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KULTUR Bosse Ericsson – barnläkare och
konstnär – i två upplagor. Porträttet är 
målat av en liten patient. Sidan 3743

H ur pengar påverkar vårt beteende och
vårt sätt att tänka kan idag studeras med
sofistikerade neuropsykologiska test.

Detta annorlunda perspektiv på ekonomiska
teorier kallas neuroekonomi och illustreras av
en artikel i veckans nummer av Science
(2006;314:1154–6). I sex sinnrika experiment
testade man en grupp studenter för att kartläg-
ga hur känslan att ha mycket eller lite pengar
påverkar beteendevariabler som målinrikt-
ning, samarbetsförmåga och vilja att hjälpa an-
dra. 

En försökssituation, där man uppfattade sig
ha gott om pengar, ledde till ökad individualism
och självtillräcklighet. Intresset att lösa pro-
blem med andra, dela sina nöjen med andra och
hjälpa andra minskade. Andras beteenden och
bevekelsegrunder tolkades oftare som styrda
av egennyttan.

Dessa resultat avviker inte från vedertagna
uppfattningar att rikedom och pengar inte ga-
ranterar lycka och kan leda till ensamhet och
isolering. Det är också möjligt att individualism

som föds ur ekonomisk framgång är evolu-
tionsbiologiskt fördelaktig. 

N är resultaten av denna studie ses i ett
större sammanhang av hur hasardspel
och ekonomiska belöningssystem på-

verkar vårt val av sociala strategier blir bilden
av hur pengar styr vårt tänkande mindre för-
delaktig. I en ledarkommentar varnar förfat-
tarna – två beteendepsykologer – för att be-
trakta ekonomiska teorier som matematiska
samband utan koppling till beteendevetenskap. 

S tarkt fokus på ekonomiska resultat ris-
kerar att uppmuntra ett snävt individu-
alistiskt tänkande och en tendens att

köpa sig fri från problem som bäst löses i sam-
arbete med andra. Det kan få negativa konse-
kvenser för organisationer och samhället i
stort. Ett utpräglat materialistiskt synsätt har
dessutom starka kopplingar till en av vår tids
folksjukdomar – att må dåligt trots goda yttre
omständigheter.

Neuroekonomi – hur pengar påverkar hjärnan 
»Starkt fokus på
ekonomiska resul-
tat riskerar att upp-
muntra ett snävt in-
dividualistiskt tän-
kande och en ten-
dens att köpa sig fri
från problem som
bäst löses i samar-
bete med andra.«
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).




