Kom til oss, Arne Strand!
Av Karine Nyborg, professor ved Økonomisk institutt, UiO
Arne Strand hevder torsdag i Dagsavisen å ha funnet et typisk trekk ved samfunnsøkonomer: ” I
deres modeller er det bare tall og ikke vanlige folk. Det er grunnen til at økonomene så ofte bommer
med sine prognoser.”Når jeg leser slikt – og Strand har ikke vært alene i det siste – innser jeg at vi
samfunnsøkonomer har et kommunikasjonsproblem.
Jeg vet ikke helt hvordan Arne Strand vil putte vanlige folk inn i modellene – det er vel abstrakte
tankemodeller, ikke buksemodeller, han sikter til – men kanskje ønsker han seg at idéen om Homo
Oeconomicus erstattes av antakelser om mennesket som begrenset rasjonelt, begrenset egoistisk,
og med begrenset viljestyrke. Dette er et fruktbart utgangspunkt.
Strand er imidlertid lovlig sent ute. Atferdsøkonomi, en gren av samfunnsøkonomi som studerer
avvik fra Homo Oeconomicus-modellen, har det siste tiåret fått stor innflytelse i økonomifaget. Det
er nå knapt mulig å åpne internasjonale fagtidsskrift uten å finne modeller der Homo Oeconomicus
modifiseres. Atferdsøkonomien har alt beveget seg fra barnestadiet og blitt en kvisete, men lovende
tenåring; og vel har den nok ennå noen år igjen til fast ansettelse i sentralbanken, men påvirkningen
i fagmiljøene er betydelig. Forskningsaktiviteten er formidabel; nå i helgen går f.eks. the 4th Nordic
Conference in Behavioral and Experimental Economics av stabelen i Oslo, med ca. 60 vitenskapelige
arbeider; ved mitt institutt er vi mange som driver med dette.
Men kanskje mente Strand heller at modellene ikke analyserer spørsmål vanlige folk er opptatt av? I
så fall, Arne Strand, kom til instituttet og hils på oss! Da kan Jo Thori Lind fortelle om
narkotikaproduksjon i Afghanistan, Tone Ognedal om svart arbeid, Hilde Bojer om barns rettigheter,
Geir Asheim om bærekraft, Kjell Arne Brekke om statusjag , og selv kunne jeg dra noen historier om
røykenormer eller bedrifters samfunnsansvar. Ring meg, Arne!

