
Verdibegrepet og sosialøkonomiens utvikling. 
 
Verdibegrepet 
Økonomi har blitt et ambisiøst fag. De vil gjerne definere samfunnsutviklingen, men 
sannheten er vel heller at samfunnsutviklingen definerer økonomien. Den basisen 
økonomene har bygget teoriene sine på, har som vi skal se, forsterket sosialøkonomiens 
hjelpeløshet overfor samfunnsutviklingen.  
 Selve basisen for økonomi er hva som egentlig har verdi for menneskene. Aristoteles 
var kanskje den første som problematiserte dette. Han skrev: ”Hver nyttegjenstand har en 
tosidig anvendelse - den ene tilhører tingen som sådan, den andre gjør det ikke, for eksempel 
som når en sandal i ene tilfellet tjener som fottøy og i det andre tilfellet byttes; begge 
anvendelsene innebærer bruk av sandalen, til og med den som bytter sandalen med noe som 
han selv trenger, penger eller naturalier, nytter sandalen som sandal: men ikke på dens 
naturlige bruksmåte, for den er ikke til for å byttes."  Han peker på at varen har to forskjellig 
typer verdi, en når den skal brukes og en når den skal byttes. Senere har så ulike typer som 
Albert Magnus og John Locke drøftet dette. Det engelske språket har nesten opp til vår tid 
hatt to ord for de to forskjellige typene verdi, ”worth” for den nytte brukeren har, og ”value” 
for den verdien den har som bytteobjekt.  
 Faget økonomi utviklet seg som følge av behov for å forsvare forskjellige gruppers 
økonomiske  interesser, etter hvert som økonomien utviklet seg ut over 
jordbrukssamfunnets rammer. Først ute var merkantilismen som forsvarte 
handelsborgerskapets interesser, så fulgte fysiokratene som forsvarte jordbruksadelens 
interesser. Etter hvert som industrialiseringen tok form rundt 1750, ble det behov for teorier 
som forsvarte industriborgerskapets interesser. Adam Smith ga ut ”Wealth of Nations” i 
1776, etter ham fulgte David Ricardo og etter ham igjen Karl Marx. Sammen med James Mill 
og Thomas Malthus, dannet disse kjernen i det som innenfor økonomifaget er kjent som den 
klassiske skolen. Det som kjennetegnet deres teorier var at de bygget på at varens ”value”, 
altså den verdien varen har ved byttet med en annen vare, kommer fra den mengden arbeid 
som er nedlagt i varen. Dette er for så vidt det samme synet som Aristoteles bygde på, altså 
ikke veldig nye tanker. Når arbeidet nedlagt i varen skulle konkretiseres var det imidlertid litt 
ulike oppfatninger om hvordan dette skulle defineres. Den mest presise og omfattende 
definisjonen ble uten tvil levert av Karl Marx, som åpner Kapitalen bind 1 med nettopp dette, 
og skriver langt og utførlig om det. Karl Marx ga disse to formene for verdi navnene 
bruksverdi for ”worth”, og bytteverdi for ”value”. Han skriver i fjerde avsnitt av Kapitalen 
bind 1 om bruksverdien: ”Nytten av en ting gjør den til bruksverdi”. I det andre avsnittet, 
altså rett før, skriver han: ”Varen er for det første en ytre gjenstand, en ting som tilfredsstiller 
menneskelige behov av et eller annet slag. Karakteren av disse behovene, om de for 
eksempel har sitt utspring i magen eller fantasien forandrer ikke noe på saken. Det dreier seg 
her heller ikke om hvordan tingen tilfredsstiller det menneskelige behovet, om den gjør det 
umiddelbart som livsmiddel, dvs. som forbruksgjenstand, eller om den gjør det via en omvei 
som produksjonsmiddel.”   Når det gjelder bytteverdien skriver han svært langt og detaljert 
om denne. Det vi skal merke oss er at han først skriver om hver enkelt persons arbeid, og 
vanskeligheten med å sammenligne ulike slag arbeid. Han introduserer derfor et viktig 
begrep, det samfunnsmessig gjennomsnittlige arbeid. Enkelt forklart, kan vi si at han 
summerer alle arbeidede timer i et samfunn, både de lates og de ivriges, både de 
intellektuelle og de manuelle, både de produktive og de mindre produktive, så deler han 
summen av alle disse kvalitativt forskjellige timene på det samlede antall timer og kommer 



fram til samfunnsmessige gjennomsnittlige timeverk, noe som kan sees på som en slags 
timeverksekvivalent. Enkelt sagt kan vi si at bytteverdien er den verdien som oppstår hos 
produsenten. Det er i produksjonen det benyttes timeverk til å framstille varen eller 
tjenesten. Bruksverdien derimot, oppstår hos forbrukeren. Størrelsen på bruksverdien 
bestemmes av hvilken nytte forbrukeren mener varen har. Denne nytten kan komme av 
magens behov, for eksempel sult. Eller den kan komme fra fantasiens behov, for eksempel 
behovet for merkeklær skapt av reklame. Varens samlede verdi skapes under påvirkningen 
av begge disse to verdiformene. Som Karl Marx skriver (s 50 Kapitalen Bind 1, Første bok, 
Forlaget Oktober 1983): ”Dersom den (varen min anm.) ikke er til noen nytte, så er også 
arbeidet den inneholder nytteløst, teller ikke som arbeid og danner derfor ingen verdi.” Dette 
betyr at varen både må inneholde bytteverdi og bruksverdi for å ha verdi.  
  
Ensidig vekt på bytteverdi 
På 1960-tallet oppsto en ganske stor gruppe økonomer inspirert av Piero Sraffa, kalt neo-
ricardianere. Slik jeg ser det gikk disse seg bort nettopp i dette verdibegrepet, og betraktet 
bytteverdien for den eneste formen for varens verdi. Noe som gjorde at de gang på gang fikk 
problemer med å forklare fluktuasjoner i varens verdi som ikke kom fra endret 
arbeidsinnhold i varen. Denne teoretiske retningen har enda tilhengere spredt omkring, men 
er lite diskutert i dag. 
 
Ensidig vekt på bruksverdi 
Neo-ricardianerne la ensidig vekt på bytteverdiens rolle, men det å legge ensidig vekt på 
bruksverdiens rolle ble gjort mye tidligere og i et mye, mye større omfang. Karl Marx’ 
økonomiske teorier hadde noe framgang på slutten av 1800-tallet, men enda viktigere var 
kanskje framgangen til den politiske bevegelsen rundt arbeiderklassen, som gjorde Marx 
teorier til sine. I hundre år hadde arbeidernes lønninger ligget rundt eksistensminimum, men 
på slutten av 1800- tallet begynte de å øke. Dette både som følge av økt produktivitet og økt 
politisk kampstyrke. Dette førte også til et behov blant økonomer for å forsvare 
kapitaleiernes og finanskapitalens interesser. At varens verdi bygde på antall timeverk 
nedlagt i varen ga alt for mye inspirasjon og betydning til arbeiderklassen. Det oppsto derfor 
en ny skole innen økonomien rundt 1870, kalt den neo-klassiske skolen. Denne teorien, 
gjerne kjent som teorien om marginal grensenytte, la ensidig vekt på bruksverdien. De 
kanskje mest kjente økonomene bak denne teorien var Jevons, Walras og Mengere. De kom 
på forskjellig måte fram til den samme konklusjonen. Det som var fellesnevneren for deres 
teorier var at de la vekt på intensiteten i forbrukeren, eller heller kjøperens, behov for varen. 
Hvor stor nytte hadde kjøperen egentlig av varen. Det hele resulterte i teorien om tilbud og 
etterspørsel. Dersom tilbudet er mindre enn etterspørselen vil varens verdi og pris stige, 
dersom tilbudet er større enn etterspørselen vil varens verdi og pris synke. I prinsippet er 
dette ikke noe annet enn en beskrivelse av en form for bruksverdi. En person i en ørken som 
holder på å tørste i hjel, vil ha voldsom nytte av et glass vann, altså har vannglasset stor 
bruksverdi for personen. Det er i prinsippet den samme bevegelsen som skapes av forholdet 
mellom tilbud og etterspørsel, forhold som påvirker intensiteten i kjøperens behov.  
 Sosialøkonomien ble dermed fundert på en ensidig vektlegging av enkelte former for 
bruksverdi. Forbrukerens adferd og omgivelser ble sentralt for sosialøkonomene. 
Forbrukernes adferd ble forsket på sent og tidlig. Teorier om rasjonelle valg er et resultat av 
denne type ideer. Såkalte spillteorier ble også utviklet, men da som et svar på 
finanskapitalens behov. Forbruksmarkedet ble det andre området man forsket på. Når var 



markedet i balanse, hva kunne skape ubalanser etc. Dette utgangspunktet, forbrukerens 
adferd og forbruksmarkedets bevegelser, skapte en svært snever horisont for 
sosialøkonomien. Det faktum at varenes bytteverdi ble påvirket av hvor effektiv 
produksjonen var, ble overlatt til bedriftsøkonomien. Der var jakten på kostnader i 
produksjonen det sentrale fokus. Økonomisk teori kom i en merkelig posisjon med to 
teorier, en for makroforhold og en for mikroforhold, uten noe indre sammenheng. Dette 
utgangspunktet har naturlig nok ført til at sosialøkonomien er ute av stand til å forklare 
kriser og andre sentrale trekk ved samfunnsutviklingen. 
 For å komme fram til en økonomisk teori som kan fortelle noe interessant om 
utviklingen, er det nødvendig å vende tilbake til det klassiske verdibegrepet, som basis for 
økonomisk teori. Å legge ensidig vekt på bytteverdi eller på bruksverdi har vist seg som et 
lite fruktbart utgangspunkt. En vares eller en tjenestes verdi er summen av den bytteverdi og 
den bruksverdi varen eller tjenesten inneholder. Jeg kaller det varens verdibilde, som er 
sammensatt av bytteverdi og bruksverdi i et skiftende forhold. Hvilken verdiform som er 
dominerende i verdibildet er et uhyre viktig spørsmål som gir vidtrekkende konsekvenser. 
 
Forskjellige former og områder for bruksverdi 
Når det gjelder bruksverdiens former, vender vi oss til definisjonen gitt av Karl Marx i 
Kapitalen bind 1, avsnitt to. Han beskriver to former for bruksverdi, som han gir besnærende 
enkle navn som det er all grunn til å holde på; magens og fantasiens bruksverdi. Med 
magens bruksverdi menes menneskenes basisgoder, som i sin enkleste form er mat, klær og 
hus. Med fantasiens bruksverdi menes varer og tjenester som har verdi for menneskenes 
selvbilde, som statusobjekter, feriereiser, opplevelser, samlinger av ulike slag osv. I tider 
hvor knapphetens motsigelse er dominerende vil magens bruksverdi ha en sterk posisjon i 
verdibildet, i tider hvor knappheten er lav vil fantasiens bruksverdi spille en større rolle. 
 Når det gjelder områder for bruksverdi har vi til nå sett på ett, det som dreier seg om 
varer og tjenester produsert for forbruk. Men det finnes flere områder. Det kanskje viktigste 
området er kapitalen selv. Vi ser følgende av sitatet tidlig i denne artikkelen: ”Det dreier seg 
her heller ikke om hvordan tingen tilfredsstiller det menneskelige behovet, om den gjør det 
umiddelbart som livsmiddel, dvs. som forbruksgjenstand, eller om den gjør det via en omvei 
som produksjonsmiddel.” Kapital er samfunnets omfordelingsmaskin. Den som eier kapital, 
kan sørge for en omfordeling av samfunnets skapte produkter til fordel for seg selv. Kapital 
er kapitaleiernes omfordelingsmaskineri. De vurderer verdien av denne kapitalen ut i fra 
hvor godt den fungerer som omfordelingsmaskin. En høy fortjeneste gir en høy verdi på 
kapitalen, og motsatt en lav fortjeneste gir kapitalen en lav verdi. En kapital som ikke gir 
fortjeneste eller som går med tap, er det ingen som bryr seg om p eie. Den er uten verdi. 
 Et annet område for bruksverdi skapes av demografiske endringer i befolkningen. I 
tider og områder med befolkningstilvekst vil bruksverdien være stigende, og motsatt i 
områder og epoker med avtagende befolkning vil bruksverdien falle. I år 1750 var det tre 
millioner innbyggere i USA. 250 år senere var det 300 millioner. Det er åpenbart at denne 
veksten har hatt innflytelse på bruksverdivolumet i samfunnet. Jord var billig i USA så lenge 
det ikke var nok folk til å ta all dyrkbar mark i bruk. Når all dyrkbar mark var tatt i bruk, 
begynte verdien på jordbrukslandet å stige fordi etterspørselen etter jord vokste, men det 
ble ikke laget mer jordbruksland av den grunn.  
 Samfunnsutviklingen forandrer balanseforholdet mellom bytteverdi og bruksverdi i 
verdibildet. De vidtrekkende konsekvensene dette får, skal vi se på i en artikkel om 
samfunnsutviklingen.  



 
Pris 
Et spørsmål som trenger svar er hva som er forskjellen på verdi og pris. Dersom både 
bytteverdi og bruksverdi danner varens verdi, kan da prisen være noe annet? Svaret på det 
er at varer byttes ikke direkte mot hverandre, de byttes til et tredje produkt – penger. 
Forskjellen på verdi og pris utgjøres av at penger har en varierende verdi. I Europa på 13-
1400-tallet var det lite sølv i omløp. Det førte til en økning i pengenes verdi i forhold til 
varenes. Da sølvproduksjonen i Tyskland tok av rundt 1470, og ble utkonkurrert av den 
spanske sølvimporten fra Latin-Amerika utover 1500-tallet, steg sølvmengden i Europa så 
mye at pengenes verdi falt i forhold til varenes verdi, noe som kalles inflasjon. Det medførte 
at varenes pris sank, selv om deres verdi var uendret. Slike variasjoner i pengenes verdi, 
medfører at prisen på varer og tjenester er forskjellig fra verdien. 
 
Mer om dette kan leses i Bind 2: Kapitalens svanesang. 


