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De flesta människor har en särskild, moralisk 
drivkraft som stått sig under evolutionen. 
Det menar ekonomiforskarna Jörgen Weibull 
och Ingela Alger. Nu utvecklar de teorin om 
”homo moralis”.

Vi och dom 
Del 6
I dag avslutas Insidans serie om varför vi 
samarbetar – även när vi inte tjänar på det. 
Tidigare delar publicerade 29/11, 30/11, 1/12, 
7/12 och 8/12. 

○○I mitten av 1700-talet publicerade 
nationalekonomins fader Adam 
Smith sitt standardverk ”Nationer-
nas välstånd”. Ända sedan dess har 
forskare inom detta område ofta an-
tagit att människor i grunden är rent 
själviska, tänker på egennyttan.

Men under senare år har det stått 
alltmer klart att människors mo-
tivation är betydligt mer komplex 
– och att drivkrafter som rättvisa, 
omsorg om andra med mera också 
spelar en stor roll.

Nu kommer de två svenska ekono-
merna Jörgen Weibull och Ingela Al-
ger med nya infallsvinklar i ämnet. 

Jörgen Weibull är professor vid 
Handelshögskolan i Stockholm, 
medan Ingela Alger bland annat är 
professor vid Institute for Advan-
ced Study i Toulouse i Frankrike.  I 
flera år har de tillsammans forskat 
kring om det finns ett samband 
mellan ekonomiska beteenden 
och den evolutionära grunden för 
självisk het, altruism och moralitet.

Genom avancerade matematiska 
ekvationer och formler har Weibull 
och Alger försökt förstå orsaken till 
varför människor inte bara drivs av 
en trångsynt egoism. De har också 
haft kontakt med ledande evolu-
tionsbiologer.

Sedan början av 1990-talet  har 
bland andra ekonomer försökt för-
klara varför människor inte alltid är 
själviska utan ofta beter sig i strid 
med gällande ekonomiska teorier. 
Till sin hjälp har de bland annat ta-
git psykologin.

–○Man har antagit att människors 
motivation att agera på ett visst sätt 
kan bero på empati och altruism, 
på att de tänker på andras välbefin-
nande. Eller på att de kanske ogil-
lar ett samhälle präglat av olikheter 
och förespråkar jämlikhet, förkla-
rar Ingela Alger.

Men hon och Jörgen Weibull me-
nar nu att det kan finnas en speciell 
moralisk dimension som styr män-
niskors beteende, en vilja att göra 
det rätta och det man önskar alla 
skulle göra i den givna situationen. 
Detta är något som nationalekono-
mer tidigare inte tagit någon hän-
syn till, kanske inte ens räknat med.

–○Människan tycks sliten mellan 
olika mål: att själviskt sträva efter 
största möjliga egennytta eller att 
agera alltigenom moraliskt. Ofta 
väljer vi nog något mitt emellan, sä-
ger Ingela Alger.

Hon och Jörgen Weibull fann un-

der sin forskning lite av en slump 
en dittills okänd grupp motiv för 
mänskligt beteende. 

–○Och motiven visade sig vara 
evolutionärt stabila, motståndskraf-
tiga mot mutationer och migrations-
rörelser, berättar Jörgen Weibull.

Han och Ingela Alger talar om 
Homo moralis, där en ytterlighet är 
ren egoism (Homo oeconomicus). 
Den andra handlar om en rent kan-
tiansk moral (Homo kantientis). 

Det senare namnet kommer sig 
av den tyske filosofen Immanuel 
Kant. Han menade att vi bör handla 
endast efter en maxim som vi anser 
att alla bör följa – och som vi tycker 
skulle kunna upphöjas till en all-
män lag.

–○De evolutionärt stabila varian-
terna ligger någonstans mellan de 
två ovan nämnda ytterligheterna. 
Vår teori förutsäger vilken grad av 
moral som är evolutionärt stabil i 
en given samhällsstruktur, förkla-
rar Jörgen Weibull.

Just nu förbereder han  och Ingela 
Alger laboratorieexperiment för 
att se om begreppet Homo moralis 
är användbart för att förstå försöks-
personers beteende när det till ex-
empel gäller samarbete. 

Jörgen Weibull berättat att preli-
minära resultat från ett försök ut-
fört i Zürich i Schweiz visar att en 
moralisk dimension var med och 
förklarade cirka åttio procent av de 
ekonomiska beteendena i försöket. 

–○Vi går nu förhoppningsvis vi-
dare med nya försök under våren i 
samarbete med en holländsk fors-
kare, säger Jörgen Weibull.

Han och Ingela Alger nämner ett 
konkret exempel på hur den mora-
liska dimensionen kan ha en inver-
kan på människans val i vardagen.

Vi tänker oss en person som på 

morgonen tvekar om hen ska bilen 
eller cykeln till jobbet och tänker: 

”Bilen är ju bekväm. Så om jag 
enbart tänker på min egennytta så 
lämnar jag nog cykeln hemma i dag. 
Men på andra sidan medför ju bil-
åkande negativa miljökonsekven-
ser. Fast om jag tar bilen har det inte 
så stor betydelse i sammanhanget. 
Miljön påverkas ju inte av min lilla 
biltur”.

Med en moralisk dimension kan 
resonemanget låta så här: 

”Vad skulle hända om alla männi-
skor resonerade som jag och dagli-
gen tog bilen till jobbet? Då blir 
konsekvenserna för miljön väldigt 
stora, Nej, jag tar cykeln trots att det 
skulle vara skönt att ta bilen.”

Ingela Alger  är särskilt intresserad 
av vilka drivkrafter som kan för-
klara altruistiska beteenden liksom 
beteenden inom familjen.

–○Jag har länge funderat över var-
för familjebanden ser olika ut i olika 
delar av världen. I våra studier fann 
vi att det kunde vara fruktbart att 
sätta ihop ekonomiska och biolo-
giska teorier.
Kommer vi att ha någon praktisk 
nytta av er forskning?

–○Ju mer ekonomer vet om män-
niskors motivation, desto bättre ana-
lyser och rekommendationer kan 
de ge. Om politiker till exempel vill 
införa en ny miljöskatt är det värde-
fullt att veta hur människor reagerar 
så att resultatet inte blir fel. Då kan 
det vara viktigt att ha med den mora-
liska dimension vi pekar på, menar 
Jörgen Weibull och Ingela Alger.
thomas.lerner@dn.se

Fotnot. Altruism är medmänsklig-
het, oegennytta och, osjälviskhet 
utan att önska något i motpresta-
tion.

Vi och dom. 

Moralisk drivkraft styr 
våra val i vardagen

Samarbete eller konkurrens? Läs hela Insidans artikelserie på dn.se/insidan. 

Några läsarreaktioner efter 
 Insidans serie om samarbete.

Det finns inget antingen eller
Det som Insidans artiklar 
om samarbete handlar 

om är egentligen olika förklarings-
grunder till att människan blivit så 
exempellöst framgångsrik som art.

Men svaret tenderar att bli ett ’an-
tingen eller’. ’Titta, vi kan känna so-
lidaritet med en människa på andra 
sidan jordklotet, som vi aldrig träf-
fat eller kommer att träffa. Alltså är 
vi i grunden solidariska’. 

Eller: ’Vi tävlar i allt, och det är 
tävlingsinstinkten och egennyttan 
som gett oss upptäckter och uppfin-
ningar och som drivit civilisationen 
framåt.’

Till och med den politiska vän-
ster-höger-skalan bygger på att 
tyngdpunkten och framgången lig-
ger i att människan är antingen soli-
darisk eller egennyttig till sin natur.

Men slutsatsen måste vara att det 
är kombinationen, människans för-
måga att vara både solidarisk och 
egennyttig, som gjort oss så fram-
gångsrika.

Evolutionen har premierat soli-
dariteten och empatin på det sätt 
som beskrevs i den i första artikeln 
(29/11). Samtidigt har konkurrensen 
och egennyttan gett både individen 
och gruppen stora fördelar genom 
redskapsutveckling och produkti-
vitetsökningar. Titta bara på jord-
brukets enorma landvinningar 
sedan man upplöste byastruktu-
rerna genom skiftesreformerna på 
1800- talet.
Lasse K

Lycka: Göra saker tillsammans
’Ensam är inte stark, en-
sam är död’. Det var för-

fattaren Lasse Bergs budskap i en 
av era artiklar i serien om samar-
bete (1/12). Jag håller med honom.

Samtidigt lever vi i en tid där vi 
uppmanas att ’starta eget’, ’tänka 
på oss själva’ och så vidare. Det 
 leder till ett hårt och kallt samhälle, 
tror jag.

Människor bli lyckliga när vi med-
vetet gör något eller upplever något 
tillsammans med andra. Jag tror att 
det är grunden i det sant mänsk-
liga, det som skiljer oss från annat 
levande.

Jag tänker på nykterhetsrörelsen, 
de första fackföreningarna, Folkets 
hus-rörelsen, bygdegårdarna, och 
så vidare. Dessa byggde upp av 
människor som samverkade, som 
samarbetade.

Ett samhälle som bygger på en 
ohejdad individualism blir lätt ett 
egoistiskt samhälle. Men det inne-
bär inte att jag vill att alla ska tänka 
likadant eller gå klädda likadant. 
Fria individer som tänker på andra. 
Det är min modell.
Karin Bengtsson

Samarbete stavas ”vi”
Samarbete stavas med 
två bokstäver: v och i. Det 

är ett gammalt norskt ordspråk. 
Jag tycker det ligger mycket i detta. 
Vi gör något tillsammans. Vi sam-
arbetar.
Andris
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”Vi och dom”

Thomas Lerner, text  
Fredrik Funck, foto

Ekonomiforskare. 

○○ Ingela Alger  är 
som professor knuten 
till Toulouse School 
of Economics och 
Institute for Advanced 
Study i Toulouse.

○○ Jörgen Weibull  är 
förutom professor vid 
Handelshögskolan 
bland annat ledamot 
av Kungliga Veten-
skapsakademien.


