
De batt an svar lig: Vidar Ivarsen Telefon: 22 00 10 59 Sentralbord: 22 00 10 00 Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk: Maks 1500 tegn (ca. 250 ord) Legg ved por trett fo to.
Alt stoff som le ve res til Da gens  Næ rings liv, må pro du se res i hen hold   til Vær varsom-plakaten. Da gens Næ rings liv be tin ger seg ret ten til å lag re og utgi alt stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re. Re dak sjo nen for be hol der seg  ret ten  til å for kor te inn send te  ma nu skrip ter . De batt inn legg ho no re res ikke.

4 Meninger

Å snu onde sirkler

Endringer i sosiale normer kan bidra til å løse selv globale 
problemer.

N
år tradisjonell 
politikk kommer 
til kort, kan 
sosiale normer 
bidra til at folk 
samarbeider. 

Dette er velkjent for små 
grupper, som fiskere ved en 
lokal innsjø. Men kan normer 
hjelpe også for problemer i stor 
skala – global oppvarming, tap 
av biodiversitet, resistens mot 
antibiotika? I så fall, kan 
politikerne bidra til at det 
skjer? 

Sammen med en gruppe 
økologer, økonomer og 
psykologer, flere av dem 
nestorer innen sine fag, tar jeg 
opp dette i en artikkel som i 
dag publiseres i tidsskriftet 
Science. Vårt svar på begge 
spørsmål er ja – riktignok med 
forbehold. 

Historien viser at normend-
ringer kan oppstå brått og spre 
seg raskt også i stor skala. 
Normene for innendørs 
røyking er på få år endret over 
store deler av verden; noe 
lignende gjelder sosiale normer 
for familiestørrelse. Den 
kinesiske skikken med 
fotbinding holdt stand i et 
årtusen, til tross for gjentatte 
forbud – og deretter forsvant 
hele skikken i løpet av én 
generasjon.

Mennesker er grunnleg-
gende sosiale. Ofte ønsker vi å 
leve på omtrent samme måte 
som andre rundt oss. Ikke bare 
er vi redde for å skille oss ut 
eller bli mislikt; økonomiske, 
praktiske og vanemessige 
forhold kan også motivere oss 
til å kopiere hverandre. 

I et samfunn av kjøttetere 
skaper vegetarianeren trøbbel 
for kokken, og uviljen til å dele 
de andres mat kan bli tolket 
som et signal om sosial 
avstand. I et samfunn av 
vegetarianere er det kjøttete-
ren som møter disse proble-
mene. Tilgjengelighet og 
kvalitet av en bestemt mattype 
i restauranter og butikker kan 
bli bedre jo flere som etterspør 
slik mat. I et samfunn av 
vegetarianere ville jeg antage-
lig vært vegetarianer selv – kan-
skje ikke av miljøhensyn, men 
fordi enkle og hyggelige felles 
måltider er en viktig del av 
hverdagen. 

Når de fleste helst vil 
kopiere hverandre, kan gode og 
onde sirkler oppstå. Onde 
sirkler er stabile og vanskelig å 
snu. Men hvis man først får 
snudd dem, kan de forvandles 

praktiske i bruk, later den også 
til å ha styrket norske bilisters 
forventninger om en fortsatt høy 
andel elbiler i årene som 
kommer – og dermed et godt 
tilbud av ladestasjoner og annen 
service. Tror du at elbiler er en 
flopp som vil ha forsvunnet om 
få år, vil du neppe være innstilt 
på å kjøpe en selv. 

Hvordan endres forventnin-
ger? Fasitsvar finnes ikke. Men 
infrastrukturinvesteringer som 
ladestasjoner eller sykkelveier 
kan signalisere at en politikk – og 
dermed atferden som støttes av 
politikken – vil vedvare. Flere 
ulike, men samtidige tiltak kan 
forsterke oppfatningen om at et 
større skifte er i gang. 

Avgifter og subsidier påvirker 
ikke bare ens egne incentiver, 
men også forventningene, fordi 
man vet at også de andres 
incentiver er endret. Ikke minst: 
Midlertidige tiltak kan faktisk 
være nok. Det vanskelige er å 
passere tippepunktet der 
sirkelen snur; også gode sirkler 
er jo selvforsterkende og stabile.

Sosiale reaksjoner betinger at 
adferd er synlig for andre. 
Politikk kan ha en rolle også her: 
Om legers antibiotika-utskriv-
ninger ble gjort synlig for andre 

leger, kunne sosiale normer for 
ansvarlig utskrivningspraksis 
oppstå. 

Det er ikke alltid vi faktisk 
ønsker å etterligne hverandre. 
Uansvarlig adferd kan friste 
uavhengig av hva andre gjør. 
Normendringer alene kan ikke 
stanse den globale oppvarmin-
gen. Men for de drivkreftene 
som involverer onde sirkler av 
sosial koordinering, kan 
politikken bidra til at vi i 
fremtiden samordner oss på en 
bedre måte.

Karine Nyborg, professor ved 
Økonomisk institutt, Universitetet 
i Oslo

til gode sirkler – som også er 
stabile og vanskelige å snu. 

Når jeg ønsker å gjøre som 
andre, er det sentralt hva jeg 
forventer av dem. En potensielt 
viktig rolle for politikk er å endre 
de selvoppfyllende forventnin-
gene som typisk kjennetegner en 
ond sirkel. Dette er noe annet 
enn å appellere til folks holdnin-
ger og verdisyn.  

Den norske røykeloven er et 
godt eksempel. Ikke-røykere 
som er vant til passiv røyking, 
reagerer mindre på det. Røykere 
som forventer aksept for 
innendørs røyking, vil oftere 
gjøre det. Når de ofte gjør det, 
blir ikke-røykerne vant til passiv 
røyking – og ringen er sluttet. 

Røykeloven lot nokså 
umiddelbart til å styrke røyker-
nes forventninger om negative 
sosiale reaksjoner. Flere gikk 
utendørs, ikke-røykerne ble 
mindre vant til passiv røyking, 
og reagerte sterkere når det først 
forekom – til normen mot 
innendørs røyking ble nær 
universell, også der loven ikke 
gjaldt. 

Den norske elbilpolitikken 
kritiseres ofte for å være 
urimelig dyr. Men i tillegg til å ha 
gjort elbiler billigere og mer 
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