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Kapitel 9. Nytteteoriens senere udvikling 
 
9.1. Indledende 

Nytten ligner sjælen derved at det er en svær fisk at fange. Nytteteoriens 
udvikling efter Wieser og Marshall illustrerer dette. 
 Østrigere og neoklassikere har konvergeret til det standpunkt, at det 
ikke er holdbart at indholdsbestemme nytten, dvs. det som vi stræber 
efter; i stedet advokeres den såkaldte Choice Theory, der kan akkommo-
dere agenter med en hvilken som helst målsætning. Alligevel har resulta-
tet ikke været den store forbrødring; nok er den gamle divergens mellem 
Menger og Jevons/Marshall blevet uinteressant - den beroede jo på for-
skellige opfattelser af genstanden for vor stræben - men kritikken af det 
gamle nyttebegreb gennemføres (som vi skal se) med principielt forskel-
lige argumenter og leder derfor til helt forskellige konklusioner. 
 For neoklassikerne indebærer kritikken at der ikke bliver meget tilbage 
af den gamle subjektivistiske vision. De interesserer sig for nytten som 
en størrelse, der kan forklare priserne, rettere: den faldende efterspørg-
selskurve, men et tomt nyttebegreb kan ikke bruges til dette formål; bag 
priserne er der intet, hvilket indebærer at en egentlig værditeori likvide-
res (eller indkapsles som en særlig 'velfærdsteori'). Fra dette perspektiv 
må nytteteoriens historie skrives som en nekrolog: 

 "Utility theory was gradually deprived of all its bite and reduced from 
cardinal to ordinal utility and from ordinal utility to 'revealed prefer-
ences'" (Blaug, 1985: 304). 

 For neoøstrigerne (dvs. generationerne efter Wieser og Böhm-Bawerk) 
indebærer kritikken ikke en undergravning, men en virkeliggørelse af 
ker-nen i den subjektivistiske vision. Denne er at værdien qua subjektiv 
er en singularitet, hvorom økonomen ikke kan generalisere; Jensen har 
sine bestemte målsætninger og for så vidt har nytten et indhold, men for 
økonomen er disse mål principielt ubestemte, eftersom det helt og aldeles 
er op til Jensen at vælge dem. Subjektivismen har fået uddestilleret sin 
essens, nemlig (markeds)agentens frihed til selv at definere nytten; det 
centrale er ikke hvad den enkelte vælger, men at den enkelte vælger. 
 At tydeliggøre denne kløft er et hovedanliggende i dette kapitel.  
 Det spændende er de to forskellige begribelser af økonomien, der her-
med kommer til syne, mens etiketterne - neoøstrigere og neoklassikere - 
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er mindre væsentlig. I denne afhandling er 'neoklassikerne' definitorisk 
de økonomer, der i fodsporene på Marshall og Walras bygger på lige-
vægtsmodeller, hvilket 'østrigerne' (gamle og nye) lige så definitorisk er 
kritiske overfor; der gives belæg for at typiske neoklassikere som Samu-
elson og Blaug forfægter den ene position, typiske østrigere som Mises 
og O'Sullivan den anden, men jeg benægter ikke at mange økonomer (fx 
Fisher og Hicks) har et ben i hver lejr, ej heller at mange, der opfatter sig 
selv som neoklassikere, vil være uenige med Samuelson og Blaug.  
 Uenigheden indebærer at der ikke kan skrives én historie om 'nytte-
teoriens senere udvikling', jvf. opdelingen på 9.2 og 9.3. Dog kan vi 
starte med noget fællesgods. 
 Som sagt præciserede den ældre generation genstanden for hvor stræ-
ben; det var netop i kraft heraf at de ældre østrigere og Jevons/Marshall 
divergerede. Hos utilitaristerne (Jevons, Edgeworth, til dels Marshall) er 
indholdsbestemmelsen af nytten åbenbar ('lyst' og 'pine'), og også østri-
gerne kaster sig ud i mange overvejelser over, hvad det er der driver den 
økonomiske agent. Böhm-Bawerk tog naturligvis afstand fra utilitaris-
men1 - som jo leder til en dualistisk værditeori - men i øvrigt havde han 
ikke berøringsangst overfor psykologiske argumenter, hvilket tydeligst 
kommer til udtryk i hans renteteori, hvor den '2.grund' til rente er menne-
skets psykologiske 'nærsynethed'. Menger's teori, derimod, er fjernt fra 
enhver 'psykologisme', faktisk mener han at nytten har en objektiv kerne i 
de biologiske behov, dvs. der er en klart identificérbar materialistisk åre 
hos ham.2 
 Mere generelt udtrykt spøger den klassiske Homo Oeconomicus, med 
sin egoisme og materialistiske grådighed, i baggrunden i de fleste af den 
tids skrifter.  
 I første omgang koncentrerede kritikken sig om tendensen til at psyko-
logisere. Mange fandt at der var tale om dårlig, forkert eller vulgær psy-
kologi, specielt vakte utilitarismens de facto reduktion af mennesket til et 
instinktdrevet dyr mishag. Og på det metodologiske felt blev det argu-
menteret at psykologiske generaliseringer - rigtige eller forkerte - sim-
pelthen falder udenfor økonomiteoriens domæne, jvf. Hayek's (senere) 
formulering: 

 "If conscious action can be 'explained', this is a task for psychology but 
not for economics or linguistics, jurisprudence or any other social sci-
ence" (Hayek, 1948: 67). 
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 Da ordet 'nytte' uundgåeligt blev associeret med disse indholdsbestem-
melser, affødte kritikken allerede meget tidligt forskellige forslag om 
terminologisk fornyelse. Pareto (1909: 110ff) mente at 'nytte' associerede 
til 'nyttigt', og derfor havde en positiv værdiladning (vi vægrer os mod at 
kalde narkotika 'nyttigt' for narkomanen); i aristokratisk upraktiskhed 
foreslog han det mere neutrale 'ophelimity', der blot betyder 'gevinst' eller 
'fordel', men det blev ikke nogen sællert! Hertil kommer at dette ord 
stadig knytter vor stræben sammen med et resultat, så Fisher (i Page, 
1968: 49ff) var mere konsekvent, når han foreslog 'want' som erstatning 
for 'nytte' (enheden kaldes 'wantab'); Viner's bud, 'desire', er på linie 
hermed (i Page, 1968: 126ff). Det er nu terminologisk klart, at det er 
stræbenen som sådan - helt neutral mht. målets indhold - der er tale om; 
dermed er vi dog allerede ovre i den specifikke østrigske historie. 
 
9.2. Det neoøstrigske projekt: Frihed til at vælge 

De senere østrigere gør som sagt op med den gamle antagelse om, at den 
økonomiske teori kan finde begrundet belæg for påstande om i hvilken 
retning agenterne stræber. 
 Mises understreger således - i sin såkaldte 'praxeologi' - at subjektivis-
men 

 "takes the ultimate ends chosen by acting men as a data," og "if Utili-
tarianism and economics say utility, we must interpret these terms in a 
subjectivist way as that which acting man aims at because it is desir-
able in his eyes" (Mises, 1966: 21). 

 Og Hayek (1948: 15) fremhæver tilsvarende målets - 'nyttens', værdiens 
- singularitet og dermed ubestemthed ved at understrege at det ikke nød-
vendigvis er egoistisk ('selfinterest'). 
 Dette er den konsekvente subjektivisme, for hvad er kernen i subjekti-
vistisk værditeori? Det er at den økonomiske agent stræber efter det, som 
den enkelte oplever som nyttigt, dvs. efter sit - af det selv definerede - 
mål. Subjektivisme indbegriber singularitet; og den udelukker en a priori 
fællesnævner, altså en eller anden fælles substantiel - for ikke at sige 
objektiv - nyttebestemmelse, som økonomen skyder alle agenterne i sko-
ene. Det kan være at den enkelte er en Homo Oeconomicus i gammeldags 
forstand, men det kan også tænkes at agenten er altruistisk, måske endog 
opgiver sit liv for et højere formål, dvs. end ikke stræben efter overleven 
kan være sikker fællesnævner; eller det kan tænkes at den enkelte hylder 
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ikke-materialistiske værdier og derfor afstår fra den umættelige stræben 
efter flere fjernsyn, mere chokolade, flere nye goder, så også nyttemaxi-
mering (i gammeldags forstand) bliver et fremmedlegeme i den rensede 
og konsekvente subjektivistiske teori. 'Nytte' er hvad den enkelte stræber 
efter, og hvad det er kan vi ikke vide. Som vi så i forrige kapitel er teleo-
logi principielt uforenelig med kausalitet, altså med en extern (kausal) 
bestemmelse af den enkeltes motiver; vi så også at det specielt var østri-
gere (O'Sullivan og Mises), der fremhævede dette. 
 I de to følgende kapitler vil det blive vist at subjektivistisk værditeori er 
funderet i individualismen, dvs. i den enkelte forbrugers eller producents 
ret til selv at bestemme, altså til frit at vælge (ris eller kartofler, skoma-
gerproduktion eller tomatdyrkning). Dermed kan formuleringen stram-
mes til at det er i strid med (markeds)agentens retlige suverænitet at anta-
ge et bestemt nytteindhold; på samme måde som det i et demokrati gæl-
der at den enkeltes politiske valg er op til den enkelte, hvorfor det a priori 
er principielt ubestemt. Aposteriori kan man naturligvis lede efter et 
mønster i de økonomiske (og politiske) valg, ligesom erfaringen kan give 
formodninger om, hvordan folk vil vælge; men sikker viden er udelukket. 
Det er derfor østrigerne understreger at markedsprocessen er en opdagel-
sesproces. 
 
9.3. Det neoklassiske projekt: Forbrugeradfærd 

Som sagt tager også neoklassikerne afstand fra et substantielt nyttebe-
greb, men deres begrundelse er styret af helt andre metodologisk-
analytisk bekymringer. 
 I subjektivistisk værditeori er 'nytte' lig med 'forventet nytte', men en 
sådan psykologisk størrelse kan kun identificeres via introspektion; den 
kan ikke fastslås med objektiv sikkerhed og kan derfor ikke gøres til 
genstand for falsifikation. Et sådant nyttebegreb forvandler økonomiteo-
riens fundament til en sump af uvidenskabelighed; kun empirien kan 
give sikker, ikke-tautologisk viden. Med Schumpeter's forsigtige formu-
lering: 

 "In any case, nobody will deny that it is preferable to derive a given set 
of propositions from externally or 'objectively' observable facts, if it 
can be done, than to derive the same set of propositions from premises 
established by introspection" (Schumpeter, 1954: 1057). 

 Videre er det unødvendigt at tilskrive agenterne bestemte motiver, for 
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hvad er nytteteoriens raison d'être? Blaug - hvis neoklassicisme ikke kan 
betvivles - svarer: 

 "All along, its purpose was to somehow justify the nature of a nega-
tively inclined demand curve from fundamental and compelling axioms 
of individual behaviour" (Blaug, 1980: 162). 

Når dette er teoriens formål, er det ikke svært at vise at den gamle nytte-
teori er overflødig, filosofisk ragelse, hvis gradvise opgivelse markerer 
éntydige analytisk-metodologiske fremskridt. 
 Den neoklassiske version af nytteteoriens historie er fortalt mange gan-
ge,3 men der er to hovedetaper. 
 Oprindeligt målte man nytten kardinalt, dvs. det antoges at den enkel-
te kunne graduere nytteoplevelsen og fx tilskrive en extra hammer 3 gan-
ge så megen nytte som en extra ost. Dette fandtes at være en for skrap 
antagelse, så i 1930-erne foreslog Hicks (1939: 11ff) at man nøjedes med 
ordinal måling, således at den enkelte blot antages at kunne rangordne 
godenytten, altså vurdere om hammeren er mere eller mindre nyttig end 
osten. Det blev vist at man med denne svagere - mere realistiske - forud-
sætning udmærket kunne begrunde den faldende efterspørgselskurven 
(baseret på indifferenskurver). Den gamle teori analyserede partielt, idet 
nytten af en ost kun relateredes til mængden af oste. Heroverfor tager den 
nye teori højde for at nytten af en ost også afhænger af andre goder, 
specielt komplementære goder som smør og brød og konkurrerende go-
der som rullepølse. Den nye nytteteori analyserer derfor generelt, og det 
betyder at begrebet om marginalnytte, der relaterer ostenytte til oste-
mængde, må forkastes; i stedet for loven om den faldende marginalnytte, 
får vi en lov om at det marginale substitutionsforhold mellem ost og en 
anden vare falder, jo mere af den anden vare man får.  
 Samuelson's teori om 'afslørede præferencer' opnår det af Blaug nævnte 
formål på endnu enklere vis, eftersom den faldende efterspørgselskurve 
her udledes på grundlag af en minimal rationalitetsforudsætning, kaldet 
transitivitet, der består i at agenten ikke slår sig selv for munden ved både 
at vælge gode A frem for gode B og gode B frem for gode A. En sådan 
udledning må være at foretrække fordi den gør resultatet - den faldende 
efterspørgselskurve - mere almengyldigt, end hvis det afhænger af langt 
mere specifikke agentforudsætninger (det gamle nyttebegreb). 
 Ingen vil benægte at overgangen fra kardinal til ordinal nytteteori er et 
fremskridt. Dels undgår man postulatet om at agenterne kan måle nytten 
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kardinalt, dels kan man nu skelne mellem et prisfalds indkomst- og 
substitutionseffekt (Hicks, 1939: chp.II), og dermed vise hvorfor efter-
spørgselskurven normalt er faldende og under hvilke betingelser dette - 
undtagelsesvist - ikke gælder (Giffen goder, hvor indkomsteffekten mere 
end opvejer substitutionseffekten). Disse analytiske fremskridt har ingen 
'filosofiske omkostninger', thi der er ingen principielle grundteoretiske 
forskelle mellem de to antagelser: Det kan stadig fastholdes at den enkel-
tes stræben bestemmer priserne og generelt driver værket, strukturerer 
økonomien. 
 Anderledes med teorien om afslørede præferencer, der markerer en Ko-
pernikansk revolution i økonomiteorien. Prisen - rettere efterspørgsels-
kurven - udledes nu ikke af nogle bagvedliggende præferencer eller 
nytteoplevelser; præferencerne udledes i stedet - 'afsløres' - af den enkel-
tes observérbare valg(handling), altså af adfærden. Det er ikke målsæt-
ningen, altså vor stræben, der forklarer adfærden, men adfærden der defi-
nerer målsætningen. Jeg vælger ikke kartofler i stedet for ris, fordi jeg 
foretrækker kartofler; omvendt: jeg vælger kartofler, hvilket viser at jeg 
foretrækker kartofler. Med Blaug's ord: 

 Samuelson's teori "has the advantage of inferring consumer' prefer-
ences from their observed behaviour, not the other way around" 
(Blaug, 1980: 166). 

 Dette hedder behaviorisme. Ligesom Skinner afskaffede den videnska-
beligt uhåndtérbare bevidsthed, således afskaffer neoklassikerne den 
subjektivistiske grundteori, uden at sætte en anden baggrundsteori for 
markedsadfærd, priser etc. i stedet; bag den empiriske adfærd er der 
intet, i hvert fald intet som seriøs økonomisk videnskab kan bruge til 
noget. Når 'nytten' ikke længere har en selvstændig identitet i forhold til 
det faktiske valg, kan den naturligvis ikke forklare dette. Teorien om 
afslørede præferencer "makes the explanation of choice in terms of 
preference tautologous and empty" (Hausman, 1992: 22).  
 Samuelson og Blaug mener da også at opgaven består i at beskrive 
(markedsadfærden), ikke i at forklare. Hvorfor? er afløst af Hvordan? 

 "Scientists never 'explain' any behavior, by theory or by any other 
hook. Every description that is superseded by a 'deeper explanation' 
turns upon careful examination to have been replaced by still another 
description, albeit possibly a more useful description that covers and 
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illuminates a wider area" (Samuelson, 1964). 
 "In the theory of consumer behaviour, utility is a quantity that it is 

useful to regard an individual as maximizing in the interpretation and 
prediction of behaviour. A utility function is nothing more than a way 
of describing an individual's preferences between various real and hy-
pothetical alternatives. Such a function no more 'explains' an indivi-
dual's choices than a production transformation curve 'explains' the 
state of technology" (Blaug, 1985: 353; min fremhævelse). 

 På denne baggrund fristes man til at spørge, hvorfor Blaug ikke ophø-
rer med at tale om 'nytte'? Hans svar er at dette ville være 

 "tantamount to throwing away information", nemlig "the specification 
of behavioral assumptions" ("and that is all utility theory is about") 
(Blaug, 1985: 355). 

Det forstår jeg ikke: Disse adfærdsforudsætninger er den ovenfor omtalte 
minimale rationalitetsforudsætning, og den vedrører vor intellektuelle 
kapacitet, ikke 'nytten', ikke vore målsætninger. 
 På Blaugs's og Samuelson's præmisser er det ikke 'useful', men inkonsi-
stent, at tale om at individet 'maximerer', dvs. stræber efter noget. Skal 
man virkelig af veneration for fortiden krydre videnskaben med uviden-
skabelig, for ikke at sige metafysisk,4 terminologi? 
 
Teorien om afslørede præferencer har været meget omdiskuteret, og 
Samuelson har selv et par gange skiftet opfattelse mht. dens metodolo-
giske fortolkning. I dag er det vel de færreste, der betragter den som et 
analytisk fremskridt, men dens behavioristiske præmis - og det er det af-
gørende her - er alment udbredt blandt neoklassikere.5 
 Imidlertid er neoklassikerne i et dilemma: 
 På den ene side taler vægtige hensyn til fordel for behaviorismen. 
Neoklassikernes relevanskriterium er den bedste bestemmelse af priserne 
og mere generelt den mest forsvarlige ligevægtsteori; fra denne vinkel er 
teorien om afslørede præferencer den mest 'økonomiske' mht. forudsæt-
ninger, giver altså den mest almene teori. Videre kan Samuelson's teori 
ses som den logiske konsekvens af neoklassikernes forpligtethed overfor 
idéen om at den observérbare empiri er eneste ultimative sandhedsvidne 
(falsifikationskriteriet),6 mens motiver som sådan tangerer det mystiske. 
 På den anden side er der et alvorligt problem med den nye teori. Sigtet 
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er at udlede efterspørgselsfunktionen, men denne er en liste over ideelle 
valg, over planlagte køb; hvis prisen er 20 kr. vil jeg købe 7 enheder, og 
hvis den er 30 kr. intenderer jeg at købe 5 enheder. Funktionen afbil-
leder ikke faktiske køb, observérbar adfærd; som Blaug selv siger, er 
efterspørgselskurver ikke 'directly observable entities' (Blaug, 1980: 
162). Samuelson og Blaug vil af med subjektivistisk teleologi i bestem-
melsen af en efterspørgsel, der uden denne teleologi er meningsløs; thi 
fjerner vi planer og præferencer fra efterspørgslen forvandles den til 
noget andet, nemlig køb. Begrundelsen og det begrundede slår hinanden 
for munden, for hvis psykologiske motiver er kritisable i økonomisk 
videnskab, hvorfor da ikke afskaffe efterspørgslen? Hvorfor ikke følge 
Cassel (jvf. Schumpeter, 1953: 1067) og afskaffe forklarende økonomi-
teori til fordel for deskriptiv økonometri? Eller hvorfor ikke vende tilba-
ge til klassikerne, der ikke kendte til efterspørgselsfunktioner? 
 Men Blaug viger tilbage fra at drage sådanne konsekvenser. 
 
9.4. Sammenligning af de to projekter 

Diskussionen ovenfor giver belæg for påstanden om, at der ikke er én, 
men to historier om nytteteoriens udvikling.  
 Fra et neoklassisk synspunkt er spørgsmålet, hvad nytteteorien (eventu-
elt) kan gøre for pristeorien eller - mere generelt - for ligevægtsteorien? 
Er teorien om afslørede præferencer ud fra dette kriterium en hensigts-
mæssig analytisk nyskabelse? I denne diskurs hører man intet om det, 
som er vigtigt fra en østrigsk vinkel, nemlig at der er tale om en grundte-
oretisk revolution af samme omfang, som da den objektive arbejdsværdi-
lære blev udfordret af subjektivismen (faktisk er det en 'kontrarevolution', 
idet Samuelson og Blaug vender tilbage til objektivismen, om end i 
anden udformning og med andre argumenter). Man bliver skuffet hvis 
man forventer at neoklassikerne her tager en generel diskussion af sub-
jektivisme versus behaviorisme. 
 Fra et østrigsk synspunkt er pristeori og ligevægt blot momenter i den 
frie økonomis - markedsøkonomiens - udvikling, hvis grundprincip ud-
trykkes af den subjektivistiske nytteteori; målt med denne alen svinder de 
temaer, som den neoklassiske historieskrivning lægger vægt på, ind til 
detailanalyser og tekniske måleproblemer. For en østriger er intra-       
personel nyttesammenligning (kardinal eller ordinal nyttemåling) en de-
talje, der handler om hvilke evner vi er villige til at tillægge agenterne, 
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hvorimod interpersonel nyttesammenligning er i strid med nyttens singu-
laritet og individualitet: at addere A's og B's målsætninger er lige så 
meningsløst som at addere æbler og computere til ét tal. For Blaug 
(1985: 328), derimod, er der tale om to helt parallelle, tekniske målepro-
blemer; og måling - muligheden for kvantificering - synes for Blaug at 
være en betingelse for videnskabelighed, hvortil man imidlertid kan svare 
med Lloyd: 

 "It does not follow that because a thing is incapable of measurement, 
therefore, it has no real existence" (Citeret efter Page, 1968: 133). 

 Som nævnt er de to parter enige om at kritisere det indholdsbestemte 
nyttebegreb, men derudover er de uenige om stort set alt. 
 For neoklassikerne er det ret beset selve subjektivismen, med dens 
begreber om 'oplevet nytte', målsætninger og teleologi, der er problemet; 
videnskab er objektiv, så disse begreber trækker økonomiteorien ned i et 
morads af uvidenskabelighed. Teorien om afslørede præferencer løser, 
med et lettelsens suk, problemet ved at begribe 'nytte' operationelt: 'Nytte' 
er ikke længere det, man stræber efter (men måske ikke opnår), men det 
man faktisk vælger og dermed får. 
 For østrigerne er indholdsbestemmelsen kritisabel af præcis den mod-
satte grund. Når det blev hævdet at mennesket stræber efter 'lyst' eller 
efter materielle goder, blev der introduceret en overindividuel, kollektiv 
og objektiv slange i subjektivismens paradis; men 'nytte' er identisk med 
'målsætning', og den enkeltes målsætning er enestående, en singularitet. 
Et forudbestemt nyttebegreb benægter at den enkelte selv bestemmer sin 
målsætning, dvs. benægter at subjektet er suverænt. Subjektivisme hand-
ler ikke om, hvad den enkelte vælger, men at den enkelte vælger (frit), 
dvs. det er ikke en substantiel, men formel grundteori; subjektivisme 
handler om (markeds)økonomiens beslutningsproces eller procedure. På 
dette grundlag vil østrigerne forklare de økonomiske processer, i mod-
sætning til neoklassikerne der snarere vil beskrive resultaterne af disse 
processer, specielt ligevægtspriserne.7 For østrigerne er processen - det at 
vi stræber - vigtigere end resultatet, mens neoklassikerne vurderer pro-
cessen ud fra om målet nås; derfor er neoklassikerne meget optagede af, 
hvor målrationelle - bedre: resultatrationelle - agenterne er, mens østri-
gerne typisk forholder sig helt afslappede til dette spørgsmål (generelt 
forudsætter de ikke fuldstændig og a priori information, men lægger stor 
vægt på læreprocessen). 
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 For både østrigere og neoklassikere er valget fundamentalt, og derfor 
kan begge skoler tilslutte sig, hvad der på engelsk hedder Choice Theory. 
Dermed skjules en fundamental forskel, thi fortolkningen af teorien er 
helt forskellig: Østrigerne lægger vægt på 'friheden til at vælge', mens 
neoklassikerne interesserer sig for den objektive adfærd, altså de faktiske 
valg; den danske betegnelse 'valghandlingsteori' afspejler kun det neo-
klassiske paradigme. 
 Lad os til slut søge at placere de to teoretiske projekter i en praktisk og 
politisk sammenhæng. 
 Østrigerne er kendt for at være kompromisløse liberalister. For dem er 
markedet værdifuldt, fordi det indbegriber frihed, ikke fordi det eventuelt 
kan vises at det genererer optimal velfærd (jvf. Kapitel 12.9); processen 
eller proceduren er vigtigere end resultatet, den teleologiske stræben er 
vigtig hvad enten målet nås eller ej. En sådan 'vision' tilsiger at gøre den 
subjektive værdi - det individuelle mål - til økonomiteoriens fundamen-
talbegreb og ud fra dette grundlag tegne et billede af den rene, ideelle 
markedsøkonomi, et billede der kan tjene som kritisk modbillede til den 
faktiske blandingsøkonomi. Østrigerne er kritiske og har som sådan en 
interesse i at gå til roden. 
 De fleste neoklassikere har traditionelt været mere moderate folk, der 
ikke veg af vejen for lidt statsindblanding, hvis kalkulerne pegede på en 
velfærdsgevinst. De er mere praktiske folk, der vil have økonomien til at 
fungere; resultatet er vigtigere end processen. Fra denne vinkel er filoso-
féren over markedets grundprincipper mindre relevant end rimelig sikker 
viden om de konkrete økonomiske sammenhænge, specielt prismæssige 
sammenhænge. Det tilsiger en teori med solid empirisk forankring. 
 
NOTER 
 
1. Böhm-Bawerk, 1889: 184ff. - Schumpeter giver denne almene karakteristik: "Some of 
the early Austrians seem to have believed that their theory was rooted in psychology and 
even that they were developing what in essence was a branch of 'applied psychology'" 
(Schumpeter, 1954: 1057). 

2. Jvf. disse to Menger-citater: 
"... the ultimate goal of all human economy is thus to cover our direct material needs, to 
assure the satisfaction of our direct needs" (Menger, 1883: 216). 
"Value ... is a judgment economizing men make about the importance of goods at their 
disposal for the maintenance of their lives and well-being" (Menger, 1871: 120f). 
Menger's væsentligste begrundelse for tidspræference (dermed rente) er da også den hånd-
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faste betragtning at det er idag vi skal have vore basale (existens)behov dækket, thi ellers 
er vi der ikke til at nyde fremtidsgodet. 
Derfor er denne karakteristik på sin plads: "Menger was in many ways a subjectivist. But 
his account of goods relate them back to human needs and ultimately to human nature" 
(Shearmur, 1990: 190). Shearmur forsvarer iøvrigt en sådan biologisk fundering overfor 
de senere østrigeres helt abstrakte nyttebegreb. 

3. Se fx Stigler: History of Utility Analysis, i Page, 1968: 294-371; Blaug, 1985: 
294-371; Blaug, 1980: 159-174; og Schumpeter, 1954: 1053-1073. 

4. Jvf. Pareto, der foregreb denne moderne, behavioristiske opfattelse: Teorien "rests on 
no more than a fact of experience. ... The theory of economic science thus acquires the 
rigor of rational mechanics; it deduces its results from experience, without bringing in any 
metaphysical entity" (Pareto, 1906: 113). 

5. Fx erklærer Simpson at formålet med den generelle ligevægtsteoris forbrugsteori er at 
udlede efterspørgselsfunktionen "from some simple assumptions concerning consumer 
behaviour" (min understregning), og lidt senere hedder det: "It is essential to avoid thin-
king that combination A /af varer/ is preferred to B because A has the higher utility: it is 
because A is preferred to B that we assign A the higher utility index number. When he 
has made his choice of commodities, the consumer will find that he has simultaneously 
attained that value of his utility index which is the maximum possible within the limits 
imposed by the size of his income" (Simpson, 1975: 1 og 2). Nyttemaximering bliver 
således en tom tautologi. 
Et andet exempel er Hicks: "People do choose to have money rather than other things, and 
therefore, in the relevant sense, money must have a marginal utility" (Hicks, 1935: 15). 
I disse to exempler er der ingen tvivl om behaviorismen (eller 'empirismen'), fordi nytten 
klart er afledt af det faktiske valg. men ofte er tolkningen usikker, fordi det kan være 
uklart om 'to prefer' refererer til en subjektiv tilstand eller til et observérbart valg. 

6. Blaug siger klart (1980: 260 og 262) at kriteriet for videnskabelighed er empirisk rele-
vans, hvilket kræver mulighed for falsifikation. 
Overhovedet er hans bog om økonomisk metode struktureret ud fra dette empiriske per-
spektiv: fra induktionsproblemet over den logiske empirismes verifikationsmetode til 
Popper's falsifikationsprincip; hvorimod rationalistiske tilgange - først og fremmest det 
store dyr i Blaug's åbenbaring: essentialismen - kritiseres eller rangeres ud på et sidespor. 
Han går ikke så langt som Friedman, der var ligeglad med teoriens 'ratio', når den blot 
kunne producere rigtige forudsigelser, men der ofres dog ikke mange ord på centrale 
problemer som det logiske forhold mellem modeller på forskelligt abstraktionsnivo, 
'ceteris paribus' metoden, forholdet mellem forudsætninger og det 'satte' (exogene og 
endogene variabler), - kort sagt: alle de logiske problemer i økonomisk metodologi. Om 
end det nok ville være lidt - temmelig lidt - af en overdrivelse at sige at han betragter 
selve teorien som en 'black box', idet det interessante alene ligger i feltet mellem denne 
box og empirien. 
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7. Det skal erkendes at dette er sat hårdt op. Neoklassikerne focuserer definitorisk på lige-
vægten, altså markedsprocessens færdige resultat, men subsidiært beskæftiger de sig også 
med stabilitetsproblemet, der vedrører de dynamiske processer hvorigennem ligevægten 
realiseres. 


