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Hvad er behavioural economics? 

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, rationelle og vælger netop det, der er til deres egen fordel. Og det er svært 

at argumentere for, at et ubrugt medlemskab af et fitnesscenter er rationelt eller til vores fordel. Det giver nok 

nærmere dårlig samvittighed. Så hvorfor er det alligevel helt almindelig adfærd? Og hvorfor er det overhovedet 

noget, økonomer beskæftiger sig med? 

Forestil dig, at du gerne vil i form og derfor planlægger at gå i fitnesscenter 10 gange om måneden. Du vælger et 

månedligt medlemskab til 300 kr., fordi det virker billigere end at betale 50 kr. per 

gang. Problemet er bare, at du ikke fører din plan ud i livet. Du kommer kun af 

sted et par gange, og derfor ville det i bagklogskabens klare lys have været mere 

fornuftigt at betale 50 kr. pr. gang. Problemet er, at du ikke fra starten indså, at 

der var et modsætningsforhold mellem dit langsigtede ønske om at komme i form 

og dit kortsigtede ønske om at lave noget mere fornøjeligt. Derfor havde 

fitnesscenteret held med at sælge dig det dyrere månedlige medlemskab. Det er 

godt for fitnesscenteret, men ikke for dig.  

Der findes mange tilsvarende eksempler på, hvordan din adfærd kan være en fordel for virksomhederne. F.eks. 

kan banker drage fordel af, at du ikke tænker langsigtet, når de tilbyder kreditkortkontrakter med meget strikse 

tilbagebetalingsbetingelser og høje gebyrer, hvis man ikke betaler tilbage til tiden. Virksomheder, der tilbyder 

dyre forbrugslån til f.eks. et fjernsyn kan også drage fordel af, at du er fristet af at få et fjernsyn nu, og derfor 

måske ikke i tilstrækkelig grad tager højde for, hvad det på langt sigt koster at tage et forbrugslån.  

Klassisk økonomisk teori og behavioural economics 

Klassisk økonomisk teori giver i mange 

sammenhænge et godt udgangspunkt for 

at forstå, hvordan et marked påvirkes af 

menneskers adfærd, f.eks. når vi køber 

basisprodukter som mælk og smør. Men 

som eksemplerne viser, så er der altså 

markeder, hvor klassisk økonomisk teori 

kommer til kort. Behavioural economics 

supplerer klassisk økonomi og bruger 

bl.a. indsigter fra empiriske observationer 

og psykologiens verden til at justere 

økonomisk teori, så der tages højde for 

nogle af de adfærdsmønstre, man rent 

faktisk kan observere. Kombinationen af 

klassisk økonomisk teori og behavioural 

economics kan dermed skabe grundlag 

for en bedre forståelse for faktisk adfærd 

og dermed bedre politiske initiativer, jf. 
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figuren ovenfor.  

Der er da også en øget interesse for indsigterne fra behavioural economics hos myndighederne i bl.a. 

Storbritannien, Australien og USA samt hos EU-kommissionen. Den nuværende regering i Storbritannien har 

nedsat et særlig ”Behavioural Insights Team”, som arbejder på tværs af politiske områder med at anvende 

behavioural economics til at forstå adfærd, formulere politik og sikre en effektiv udnyttelse af statens 

ressourcer. 

Eksempler på forbrugeradfærd 

Behavioural economics undersøger forskellige adfærdsmønstre hos forbrugerne samt effekten af disse 

adfærdsmønstre. Eksemplet med fitnesscentret ovenfor er et eksempel på nutidsfokusering, hvor forbrugerne 

lægger for stor vægt på nuet og derfor har problemer med at forudse fremtidigt forbrug. Der findes også andre 

mønstre i vores adfærd, f.eks.:  

 Status quo bias: Det er en gåde, hvorfor folk så sjældent skifter bank, forsikringsselskab, energiselskab, 

bredbåndsudbyder og telefonselskab, når der kan være meget at spare, og det er nemt og billigt. Der 

kan være mange årsager til, at vi som forbrugere er passive. F.eks. ser vi ofte for positivt på det, vi 

allerede har i forhold til alternativerne. Desuden fokuserer vi ofte meget på omkostningerne ved at 

skifte, fordi vi oplever dem med det samme, mens besparelserne først realiseres i fremtiden.  Når vi som 

forbrugere er passive, kan en indirekte konsekvens være, at vi ikke presser virksomhederne til at 

konkurrere, og det kan føre til højere priser.  

 Overflod af information og valgmuligheder: Vi har også 

svært ved at overskue alle valgmuligheder og al 

information, og derfor vælger vi ofte at fokusere på en lille 

del af informationen. Det kan betyde, at vi overser noget 

relevant og ikke vælger de løsninger, der bedst opfylder 

vores behov. Det kan f.eks. være et problem, når man skal 

vælge mobiltelefonabonnement. Der findes et utal af 

abonnementer med fri sms, billige opkald i dagtimerne 

osv., som kan være svære at gennemskue.  

Konsekvenser for konkurrencen og forbrugervelfærden 

Når forbrugerne træffer uhensigtsmæssige valg1, er deres velfærd ikke så høj, som den ellers kunne have været. 

Hvis forbrugerne systematisk træffer uhensigtsmæssige valg eller er meget passive, kan det også have negative 

konsekvenser for konkurrencen, fordi det så ikke nødvendigvis er de virksomheder, der tilbyder de produkter, 

der bedst opfylder forbrugernes behov, der belønnes. 

Hvordan kan man bruge behavioural economics i politisk sammenhæng? 

Politisk kan man have et ønske om at påvirke forbrugernes adfærd i en bestemt retning og f.eks. hjælpe dem 

med at vælge løsninger, der i højere grad matcher deres behov. Til det formål kan man anvende såkaldt 

”nudging”. ”Nudging” er initiativer, som ikke begrænser forbrugernes valgmuligheder eller direkte ændrer de 

økonomiske incitamenter, men som alligevel påvirker forbrugernes adfærd i en bestemt retning. Et godt og 

simpelt eksempel er, at man kan reducere forbrugernes energiforbrug ved at fortælle dem, om de bruger mere 

energi end naboerne. Dermed appellerer man til de sociale normer for, hvad der er god adfærd. Man begrænser 

ikke forbrugernes valgmuligheder eller ændrer deres økonomiske incitamenter, men forsøger alligevel at ændre 

deres adfærd i en bestemt retning.  

                                                           
1
 Med uhensigtsmæssige valg menes valg, der ikke opfylder forbrugernes behov. 
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Man kan også bruge indsigter fra behavioural economics i forbindelse med mere klassiske policy-instrumenter 

som regulering, afgifter, information mv. F.eks. brugte EU-kommissionen indsigter fra behavioural economics i 

forbindelse med en afgørelse om, at Microsoft ikke længere automatisk kunne knytte browseren Internet 

Explorer til styresystemet Windows. Forbrugerne skal nu selv vælge browser. Det fjerner effekten af 

standardvalget (status quo bias). 

Overordnet set kan indsigterne fra behavioural economics derfor være værdifulde både i forhold til at forstå 

adfærd og til at formulere politik.  


