger kan have svært ved at gennemskue komplicerede 

afgift- og tilskudsordninger. Derfor kan komplicerede prisværktøjer have en mere begrænset effekt end man 

normalt forventer på baggrund af klassisk økonomisk teori. 

5 Yderligere information 

I forlængelse af dette notat findes en casesamling, som illustrerer, hvordan behavioural economics er blevet 

anvendt af forskellige myndigheder til at informere politik og påvirke adfærd. Interesserede læsere henvises 

også til listen med yderligere litteratur i næste afsnit.  
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