BBC 111: THORSTEIN VEBLEN, EN GANSKE UKJENT FAGLIG SLEKTNING
Atferdsanalyse er en litt isolert og ensom bevegelse. Vi betrakter oss på mange måter som en
del av biologien, i alle fall som en biologisk orientert psykologisk skoleretning, men relativt
få biologer kjenner særlig til atferdsanalyse. Vi er også en del av psykologien, men der er vi
langt på vei «outsidere». Alle som er mye alene, og som er noenlunde normale, vil føle seg
ensomme, og mislike ensomheten i alle fall litt, og søke venner. Atferdsanalyse søker venner,
og har særlig forsøkt å finne det innenfor biologi, men altså med begrenset hell. I det hele tatt
er det ikke rart at noen har tatt til orde for å skille ut atferdsanalyse som en helt egen
vitenskap, også utenfor psykologien, og kalle det behaviorology, eller atferdologi.

En litt yngre og en litt eldre utgave av Thorstein Bunde Veblen (1857–1929).

Men av og til dukker det opp noen utenfra som i alle fall er litt allierte med oss. I
BBC, i 2012, skrev jeg om økonomen Ian Ayres, og hans stickk.com, der man kan «Put a
contract out on yourself», det vil si gjøre atferdsavtaler. I 2017 gikk Nobelprisen i økonomi til
Richard Thaler, som ikke minst har tatt et grundig oppgjør med forestillinger om at vi
forbrukere er rasjonelle vesener som maksimerer vår egen nytte. Så rasjonelle er vi ikke, og
mye av det som Thaler mener påvirker oss, er beslektet med funn og perspektiver innenfor
atferdsøkonomi (behavioral economics), som er en atferdsanalytisk måte å forstå økonomisk
atferd på. Ikke minst betaler vi mye for trygghet. Blant annet forsikringer lønner seg, i alle fall
i det lange løp, bare for de som selger dem. Thaler står også for såkalt «nudge theory» eller
«dytteteori, som enkelt sagt går ut på å forsterke og motivere til mer hensiktsmessig
økonomisk atferd, for eksempel i mer miljøvennlig retning. Det ligner en del på virkemidler
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som Skinner tok til orde for, særlig i Beyond freedom and dignity fra 1971. (En annen ting er
at tiden ikke var moden for Skinners ideer, og at de vakte stor bestyrtelse.)
En annen vitenskapelig slektning er betydelig eldre. Thorstein Bunde Veblen levde fra
1857 til 1929, og ble født i Wisconsin i USA av foreldre som hadde utvandret fra Vang i
Valdres. Foreldrene hadde med barn fra Norge, men de overkom under overfarten til
Amerika, som da skjedde med seilskuter, og kunne ta et par måneder. I USA måtte de bygge
opp ny barneflokk! De som før kalte seg Veblen, kaller seg i dag stort sett Veflen. Gården
Veflen ligger i en grend som heter Høre, på grensen til Vestre Slidre, og litt innenfor Lomen.
Hans mor kom fra nabogården Bunde, derav mellomnavnet (som dessverre er lite brukt). I
hele oppveksten lærte han norsk, og leste norske bøker, og han kunne nok snakke norsk hele
livet (i tillegg til mange andre språk). Da han flyttet hjemmefra for å gå på skole, bygde
familien en hytte til ham som han bodde i, og leide en liten åker som han dyrket sin egen mat
på. Nøysomhet og selvberging var en dyd. Utover i livet var han ganske eksentrisk, lite
forfengelig, og lite opptatt av status. Han var heller ikke redd for å komme med sine
meninger, og det kostet ham nok noen gode posisjoner i «akademia». Han hadde imidlertid
«drag» på damer, og humor. I lystige sammenhenger kalte han seg Veblenski.

Midt på kartet, mellom Slidrefjorden og Vangsmjøsa, ligger Høre og Ryfoss, der gårdene Bunde og
Veflen befinner seg, ganske nær Høre stavkyrkje. Der kom henholdsvis hans mor og hans mor fra. På
kartet skrives Veflen «Vevle», men valdresfolk som jeg har snakket med, sier Veflen.

Hans interesser lå i grenselandet mellom sosiologi og økonomi. Vitenskapelig sett var
han påvirket av Darwin, som atferdsanalytikeren Sigrid Glenn er inne på i artikkelen «Some
reciprocal roles between behavior analysis and institutional economics in Post-Darwinian
science» i The Behavior Analyst i 1985. Han betraktet økonomi som en evolusjonsvitenskap,
og skrev i 1898 artikkelen «Why is economics not a evolutionary science?» I 1914 skrev han
boken The instinct of workmanship and the state of the industrial arts, der han ikke minst
framhever protestantisme og pietisme som grunnlag for den «ytelse før nytelse»-orienterte
arbeidsetikken som vi har hatt i vesten. Alt i alt hadde han nok mange synspunkter som er
temmelig forenlige med Skinners betraktninger om kulturell seleksjon. Veblen kjente også
godt til Marx, men uten å være marxist. Når det gjelder grunnsynet på økonomi og samfunn,
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sto han nok for å styre kapitalismen i en ansvarlig retning à la det som det i dag er relativt
bred enighet om. Han ville nok ha vært enig med konservative Roger Scruton, som mener at
kapitalismen er som seksualdriften: Den er nødvendig, men må tøyles. Etter Wall Streetkrakket i 1929 ble faktisk Veblens ideer brukt i New Deal-politikken for å få økonomien på
fote igjen. Vi kan trygt si at han var forut for sin tid. Han er langt fra glemt, og det er snarere
en økende interesse for ham.
Men hva mer hadde Veblen felles med atferdsanalyse? Atferdsanalyse er, eller i alle
fall var, en temmelig ukonvensjonell måte å forstå atferd på. Ikke minst når vi ser på hva som
får mennesker til å utføre, og gjenta, handlinger ser vi ikke på hva som er vanlige grunner for
å gjøre slik og slik. Vi hører heller ikke nødvendigvis på hva folk sier om hvorfor de handler
slik de gjør. Vi har en mer eksperimentell tilnærming, der vi ser på hva som faktisk er tilfelle,
samme hvor unormalt, pinlig eller uakseptabelt det måtte være. Det kan oppfattes som ganske
nådeløst, og som at vi mener at noen har «onde hensikter». Vi er imidlertid mindre opptatt av
moralsk bedømmelse, eller fordømmelse, enn av å forklare. Moralsk bedømmelse, for ikke å
si fordømmelse, kan alle å ha en mening om – det er ikke et spesielt faglig spørsmål. Også
Veblen så gjennom det normale og akseptable, og hva folk sa om hvorfor de gjorde som de
gjorde. Han gikk ikke så eksperimentelt til verks som atferdsanalyse stort sett har gjort, men
viljen til å se hva som faktisk er tilfelle, på bekostning av hva vi kanskje skulle ønske var
tilfelle, har han felles med oss.

To av hans mest kjente bøker, fra henholdsvis 1899 og 1914. De leses ennå fordi de er så universelle
og robuste at de også har noe å si om situasjoner i våre dager. Selv har jeg akkurat de to utgavene.

De fleste har hørt om Veblen-begrepet «iøynefallende forbruk», eller «conspicuous
consumption», som det heter på engelsk. Folk kjøper ikke bare det de har behov for. Særlig
rikfolk, logisk nok, har langt mer penger enn de trenger for å dekke det som med rimelighet
kan kalles behov. Dermed kan de bruke penger på andre ting, for eksempel på å vise hvilket
sosialt sjikt de tilhører. Det er lett å finne eksempler. Innenfor mange vareslag fins det merker
som gir status. Et kvartsur til tusen kroner viser tiden like godt som et Rolex-ur til flere
titusener, men vekker ikke samme oppsikt. Mange biler er både trygge og komfortable, og
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ikke minst økonomiske, men gir ikke samme sosiale uttelling som visse dyre merker gir. Jeg
hørte at det ikke er uvanlig at norske ungjenter, som knapt har tjent en krone selv, går med
håndvesker til 15000 kroner. I dagligtale kalles slikt for snobberi og lignende, og kan nok
straffes i visse sammenhenger, for eksempel hvis noen pranger med det blant fattigfolk som
ikke lar seg pille på nesen. Men de fleste som har et iøynefallende forbruk, har nok en sosial
teft som gjør at de lever trygt og godt med sitt forbruk, om nødvendig beskyttet av gjerde,
overvåkning og vakter. «Veblenvarer» er faktisk et uttrykk for luksusvarer som etterspørres
mer når prisen på dem er høy, og enda mer når den stiger. Det kalles også vebleneffekten.
Noen rikfolk er faktisk så dumme, eller så desperat snobbete, at de kjøper dyre og flotte ting
som de vet er dårligere enn billige ting. Dess dyrere, dess bedre. Et morsomt poeng er for
øvrig at Knut Hamsun i sitt forfatterskap viste den samme nådeløsheten når det gjelder å avkle
snobberi. I den forbindelse anbefaler jeg blant annet Benoni og Rosa.

Det mangler ikke på sitater fra Veblen som ofte trekkes fram. Dette ligner på det norske «Arbeidet
adler mannen», og lyser protestantisk, pietistisk arbeidsetikk, som han skrev mye om, lang vei.

Et fenomen som har sammenheng med iøynefallende forbruk, er måten å prise varer
på når de er på salg. De fleste kjenner til problemet med falske førpriser, det vil si å overdrive
hva varen kostet før den kom på salg. Dess høyere førpris, dess større sjanse er det generelt
for at noen kjøper varen, i alle fall så lenge førprisen ikke er så drøy at folk ser bløffen. En
forhøyet førpris som folk biter på, får noen til å oppleve at de får tak i noe skikkelig gjevt,
attpåtil for en billig penge. Butikkfolk vet å spille på en slik effekt, og Veblen gjennomskuet
og beskrev den for mye over 100 år siden. I atferdsanalytiske termer kan vi si at verdien av en
forsterker «blåses opp» verbalt, ved hjelp av det som kalles «dannende økning», eller
formative augmenting.
En tilsvarende variant er «iøynefallende fritid», eller «conspicuous leisure». Seiling,
golf og tennis er ikke morsommere enn andre ting, men var eksklusivt, og tilgjengelig for få,
og er det langt på vei ennå. Dermed har det gitt status å holde på med det. Mange steder er
morsomme å reise til, og mange ting er morsomme å gjøre i ferier, men å ha vært visse steder,
og gjort spesielle ting, vekker mer beundring enn en telttur på Hardangervidda. I dag vekker
gjerne aktiviteter som viser at man er sporty, en viss beundring. Mange går på flest mulig
høye fjelltopper, og på «spektakulære» skiturer i alpine terreng, og snakker om det i sosiale
sammenhenger. Ellers er det selvfølgelig slik at grensene for hva som er iøynefallende
forbruk og fritid, flytter seg i takt med økt levestandard for folk flest. Derfor må rikfolk finne
på nye ting å bruke penger på for å ligge foran allmuen. Enkelt sagt er det ingen tvil om at
sosial forsterkning spiller en viktig rolle både for iøynefallende forbruk og fritid.
Angående sosial forsterkning er Skinner inne på Veblen Science and Human Behavior
fra 1953, i kapitlet «Culture and control», der han skriver om forhold som påvirker gruppers
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Høre stavkyrkje fra ca. 1179. Det er funnet både runer og mynter fra den tiden i og rundt kirken.

oppfatninger om hva som er godt: «I sin The theory of the Leisure Class [på norsk Teorien om
den arbeidsfrie klassen] fra 1899 viser Thorstein Veblen at skikk og bruk som ikke har noen
konsekvenser som står i forhold til den, og som ble forklart ved hjelp av tvilsomme prinsipper
som skjønnhet og smak, hadde en viktig effekt på medlemmer av gruppen. Ifølge Veblen går
vi ikke i «pene» klær, eller snakker ubrukelige språk, fordi klærne er flotte eller språkene er
«kultiverte», men fordi vi da blir aksepterte av en gruppe der slike prestasjoner er tegn på
medlemsskap, og fordi vi oppnår prestisje og kan få makt over dem som ikke er i stand til å
opptre slik. Ifølge hans teori bygger ikke et amerikansk universitet gotiske bygninger fordi
tilgjengelige materialer ligner på de som opprinnelig ga grunnlag for slik arkitektur, eller fordi
stilen er vakker i seg selv, men fordi universitetet oppnår mer makt og prestisje ved å ligne på
middelalderske utdanningsinstitusjoner. Praksisen til en gruppe som fremmer en «god»
arkitektur er dermed like lette å forklare som de som fremmer byggemåter som er «gode» av
mekaniske grunner» (s. 417–418, min oversetting). Skinner trekker altså inn Veblen i
forbindelse med sosial forsterkning, og det han senere kalte kulturell seleksjon. (Jeg var for
øvrig inne på noe av det samme i forrige BBC, der jeg skrev om det naturgitte og det
arbitære.)

Denne er kanskje litt drøy, men sier i det minste noe om at ingen må overdrive sin betydning…

Noen har kanskje til og med hørt om «absent ownership», eller fraværende eierskap.
Også det er et Veblen-begrep. En som eier en bedrift, kan bo på stedet der den ligger, og kan
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til og med arbeide på den. Det vil være en tilstedeværende eier. I Norge er det fortsatt relativt
vanlig, men med framveksten av moderne næringsliv har det blitt stadig vanligere at eiere bor
langt unna bedriften. Da har de gjerne ikke mer med den å gjøre enn å delta i styremøter,
foreta investeringer, ta ut overskudd, tilsette styre og ledere, og eventuelt selge hele greiene.
Eieren møter knapt dem som jobber der, og deltar lite i lokalsamfunnet. Det kan selvfølgelig
ha følger for hvilket forhold eieren får til bedriften. Ikke minst kan forholdet bli mindre
forpliktende, og samfunnsansvaret kan svekkes. Det er lettere å si opp folk, legge ned
bedriften, og å ta mindre hensyn til miljøet. Lokal idrett og kultur støttes kanskje ikke på
samme måte som når bedriften eies lokalt. Tyskere som investerer i vindkraftverk i Norge,
bryr seg lite om de ufattelige skadene de gjør på norsk natur. Veblen beskrev alt dette
inngående i «The theory of the Leisure Class» i 1899. I atferdsanalytiske termer kan vi si at en
fraværende eier får mindre kontakt med lokale forsterkningsbetingelser. Dermed uteblir
viktige grunner for samfunnsansvar og andre dyder. Eieren får også mindre kontakt med
ubehag, eller aversive stimuli, i form av følgene av oppsigelser, nedleggelse og forurensning.
Dermed kan det være lettere å ta avgjørelser som har slike følger. Fraværende eierskap kan
altså være en form for unngåelsesatferd! Slik sett kunne det ha hett «avoidant ownership».
Da er det bare en uke til vi har dagsseminaret «Hvordan kan vi hjelpe brukere som er
på grensen mellom å bestemme selv, og å bli bestemt over, i hverdagen?» på Sander
samfunnshus 25. oktober. Det er mange påmeldte, men det går sikkert ennå an å få plass på
det uhyre spennende seminaret. Både de som kommer, og de som ikke kommer, får uansett ha
en fin senhøst.

17. oktober 2019

Børge Holden

Nå er det stille på Grytsetra. Høsten har kommet, men etter vinter og vår blir det atter kåte raut og
sprell på denne seterperlen.
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