
jämföra enskilda satser hämtade ur programmen parvis med varandra.
Även diskussionen om de ekonomiska forskningsprogrammen lider av den 

svagheten att karaktäriseringen av de olika teorierna är mycket summarisk och 
att intentionsdjupet är tämligen litet i rekonstruktionen. Detta gör att det även 
här är svårt att bedöma värdet av de olika exempel på motsättningar, vilka vi
sas fram.

4. Avslutande kommentar
Cassel hävdar på flera ställen i avhandlingen att han inte gör anspråk på att hans 
rekonstruktioner ska vara lämpliga eller riktiga utan menar att hans arbete ska 
ses som primärt en form av begreppsanalys där man — givet en viss konstruk
tion — ska kunna analysera olika tänkbara motsättningar. Men Cassel har också 
en mindre modest uppgift, nämligen att visa att hans sätt att analysera motsätt
ningar kan hjälpa oss att förstå den vetenskapliga utvecklingen (se citatet från si
dan 14 i början). Men för att nå detta mål — och för att visa att hans analys
metod är fruktbar — måste hans metod konfronteras med den verkliga histo
rien och då blir rekonstruktionernas rimlighet en mycket central fråga.

Det kan tilläggas att avhandlingen i sin ambition att täcka in ett stort område 
har drabbats av det som alltid är en stor fara: området är så stort så det är omöj
ligt att ge mer än väldigt allmänna upplysningar om varje del av det. För min 
del skulle jag önskat att Cassel hade valt ut ett mindre område att behandla och 
i stället penetrerat detta djupare. 

Stellan Welin

Notiser

Hans Ingvar Roth har föreslagit följande lösning på det beslutsteoretiska pro
blem som presenterades i FT 2/1986, s 48: ”Felet ligger i att man ej skiljer på (1) 
det ”förväntade” värdet av att ta ett kuvert givet att man antar att kuvertet har 
en viss summa, och (2) det förväntade värdet av att ta ett kuvert givet att man an
tar att det andra kuvertet har en viss summa. Det vänstra och det högra kuvertet 
har samma förväntade värden om man jämför dem i samma betydelser av för
väntat värde dvs i betydelse (1) eller i betydelse (2). Vad man frågar efter är vilket 
förväntat värde som exempelvis tagandet av det vänstra kuvertet har i betydelse 
(1) och vilket förväntat värde som tagandet av det högra kuvertet har i betydelse 
(1) när vi ej längre antar att det vänstra kuvertet har en viss summa. De förvän
tade värdena skiljer sig emellertid åt om man jämför kuvertens förväntade vär
den när det ena kuvertet har ett förväntat värde i betydelse (1) och det andra ku
vertet har ett förväntat värde i betydelse (2).

Antag att det vänstra kuvertet innehåller 2 kr. Det förväntade värdet i bety
delse (2) är då

1/2-2+1/2-2 = 2 kr

Det förväntade värdet i betydelse (2) för det högra kuvertet är däremot

1/2 • 2 • 2 +1/2 ♦ 2/2 = 2.5 kr
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Antag att det högra kuvertet innehåller 2 kr. Ovanstående förhållanden gäller då 
analogt. För att kunna erhålla ”motsägelsen” måste vi antaga de två olika bety
delserna av förväntat värde och sedan negligera skillnaden mellan betydelserna. 
En motsägelse kan som bekant bara uppstå om kuverten tillskrivs olika värden i 
samma betydelse av förväntat värde och här är således denna förutsättning ej 
uppfylld.”
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