
Ny teknologi - en politisk utfordring

Innenfor den sosialistiske bevegelsen har en tradisjonelt 
oppfattet kapitalismens stadige utvikling av ny teknologi 
som progressiv. Marx oppfattet denne omveltningen av pro
dukt ivkreftene som kapitalismens historiske misjon, mens 
Lenin etter oktober-revolusjonen lanserte slagord som so
sialisme er lik sovjetmakt pluss elektrifisering. Av slike 
årsaker har tesen om produktivkreftenes nøytralitet stått 
sterkt. Den innebærer at teknologien Mi seg selv,! oppfat
tes som uavhengig av kapitalismen og dermed hevet over 
politisk kritikk. Det som eventuelt kan kritiseres, er 
teknologiens kapitalistiske anvendelse - kapitalens "mis
bruk" av de foreliggende tekniske muligheter.

Politisk sett har denne teknologiforståelsen bidratt til 
at den sosialistiske bevegelsen ofte har stilt seg avvis
ende og fiendtlig til å gjøre motstand mot tekniske end- 
ringer i industrien. Slik motstand er ofte blitt karak
terisert som maskinstorming og dermed som feilaktig “ja 
av og til som reaksjonært - eventuelt med teoretisk hen
visning til Marxs kritikk av luddittenes ødeleggelse av 
nye veve- og spinnemaskiner ved begynnelsen av det 19. år
hundre. Store deler av arbeiderbevegelsen har faktisk 
støttet opp om kapitalens teknologiske modernisering. I 
Norge kan vi for eksempel finne en rekke eksempler på at 
fagforeninger og faglige tillitsvalgte har stått i fremste 
rekke for å presse fram slike moderniseringer i "sine" be- 
drifter - særlig i etterkrigsperioden.

Det har imidlertid hele tida vært en kraftig understrøm 
av teknologiskepsis og -kritikk. Selv hos Marx finner vi 
slike tilløp, særlig der hvor han omtaler hvordan kapitalen 
bruker teknologi som våpen mot arbeiderklassen. "Maskine
riet virker dessuten ikke bare som en overmektig konkurrent
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som stadig er på spranget til å gjøre lønnsarbeideren 
overflødig. Kapitalen bruker og proklamerer det høyt og 
tydelig som en fiendtlig kraft for arbeideren. Det blir 
til det mektigste krigsmiddel for å slå ned periodiske 
arbeideroppstander, streiker o.l. mot kapitalens enevelde1*1 
Marx har også sterke utsagn om arbeidsmiljøkonsekvenser: 
,fMens maskinarbeidet angriper nervesystemet til det 
ytterste, undertrykker det musklenes mangeartede spill og 
konfiskerer all fri kroppslig og åndelig virksomhet**.I 2

Mens marxistiske teoretikere har vært lite opptatt av å 
utvikle denne typen teknologikritikk - ja studier av pro
duksjonsteknologi og arbeidsprosesser overhodet - har ar
beiderklassen vært involvert i en stadig kamp omkring tek
niske fornyelser og omlegginger av arbeidsprosessen på 
arbeidsplassene. Denne formen for konflikt har stått sen
tralt i en bredere kamp om arbeidsforholdene i bedriftene - 
en kamp som har dreid seg om innflytelse, arbeidstempo, 
jobbsikkerhet, kvalifikasjonskrav og bevaring av kunnskap 
blant arbeiderne, ulykkes- og forgiftningsfare - kort sagt 
oil arbeidsmiljø i vid betydning.

Kampen om arbeidsforholdene har tatt ulike former. Offen
sive og defensive midler har vært benyttet - streik, sabo
tasje, forhandlinger, regulering av arbeidstempo, forsøk på 
å lure tidsstudiefolk og overordnede eller skifte av jobb. 
Holdningene ..til teknologi har selvsagt variert, og dermed 
også handlingene, mellom bedrifter, regioner og nasjoner og 
med politiske og økonomiske konjunkturer.

Det er imidlertid ikke bare tale om konjunkturelle sving
ninger i kampen om arbeidsforholdene (jfr. Knut H. Søren
sens artikkel om arbeidsmiljølovgivningen i Norge). Over 
tid har forståelsen for hva denne kampen dreier seg om, 
blitt brédere og mer rotfestet. Det gjenspeiler seg i ut
viklingen av arbeidsmiljøbegvepet fra slutten av 1960-årene 
Her er det tale om en parallell utvikling av politiske ak
sjoner - på bedriftsnivå og på nasjonalt nivå - og av kunn
skap og politisk forståelse.

I samme periode skjedde det en revitalisering av den marx
istiske teorien, framfor alt av den grunnleggende økonomi- 
kritikken. Behandlingen av arbeidsforhold og arbeiderak
sjoner på bedriftsnivå foregikk imidlertid i hovedsak på 
siden av denne teoretiske virksomheten. Slike analyser 
forble beskrivende i politisk-polemiske termer, og de fikk 
ofte et sterkt moraliserende preg.
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Nå var ikke den marxistiske teorien helt uten redskaper 
for å foreta analyser av arbeidsforhold og teknisk-orga- 
nisatoriske endringer i bedriftene. I avsnittet om den 
relative merverdiens produksjonsmetoder i første bind av 
Kapitalen skisserer Marx selv noen grunnelementer i en slik 
teori om arbeidsprosessen. I dag foregår det en viktig og 
interessant forskningspreget debatt med utgangspunkt i 
disse grunnelementene - en debatt som forsøker å klarlegge 
drivkreftene bak og konsekvensene av omdanningen av ar
beidsprosessene under kapitalismen. Denne debatten - 
ihvertfall slik den pågår i Norden og i engelsk- . 
språklige land - startet med en bok som kom ut i 1974. Det 
var Harry Bravermans nLabor and monopoly capital. The 
degradation of work in the 20th sentury". Også dette num
meret av Vardøger har intellektuell gjeld til Braverman, 
noe vi markerer ved å trykke en oversettelse av et fore
drag som han holdt like før sin død i 1976. Foredraget 
er den siste kjente presentasjon som Braverman gjorde av 
sine standpunkter.

Vi trykker imidlertid dette bidraget først og fremst fordi 
synspunktene til Braverman spiller en så sentral rolle i de 
de pågående diskusjonene om arbeidsforhold og tekniske 
endringer at de fortjener allmenn interesse. Dessuten er 
det foreløpig ikke oversatt andre av hans arbeider til 
norsk. Artikkelen gir for øvrig en kortfattet, men fyldest- 
gjørende, presentasjon av Bravermans hovedtanker omkring 
arbeidets degradering under kapitalismen.

I den debatten som har rfulgt i kjølvannet etter ,fLabor and 
monopoly capital*11*, er det særlig på tre punkter at Braver
mans teorier er blitt kritisert. For det første konsen
trerer Braverman seg i all hovedsak om fagarbeidet, mens 
han viser liten interesse for den nye typen massearbeider 
som skapes gjennom storindustrien, og som ikke springer ut 
av noen form for fagarbeidertradisjon. En påvisning av at 
fagarbeidet har mistet mye av sin betydning gjennom kapita
lismens utvikling, og at kvalifikasjonskravene for denne 
typen virksomhet har sunket, er ikke det samme som å påvise 
at lønnsarbeidet i sin alminnelighet er blitt degradert.

For det andre er* det et spørsmål om en overhodet kan påvise 
at det har foregått en generell dekvalifisering i arbeider
klassen, slik Braverman hevder. Dels er den historiske ut
viklingen på dette feltet tvetydig5, dels kan kvalifika
sjonskrav og anvendelse/ikke anvendelse av fagarbeidere på
virkes av lokal faglig-politisk kamp, og dels kan kvalifika
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sjoner være sosialt definert mer enn de er gitt av teknisk- 
organisatoriske kjennetegn ved arbeidsprosessen.6

Dette siste poenget fører oss over i det som er det tredje ■ 
og kanskje viktigste - kritikkpunktet, nemlig Bravermans 
neglisjering av ,Tdet politiske nivåetI 11 i analysen. I "La
bor and monopoly capital" ses det stort sett bort fra det 
som vi har kalt kampen om arbeidsforholdene - arbeidernes 
motstand mot kapitalens forsøk på omdanning av arbeidspro
sessen med ny teknologi og nye former for arbeidsorgani
sering. Det historiske forløpet av denne omdanningen av 
arbeidsprosessen kan selvsagt ikke forstås dersom politik
ken - inklusive styrkeforholdet mellom klassene - holdes 
utenfor analysen.

Braverman forsøkte å avgrense seg fra denne typen kritikk 
ved å framheve at "Labor and monopoly capital" handler om 
strukturelle endringer og ikke om arbeiderklassens bevisst
het og politiske agering.7 Mye kan også tyde på at arbei- 
dermotstanden - arbeidernes evne til å motstå kapitalens 
omdanningsbestrebelser - i det lange løp har mindre betyd
ning enn hva Bravermans kritikere tillegger den på bakgrunn 
av undersøkelser med forholdsvis kort tidshorisont. En 
vektigere kritikk mot Bravermans perspektiv må derfor ta 
utgangspunkt i om Bravermans metodiske tilnærming overhodet 
er fruktbar, dvs. å skille ut de teknisk-økonomiske ele
mentene i produksjonsprosessen som et eget studieobjekt - 
uten å innarbeide politiske og kulturelle faktorer. Selv 
om de teknisk-økonomiske forholdene på lang sikt dominerer, 
blir det vanskelig å forstå dynamikken i den kapitalistiske 
omdanningen av arbeidsprosessen på denne måten. De fleste 
av de øvrige bidragene til dette nummeret av Vardøger rep
resenterer implisitt en slik kritikk, selv om den ikke ut
vikles teoretisk.

I den Braverman-artikkelen som vi trykker i dette nummeret, 
er det også et problem knyttet til argumentasjonen omkring 
lønn og forsørgelsesbyrde. Det er her nærliggende å tolke 
Braverman dithen at han vil forsvare det tradisjonelle (men 
hendøende) mønsteret med en (mannlig) eneforsørger i fami
lien. Braverman har imidlertid neppe ment at argumentet 
skulle forstås på denne måten siden han i andre sammen
henger forsvarer kvinners rett til "skikkelig" arbeid. For 
eksempel er "Labor and monopoly capital" et pionerverk i 
analysen av hva teknisk endring har betydd for kvinneyrker 
som kontorarbeid. Artikkelens argumentasjon skal derfor 
oppfattes som et forsøk på å vise hvordan arbeidet degra-
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deres også lønnsmessig, dvs. at arbeidskraftas pris i 
gj ennomsnitt synker.

Braverman-debatten har i hovedsak foregått i akademiske 
fora. Det betyr ikke at den er uten politisk betydning. 
Tvert om reiser denne debatten spørsmål og problemer som 
er viktige for utformingen av faglig-politiske strategier 
omkring blant annet tekniske endringer og bedre arbeids
miljø. Svært mange av deltakerne i debatten er opptatt 
av virksomhetspolitiske forhold og ser tekniske og orga
nisatoriske forandringsforsøk som uttrykk for kapitalens/ 
bedriftsledernes ønske om tiltakende kontroll over arbeids
prosessen og arbeiderne. Den vekt som Marx la på jakten 
på ekstraprofitter og enkelt-kapitalenes innbyrdes konkur
ranse som drivkrefter bak omstruktureringen av arbeidspro
sessen, blir da erstattet med bedriftsledernes MpolitiskeM 
motiver - deres lfbehov,f for kontroll. Ut fra dette per
spektivet blir ikke bare arbeideres motstand mot forandring 
nødvendig og riktig - motstanden blir også tilstrekkelig 
som faglig-politisk strategi. I sin konsekvens betyr dette 
en argumentasjon for maskinknusing og ny-luddisme som vel- 
egnede kampformer i dagens situasjon.^

Denne typen arbeidsprosesstilnærming framstår derfor etter 
vår oppfatning som utilstrekkelig. Den høyst problematiske 
faglig-politiske strategien som det argumenteres for - 
direkte eller indirekte - gjenspeiler to viktige teoretiske 
svakheter. Den ene er utilstrekkeligheten ved arbeidermot- 
standsbegrepet som grunnlag for å forstå arbeiderklassens 
lokale virksomhetspolitiske kamp. Ut fra et motstandsper- 
spektiv forsvinner for eksempel forsøkene på en mer offen
siv påvirkning på og forandring av arbeidsprosessen, og 
dermed mulighetene for en mer aktiv pregning av arbeids
forholdene. Slike forsøk spiller ihvertfall en viss rolle 
i norsk fagbevegelse i dag. Begrepet om arbeidermotstand 
bidrar dessuten til en neglisjering av den periodevis mer 
offensive kampen som arbeiderbevegelsen som helhet fører - 
som fagbevegelse i nasjonale konflikter og som partier i 
parlamentet. Dette er et utslag også av den andre teore
tiske svakheten ved den beskrevne formen for arbeidspro
sesstilnærming, nemlig den nokså nærsynte fokuseringen på 
individuelle arbeidsprosesser, løsrevet fra nasjonale og 
internasjonale forhold.

Dette kan utdypes noe dersom vi i analysen innfører et 
skille mellom arbeidsbetingelser og arbeidsforhold. Med 
arbeidsbetingelser menes de rammevilkår som lønnsarbeidet
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til enhver tid formes under, inklusive det generelle 
lønnsnivået, lov- og avtalebaserte reguleringer av anset
telsesforhold og arbeidsmiljø og styrkeforholdet mellom 
samfunnsklassene. Arbeidsforholdene er de umiddelbare 
vilkårene som arbeiderne står overfor i en virksomhet, dvs. 
virksomhetens arbeidsmiljø, dens tekniske og organisator
iske oppbygging, ansettelsesforhold og lønnsnivå/lønns
system. Arbeidsforholdene påvirkes både av lokale kamp 
og sentrale endringer i arbeidsbetingelsene, mens kampen 
om arbeidsbetingelsene er avhengig av en mobilisering 
knyttet til arbeidsforholdene. Endringene i arbeidspro
sessen kan derfor ikke forstås bare ut fra allmenn kunnskap 
om arbeiderbevegelsens nasjonale politikk og om teknologisk 
utvikling og nye ledelsesstrategier, like lite som den kan 
forstås bare ut fra måten den lokale kampen mellom arbei
dere og bedriftsledelse utspiller seg på.

Betydningen av en slik 11 flernivåanalyse" illustreres både 
i Håkon With Andersens artikkel om transformasjonen i 
skipsbyggeindustrien og i Knut H. Sørensens artikkel om 
arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforholdene i 
Norge. Andersen behandler utviklingen i en enkelt bransje 
der han viser betydningen av internasjonale konjunkturer 
og generell prodiiktivkraftutvikling som det materielle ut
gangspunktet for de strategier som bedriftsledelsen og 
fagforeningene utformer og iverksetter for endringer og 
ikke-endringer i arbeidsprosessen i skipsbyggeindustrien.
Ut fra en tradisjonell arbeidsprosesstilnærming vil det 
for eksempel bli vanskelig å forstå betydningen av de øko
nomiske konjunkturene i denne sammenhengen og den rolle som 
statsmakten etter hvert har kommet til å spille som økono
misk ,!livredder,! for skipsbyggeriene.

Sørensen viser i sin artikkel hvordan arbeidsmiljølovgiv
ningen i prinsippet er et sosialpolitisk tiltak der stats
makten forsøker å regulere noen siden ved betingelsene for 
den samfunnsmessige reproduksjonen av arbeidskrafta. Disse 
reguleringene er gjenstand for politisk-parlamentarisk 
strid der både kapitalinteressene og arbeiderbevegelsen 
gjør seg gjeldende. Utfallet av slike stridigheter har i 
høy grad vært preget av styrkeforholdet mellom samfunns
klassene og den aktuelle økonomiske konjunkturen. Dersom 
arbeiderbevegelsen hadde stilt seg utenfor denne kampen, 
ville den også ha neglisjert en mulig måte å påvirke ar
beidsbetingelsene på. Dette forsterkes ved at virkningene 
av arbeidsmiljølovene - slik Sørensen viser - har vært av
hengig av funksjonsmåten og omfanget av virksomheten til
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det statlige inspeksjonsorganet som er knyttet til slike 
lover (fabrikktilsynet/arbeidstilsynet). Dette organet 
styres også politisk.

Arbeidsmiljølovgivning har ingen entydig effekt på de 
lokale arbeidsforholdene. Bedriftslederne er ikke auto
matisk lovlydige, og tilsynets virksomhet er ikke i seg 
selv noen garanti for at loven etterleves. Slik sett er 
arbeidsmiljølovgivningen en arbeidsbetingelse hvis kon
krete virkning på de lokale arbeidsforholdene avhenger av 
hvordan loven forsøkes brukt av henholdsvis arbeidere/ 
lokal fagbevegelse og den lokale bedriftsledelsen. Det er 
slett ikke likegyldig hvordan dette råstoffet er, men det 
lokale styrkeforholdet viser seg å ha overordentlig stor 
betydning for hvordan dette legale råstoffet kan utnyttes.

Noe liknende kan vi se i forbindelse med den såkalte data
avtalen som hjemler valg av egne tillitsvalgte som skal 
ivareta arbeidernes interesse i forbindelse med ny tekno
logi, og som gir fagforeningene/bedriftsklubbene forhand
lingsrett i slike spørsmål. Denne avtalen, som klart over
skrider arbeidermotstandsperspektivet, markerer noen mulig
heter for arbeiderklassen til å påvirke den teknologiske 
omdanningen av arbeidsprosessen som er særegne for Skandi
navia. Igjen kan vi imidlertid se at utnyttelsen av disse 
mulighetene avhenger sterkt av fagforeningenes/klubbenes 
styrke og evne til å bruke slike rettigheter. For eksempel 
kommer fagforeningene svært ofte på etterskudd når det. 
gjelder å påvirke innføring av ny teknologi, dvs. etter at 
den nye teknologien er anskaffet. Det er åpenbart at 
mulighetene for "etterskuddspåvirkning" er mye mindre enn 
de er før anskaffelsen er foretatt.9

Med andre ord er det nødvendig med et vekselspill mellom 
lokal og nasjonal aktivitet, mellom kamp om arbeidsbeting
elsene og kamp om arbeidsforholdene. Dette vekselspillet 
har norsk arbeiderbevegelse hatt problemer med å mestre.
Den hegemoniske sosialdemokratiske tradisjon har satset 
mest på å påvirke de statlig- og tariff-regulerte arbeids
betingelsene. Det har den gjort i en grad som har ført til 
lokal demobilisering i den faglige kampen om formingen av 
arbeidslivet, og dermed til manglende evne til å utnytte 
slike nasjonale seire. De nasjonale seirene har dessuten 
vist seg å være vanskelig å vinne etter en slik lang demo- 
biliseringsperiode.

Opposisjonelle strømninger - ihvertfall etter 1945 - synes
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på sin side å ha satset mest på den lokale kampen om ar
beidsforholdene. Den nasjonale kampen om arbeidsbeting
elsene har ikke vært vist samme interesse. Sett i sammen
heng med de sosialdemokratiske prioriteringene har de oppo
sisjonelle strømningene derfor utgjort en gunstig motvekt 
mot demobiliseringstendensene. Dersom opposisjonen hadde 
utviklet seg til å bli noe annet enn en minoritet, kunne 
imidlertid den noe ensidige satsingen på lokal aktivitet 
fått uheldige konsekvenser også for den lokale kampen.

Studiene av arbeidsprosessen er stort sett blitt foretatt 
méd utgangspunkt i en toklasseforståelse. Den virksomhets- 
poli*tiske kampen oppfattes stort sett utelukkende som en 
kamp mellom arbeid og kapital, mellom arbeidere og bédrifts- 
ledere. I mange sammenhenger er dette utilstrekkelig. F.W. 
Taylors utvikling av "vitenskapelige" ledelsesformer - 
Scientific management - som for eksempel Braverman oppfatter 
som et ekte uttrykk for kapitalens interesser - lar seg 
vanskelig forstå uten å ta hensyn til ingeniørprofesjonens 
stilling i klemme mellom arbeidere og kapitalister.Med 
andre ord er det nødvendig å trekke inn i analysen mulig
heten for at det kan eksistere en tredje part i en mellom
posisjon - en part som i forskjellige sammenhenger vil 
prøve å gjøre sine interesser gjeldende - interesser som 
ikke alltid er identiske med bedriftseiernes.

To av bidragene til dette nummeret viser fruktbarheten av 
en slik tenkemåte. Knut H. Sørensen behandler i artikkelen 
"Forskning for fagbevegelsen?" noen retninger innen norsk 
samfunnsvitenskapelig arbeidsforskning som har forsøkt å 
stille sine kunnskaper til disposisjon for fagbevegelsen.
Som Sørensen viser, kan ikke forskerne uten videre fungere 
som organiske intellektuelle for fagbevegelsen. Deres 
klassemessige stilling ut fra tilknytningen til satsappa- 
ratet og til de spesielle arbeidsbetingelsene innenfor 
forskningssystemet, sammen med deres utgangspunkt i borger
lige teoritradisjoner, skaper vansker for en slik funksjons
måte. Selv om forskerne her kan utgjøre en viktig alliert 
for arbeiderklassen i kampen om arbeidsforholdene, er det 
klare begrensninger i forskernes muligheter til å produsere 
egnet kunnskap. . Det sosialdemokratiske hegemoniet i fagbe
vegelsen er også et problem i så måte.

En sentral del av denne forskningstradisjonen representeres 
av den såkalte sosiotekniske skolen som vokste fram her i 
landet gjennom "Samarbeidsprosjektet LO-NAF". Denne skole
retningen har i dag sitt fremste fotfeste i Arbeidspsykolo-
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gisk institutt i Oslo. Med sin spesielle forankring i av- 
taleverket og i statsmaktens virksomhet i forbindelse med 
arbéidsmiljøforskning, spille den sosiotekniske retningen 
en svært viktig rolle som teoretisk rettesnor for eksperi
menter som kan danne utgangspunkt for endringer i organisa
sjonsformer o.l. i norsk arbeidsliv. Som Sørensen viser i 
sin artikkel, er det store svakheter ved den sosiotekniske 
teorien - svakheter som representerer en slags sosialdemo
kratisk, samarbeidsorientert dreining av forskningen.

En annen type kritikk reises i innlegget fra Tor Halvorsen 
der han kommenterer den såkalte Skotfos-rapporten av Per 
H. Engelstad. Engelstad, som er forsker ved Arbeidspsyko- 
logisk institutt og dypt rotfestet i den sosiotekniske 
tenkemåten, har i denne rapporten gitt en beskrivelse av 
et forsøk på samarbeid om teknisk-organisatqriske forand
ringer i en ne^ileggelsestruet bedrift. Tilsynelatende står 
vi her overfor en sosioteknisk spontanorganisering. Bedrif- 
ter lyktes med å få til en produktivitetsøkning som var 
tilstrekkelig stor til at nedleggelse i første omgang ble 
unngått. Til gjengjeld ble store deler av arbeidsstokken 
rasjonalisert bort. Dette blir i etterhånd framstilt av 
Engelstad som en sosioteknisk forandringsprosess og - en 
sosioteknisk suksess-historie.

Halvorsen er i sin kritikk opptatt av de problemer som for
holdet til mellomlederne i bedriften skaper fordi disse på 
mange måter representerer en rredje interessegruppe. Han 
reiser dessuten spørsmålet om hvordan et slikt lokalt eks
periment, der bedriftsklubben går inn i et samarbeid om 
utforming av arbeidsforholdene, kan tilpasses kampen om de 
nasjonale arbeidsbetingelsene slik dette utformer i tariff- 
systemet og avtaleverket for øvrig. Utover Halvorsens po
enger, er det et spørsmål om hvor vellykket Skotfos-omlegg- 
ingen faktisk var, og dermed hvor tjenlig eksemplet er til 
å markedsføre metoden som grunnlag for "en ny industripoli- 
tikkM - slik sosioteknikerne gjør. For eksempel var trolig 
potensialet for denne typen forsøk spesielt stort på Skot- 
fos. Bedriften var innen bransjen kjent for å være usedvan
lig dårlig drevet, og den ligger fremdeles ikke særlig høyt 
når det gjelder driftseffektivitet.

I den aktuelle politiske debatten er det også betydelig 
større interesse for de industripolitiske sidene ved 
teknisk-organisatoriske forandringer enn det er for arbeids- 
miljøeffektene. Dette er et uttrykk for faren for at vi 
står foran en periode med tilbakeslag for arbeiderklassen
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i kampen om arbeidsforholdene. Samtidig er det viktig å 
gå inn i den industripolitiske debatten som etter hvert 
vil utvikle seg, blant annet for å forsvare de rettigheter 
arbeiderklassen har oppnådd fram til nå.

Industripolitikk vil bli tema for et kommende nummer av 
Vardøger. I dette nummeret tar Elin Kvande opp det mer 
avgrensede spørsmålet om teknologi og arbeidsløshet. Etter 
hvert som tallet på arbeidsløse i Norge har økt voldsomt 
de siste par årene, er det trolig blitt større politisk 
interesse for sysselsettingsvirkninger av ny teknologi enn 
det er for virkningene på arbeidsmiljøet.

Som Kvande viser, er det et mangetydig forhold mellom tek
nologisk utvikling og sysselsetting. På den ene siden kan 
teknologi representere en utvikling av produktivkreftene 
som frisetter arbeidskraft. På den andre siden kan den 
bidra til å skape økonomisk vekst som kan danne grunnlag 
også for vekst i sysselsettingen. Hvilken effekt som er 
dominerende, synes avhengig av om verdensøkonomien er inne 
i en oppgangs- eller nedgangsfase. I dag er vi inne i en 
langvarig stagnasjonsperiode. Da kan det se ut som om f,nyn 
teknologi i hovedsak bidrar til økt arbeidsløshet.

Det finnes en rekke undersøkelser på bedriftsnivå som viser 
at teknologisk modernisering bidrar til redusert forbruk 
av arbeidskraft.11 Ut fra samlede tall om den norske øko
nomien er det imidlertid - som Kvande viser - vanskelig å 
se at "ny" teknologi i vesentlig grad bidrar til den økende 
arbeidsløsheten. I hovedsak synes arbeidsløsheten å springe 
ut av mangel på vekst i nye arbeidsplasser - en vekst vi 
må regne med i hovedsak vil finne sted i offentlig og privat 
tjenesteyting.12

Mange tror i dag at en teknologisk modernisering av norsk 
industri er nøkkelen til et nytt oppsving i landets økonomi. 
Dette er for eksempel en hovedtanke i utkastet til Høyres 
teknologiprogram.1^ Betydningen av en slik modernisering 
virker også åpenbar, slik at de industripolitiske uenig- 
hetene i stor grad vil dreie seg om hvordan denne moderni
seringen skal foregå, hvem som skal styre den, og hvilken 
retning den skal ta. For den sosialistiske bevegelsen er 
dette viktige spørsmål. Vi kan imidlertid ikke ta det for 
gitt at MnyM teknologi alene kan skape et nytt oppsving. 
Kanskje trengs det en omfattende omstrukturering av ver
densøkonomien? Dette spørsmålet vil Vardøger vende tilbake 
til.
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I dette nummeret trykker vi også to andre bidrag. Det ene 
er en oversettelse av Karl Mavxs Spørreskjema utarbeidet 
for å kartlegge levekårene for den franske arbeiderklassen. 
Dette dokumentet gjengis ikke bare fordi det har historisk 
interesse. Spørreskjemaet gir også innsikt i hvordan Marx 
definerte slike levekår, og hvordan han gjennom et slikt 
skjema ville forsøke å mobilisere den franske arbeider
klassen til kamp for å bedre arbeids- og boligforholdene.
Det andre bidraget er et debattinnlegg om "Statsintellek- 
tuelle på norsk" av Hans Ebbing. Denne polemikken har 
ingen tilknytning til hovedtemaet i nummeret, selv om den 
berører noen av de samme problemstillinger som Sørensen 
er inne på i artikkelen om "Forskning for fagbevegelsen?". 
Ebbing diskuterer imidlertid mer generelle begrensninger 
i samfunnsforskeres vilkår for produksjon av kunnskap, med 
utgangspunkt i en debatt som verken "Kontrast" eller "Dag
bladet" var interessert i å bringe videre.
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