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PÅ JAKT ETTER DEN POLITISKE KORREKTE PC - 
OM MULIGHETENE FOR EN RADIKAL TEKNOLOGI
POLITIKK

I 1872 utga den engelske forfatteren Samuel Butler den satiriske romanen 
Erewhon. Vi møter her den oppdagelsesreisende Higgs som kommer til et 
samfunn som har forbudt bruken av maskiner. I Erewhon bestreber de seg på 
å bekjempe utviklingen av teknologi og vitenskap, ja en hver form for 
«framskritt». Butlers skyteskive er i første rekke samtidens religiøse og 
sosiale hykleri, men Erewhon symboliserer på mange måter radikale 
intellektuelles forhold til teknologi: Det er ubehagelig, og vi velger å 
neglisjere det. På denne måten er forståelsen av det moderne samfunnet blitt 
et Erewhon. Økonomiske, politiske og kulturelle forhold beskrives som om 
de ikke hadde noe med teknologi å gjøre.

Eller, enda verre, teknologien blir gjort til problemet. Radikale intellek
tuelle, sier den amerikanske feministen Donna Haraway, «ser stadig dypere 
dualismer mellom kropp og bevissthet, dyr og maskin, idealisme og 
materialisme i de sosiale praksisene, symbolske formuleringene og fysiske 
gjenstandene som forbindes med ’høyteknologi' og vitenskap. Fra Herbert 
Marcuses De/ en-dimensjonale menneske til Carolyn Merchants The Death of 
Nature har de analytiske ressursene som er utviklet av progressive, insistert 
på teknologiens nødvendige dominans og kalt oss tilbake til en innbilt 
organisk kropp for å integrere vår motstand».1 Hvor ofte er det ikke «katt og 
kaniner og et småbruk på Ørland» som representerer «Annerledeslandet»?

Denne artikkelen var i utgangspunktet tenkt som en kritisk kommentar til 
SVs teknologipolitikk, slik den kommer til uttrykk i prinsipprogram, 
arbeidsprogram og skrifter fra partiets leder Erik Solheim. Sistnevnte har 
bidratt til å aktualisere temaet innenfor SV. Emnet spiller en stor rolle i Den 
store samtalen, boka som ble resultatet av Solheims strev med å tenke «nytt».
I løpet av sen vinteren 1996 har han skrevet flere avisinnlegg og kronikker 
om dette emnet enn om noe annet. Siden Solheim i hovedsak kontrollerer 
SVs politiske dagsorden, betyr dette at teknologi sannsynligvis vil spille en 
langt mer sentral rolle i partiets politiske profilering enn det har gjort 
tidligere. (Det skal det i parentes bemerket heller ikke så mye til.) Solheim 
har på denne måten tatt på seg oppgaven å lede SV ut av Erewhon. 
Spørsmålet er om han greier det, og hvor han i så fall fører partiet.

I denne sammenheng er det selvsagt rimelig å huske på at det finnes andre 
oppfatninger i SV enn Solheims. Jeg har i hvertfall funnet det nyttig også å
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legge vekt på det alternative teknologipolitiske synet som den framtredende 
SV-eren Knut Kjeldstadli har utviklet i ett innlegg og en døbbelt-krønikk i 
SV-avisa Ny Tid. Dette gir en større bredde. Uansett er det all grunn til å 
reflektere inngående over forholdet mellom teknologi og radikal politikk. Det 
er en slik gjennomtenkning som denne artikkelen vil invitere til

SVs teknologipolitikk' Fra marked til moral?
Mange vil selvsagt stusse over ordbruken i overskriften. Er det noe som heter 
teknologipolitikk? Har SV noen gang hatt noe slikt? Disse innvendingene 
illustrerer noe av problemet. For det første er det vanlig å betrakte teknologi 
som nøytral størrelse og hevet over eller liggende utenfor politikken. For det 
andre er teknologiutvikling i stor grad knyttet til den del av den økonomiske 
aktiviteten i kapitalismen som det parlamentariske systemet har overlatt til 
bedriftseiere og «ledere å ta seg av. Derfor er det vanlig å oppfatte 
statsmaktens rolle i forhold til det teknologiske området som vagt definert og 
i hovedsak knyttet til forskningsstøtte og nødtørftige reguleringer av 
anvendelser («felleskapitalist»-oppgaver).

Når det gjelder SVs tenkemåte, så får begrepet «teknologipolitikk» minst 
to betydninger. For det første er det en betegnelse på tiltak som er rettet inn 
mot å styre den teknologiske utviklingen. For det andre er det knyttet til 
observasjoner av at teknologien er politisk (dvs. kapitalistisk) formet og av 
den grunn må møtes med kritikk. Følgende formulering fra det gjeldende 
prinsipp-prøgrammet illustrerer dette:

«Behovet for å styre utviklinga av ny teknologi og nye informasjons
kanaler er enormt. SV vil overføre kontrollen med den teknologiske 
utviklinga fra markedet til folkevalgte organer. Viktige etiske veivalg skal 
ikke tas av dem som har sterke økonomiske interesser knytta til 
resultatet».2

Hovedpoenget er likevel styring. Når teknologi oppfattes både som «enorme 
produktivkrefter» og «enorme destmktivkrefter»,3 er det viktigere å vinne 
kontroll over utviklingen enn å forsøke å stoppe den. Hva består så styringen 
fra SV i?

Dersom vi leser videre i det gjeldende prinsipprogrammet, finner vi at 
dette konkretiseres på følgende måte:4
- Teknologene skal presentere mulighetene i og dilemmaene ved teknologi 

for offentligheten.
- Offentligheten ska! ha lovfestet innsynsrett i forskningen.
- Produkter fra kjemisk industri, legemiddelindustri, o.L skal presenteres 

(min utheving, KHS) for offentlig tilsyn før de slippes ut på markedet. 
Noen produkter som f. eks, lege- og plantevernmidler hør bare 
godkjennes dersom de erstatter produkter som allerede er på markedet. 
For andre produkter må en vinne erfaring gjennom en prøveperiode.
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- Et viktig prinsipp, ikke minst i biologisk produksjon, er å satse på 
mangfold, ikke i varemerker, men i valg av teknologier.

- Samfunnet bør avsette nok midler til at den frie grunnforskninga får 
utvikle seg.

- SV mener at den største utfordringa er hvordan en skal gjøre den nye 
informasjons- og kommunikasjonsteknologien tilgjengelig for flest mulig.

Programmet inneholder noen få punkter til av samme slag, men de endrer 
ikke på helhetsinntrykket. Dette er vasne greier! Temaene virker tilfeldige, 
og de fleste av forslagene er i beste fall harmløse, i verste fall meningsløse. 
SVs prinsipprogram framstår på denne måten som grunnleggende prinsipp- 
løst i forhold til vesentlige teknologipolitiske spørsmål. Partiet ser altså ut til 
å mangle såvel teoretisk som praktisk innsikt i hva det hele dreier seg om.

SV ønsker større åpenhet og mer debatt omkring teknologisk utvikling. 
Dette er i og for seg et utmerket forslag. Partiet har konkretisert dette 
gjennom forslag om et teknologiråd, underlagt Stortinget, og om årlige 
teknologipolitiske redegjørelser i Stortinget.5 Siden liknende ordninger 
allerede praktiseres i flere andre land, for eksempel Danmark, Nederland og 
Tyskland, er dette rimelige - om ikke akkurat radikale - forslag. Erfaringene 
fra Danmark burde være særlig attraktive for SV. Her har det vært lagt stor 
vekt på folkeopplysning og bredt engasjement, blant annet ved bruk av 
vurderingskomiteer sammensatt av lekfolk. På dette punktet skulle det være 
enkelt å snekre sammen noen reformforslag.

SVs arbeidsprogram 1993-1997 inneholder en stor mengde ulike forslag 
med varierende grad av begrunnelse og sammenheng. Slik har vi vent oss til 
at partiets arbeidsprogrammer skal være. I listen over hovedutfordringer 
legger vi blant annet merke til følgende punkter:6
- satsing på at norsk industri skal utkonkurrere utenlandske bedrifter på det 

norske hjemmemarkedet;
- nyskapning av miljøarbeidsplasser innenfor produksjon av varer og 

tjenester i privat og offentlig regi. Dette knyttes særlig til energi- 
effektivisering, alternative energikilder og avfallshåndtering;

- økt satsing på turisme som er orientert mot natur- og miljøopplevelse, og 
som kan gi utgangspunkt for økt sysselsetting innenfor husflid og 
håndverk;

- utflating av det private forbruket.
SV har ikke forsøkt seg på noen konkretisering av hvilke områder norsk 
industri bør satse på for å vinne tilbake deler av hjemmemarkedet. Andre 
politiske grupper har sett for seg norske vaskemaskiner og norske biler. SV 
sier heller ikke noe om hvordan dette skal lykkes.

Forslaget er ikke nødvendigvis dumt eller galt. I sin nåværende form 
forteller det framfor alt at SV ikke er særlig interessert i norsk industri og av 
den grunn aldri har brydd seg særlig om å analysere den. Partiet stiller noen 
allmenne krav som handler om flere arbeidsplasser, mindre utslipp og bedre
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miljø, og så er det stopp. Hvorfor har ikke SV reflektert over om råvare» 
avhengigheten i norsk økonomi har andre årsaker enn at norske industri- 
kapitalister ikke «gidder» å satse på videreforedling? Kanskje spiller norsk 
kultur en rolle? Kanskje har det betydning at Norge er et lite land? Det siste 
synes i hvertfall betydningsfullt for den delen av eksportindustrien som satser 
på såkalt høy foredlingsgrad med spesialiserte nisjeprodukter der små 
bedrifter i et lite land kan skaffe seg en betydelig andel av verdensmarkedet.

Det er heller ikke bare-bare å gå over fra å koke aluminium til å lage bil
motorer, eller fra å lage avispapir til å lage cd-spillere. Et generelt høyt kunn
skapsnivå betyr ikke at vi i Norge kan alt. Det er mulig å lære seg nye 
ferdigheter, men det er tidkrevende, dyrt og risikofylt. Altfor mange SV-ere 
tror at industribedrifter er fleksible pengemaskiner som kan produsere kjøtt
boller det ene året og tannpirkere det neste.

Arbeidsplasser som er basert på miljøteknologi høres fint ut, og hvem vil 
ikke ha mer energieffektivitet og miljøvennlige energikilder? Det politiske 
problemet i en reformsituasjon er selvsagt hvordan vi får slike arbeidsplasser. 
Hva slags virkemidler ser SV for seg? Med en viss velvilje kan vi finne fram 
til følgende tre typer av tiltak:7
- økte priser på elektrisk kraft for å stimulere til energiøkonomisering;
- økte bevilgninger til grunnforskning, som kanskje gir opphav til nye 

konsepter for miljøvennlig produksjon;
- økte bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid innenfor alternative 

energikilder.
Det var jo heller beskjedent.

Når en leser prinsipp- og arbeidsprogram i sammenheng, framstår altså 
ikke teknologi og teknologipolitikk som prioritert. De få punktene som 
faktisk finnes, bygger ikke på noen sammenhengende analyse. Forslagene 
virker tilfeldige og markeringsorienterte. Det ser ut som om hovedmålet var 
at SV skulle kunne symbolisere miljø og demokrati også på det teknologiske 
området. Representerer utspillene fra Solheim en endring?

«Gå inn i din teknologiske tid!»
Med innlegget «Er teknologi problemet?» i Ny Tid i februar 1996 startet 
Knut Kjeldstadli en indirekte kritikk av noen utspill fra Erik Solheim. 
Budskapet er en advarsel mot at SV-ere skal akseptere argumenter av typen 
«kapitalismen er erstattet av en ny type teknologisamfunn», og han 
konkluderer med at «For sosialister er konsentrasjonen om teknologi i seg 
sjøl et blindspor».8

Solheim reagerte raskt med et innlegg med den lettere religiøse tittel «Gå 
inn i din teknologiske tid!». Her forsvarer han et sterkere fokus på teknologi 
fordi det er nødvendig med politiske inngrep. «Hadde vi ikke trodd at
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politisk styring og samfunnsmessig kamp kunne påvirke retningen på 
teknologien, hadde det jo ikke hensikt å engasjere seg».9

Trolig gjenspeiler dette engasjementet noen bredere ideologiske 
forandringer. Men hva kan årsaken være til at Solheim, i selskap med 
Torbjørn Jagland, nå gir ny teknologi betydelig politisk oppmerksomhet 
gjennom å peke på nye sosiale muligheter som angivelig kommer i 
kjølvannet av «den teknologiske utviklingen»? I utgangspunktet er det en 
betydelig ironi i dette. Etableringen av det moderne kapitalistiske 
industrisamfunnet er jo bygd opp omkring myten om teknologi som 
framskritt. Hvordan kan det ha seg at lederne for de to største 
sosialdemokratiske partiene i Norge finner det nødvendig å markere at ny 
teknologi kan være positivt?

I utgangspunktet kan det være verdt å merke seg Jagland og Solheim 
begge plasserer seg i en lang idéhistorisk tradisjon som er knyttet til 
opplysningstidens framskrittstro. Arbeiderbevegelsen har også vært dominert 
av dette teknologioptimistiske synet. Utviklingen av produktivkreftene ble 
sett på som en betingelse for å etablere et sosialistisk samfunn. Dette skulle 
både bidra til en foreldelse eller overflødiggjøring av kapitalismen og føre 
med seg økt velstand og velferd.

Det positive synet har lenge dominert såvel innenfor kommunistiske som 
sosialdemokratiske partier. Arbeiderbevegelsen har ikke oppfattet det som 
sin oppgave å yte motstand mot utvikling og ibraktaking av ny teknologi. 
Maskinstorming har forekommet, men hovedsynet har vært at dette var 
reaksjonært. Selv på bedriftsnivå har strid omkring ny teknologi i forholdsvis 
liten grad blitt fanget opp av fagforeningssystemet. Det har i stedet vært en 
del av de «uformelle» konfliktene omkring arbeidsvilkårene.

I 1970 engasjerte Norsk Jern- og metallarbeiderforbund Kristen Nygaard 
for å utrede konsekvensene av ny teknologi. Dette initiativet var motivert av 
frykt for at forbundet skulle bli akterutseilt av utviklingen på det 
datateknologiske området. Datateknologien ble oppfattet som en potensiell 
trussel som det var viktig å kunne møte. Resultatet ble imidlertid ingen 
konsekvensutredning om gode og dårlige sider ved datateknologi. I løpet av 
prosjektet oppdaget Nygaard at de tillitsvalgte i NMJF ikke var særlig 
interessert i slike utredninger fordi det var uklart hvordan de skulle brukes. 
Arbeidet ble derfor vridd i en retning som skulle styrke tillitsvalgtsapparatets 
evne til å forhandle og stille krav når nytt datateknologisk utstyr skulle 
innføres. Fagbevegelsen kjempet fram ordninger som egen datatillitsvalgt og 
forhandlingsrett ved innføring av ny teknologi, og det ble satt i gang en 
relativt omfattende skolering av tillitsvalgte.10 På denne måten endret 
prosjektet karakter, fra å være teknologikritisk og preget av usikkerhet til å 
bli et redskap for å stille krav til teknologiske endringer. Det positive 
hovedsynet slo altså igjennom også her.
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Et gjennomført kritisk syn på den teknologiske utviklingen finner vi bare i 
marginaliserte deler av den sosialistiske bevegelsen, hovedsakelig i 
intellektuelle «smågruppen). I Norge var generell teknologikritikk nærmest 
fraværende i arbeiderbevegelsen før 1970. Internasjonalt kan Frankfurter- 
skolen tjene som et typisk eksempel. Her kom den teknologiske utviklingen 
til å bli oppfattet som et undertrykkelsesm iddei og sovepute for en arbeider
klasse som i økende grad framsto som passivisert og integrert i det 
kapitalistiske systemet.

Venstre intellektuelle var på denne måten bekymret over at den tekno
logiske utviklingen var kommet utenfor menneskelig kontroll, en bekymring 
de delte med høyreintellektuelle. Idéhistorisk sett er denne teknologikritikken 
forankret i romantikken og romantiske strømninger. Den franske filosofen 
Jaques Ellul, som ikke er spesielt progressiv, har gitt den kanskje beste og 
enkleste oppsummering av denne typen teknologikritiske synspunkter i sitt 
begrep om det teknologiske imperativ}1 Han hevder at menneskene har 
mistet kontrollen over den teknologiske utviklingen fordi det er teknologien 
selv som setter premissene sin egen videreføring. Ny teknologi skaper 
problemer som løses med ny teknologi, i en uendelig rekke. Systemet gir 
samfunnet ingen muligheter til å la være å bruke det nye. Nyskapning er blitt 
et systemkrav.

Karl Marx var i mange sammenhenger opptatt av å analysere teknologi, 
både som produktivkraft og destruktivkraft. Hovedpoenget hans var selvsagt 
teknologiens betydning som moment i akkumulasjonen av kapital gjennom 
produksjon av «relativ merverdi». Den kapitalistiske utviklingen av teknologi 
er derfor, prinsipielt sett, økonomisk begrunnet og integrert i den markeds
økonomiske logikken. For arbeiderbevegelsen, mente Marx, bød den 
teknologiske utviklingen likevel på positive muligheter på lang sikt fordi den 
ville bidra til å overflødiggjøre kapitalismen. Innenfor en kortere tidshorisont 
kunne imidlertid teknologien være en trussel både mot arbeiderklassen og 
mot naturen. Marx kombinerte følgelig opplysningstidens framskritts- 
optimisme med den romantiske teknologikritikken. Tvetydigheiene og det 
mangfoldige ved den teknologiske utviklingen under kapitalismen forsvant 
imidlertid i arbeiderbevegelsens marx-fortolkninger. Dette gjentok seg i 
forsøkene på å restaurere marxismen på 70-tallet da SV ble dannet,

Denne perioden var preget av en teknologikritisk strømning som sto 
sterkt i de nye sosiale bevegelsene, men som også hadde litt innflytelse i 
arbeiderbevegelsen. Moderne vitenskap og teknologi ble kritisert for å være 
for spesialisert, for snever og for å bidra til naturødeleggelse og samfunns
problemer. Hovedeksemplet på den destruktive siden var selvsagt atom
bomben, men industriell automatisering, utviklingen av nye kjemiske stoffer, 
forurensninger, bilen og alle typer militære teknologier tjente som eksempli- 
fiseringer av de ødeleggende sidene ved naturvitenskap og teknologi.
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SV kom til å representere den romantiske teknologikritikken som hadde en 
klar adresse til DNAs «kraftsosialisme». DNA var i store deler av 
etterkrigstiden dominert av politikere som ville satse på teknologi og 
vitenskap som redskaper for å modemisere det norske samfunnet. (De som 
representerte andre politiske strategier, var heller ikke teknologikritiske men 
argumenterte for en mer «tradisjonell» industripolitikk.) Kritikken av 
«kraftsosialismen» framsto for det store flertallet av DNA-politikere som 
uforståelig (og det var jo ikke alle i SV som var like ivrige teknologikritikere 
heller).

Problemene med å få etablert en norsk statlig satsing på informasjons
teknologi på 1980-tallet illustrerer de politiske miljøenes mangel på interesse 
for slik spørsmål. I Norge kom en slik satsing først i 1987, klart senere enn 
de fleste andre OECD-land. En hovedårsak til den sene satsingen var Høyres 
angst for statlige initiativ på næringspolitiske områder, men det var få 
politikere som markerte entusiasme for den nye datateknologien. Da DNA 
tok over regjeringsmakten i 1986 og stablet «Nasjonal handlingsplan for 
informasjonsteknologi» på beina, var det avgjørende argumentet typisk nok 
et lite gjennomtenkt løfte fra elektronikkindustriens talspersoner om 60 000 
nye arbeidsplasser.12

Det nye stemningsskiftet som Jagland og Solheim har fanget opp, kan 
oppfattes som knyttet til en forandring i det intellektuelle arbeidets tekniske 
vilkår. I 1981 kom den personlige datamaskinen fra IBM på markedet. PC-en 
og liknende maskiner (Macintosh) har siden blitt spredd i stort antall, både på 
kontorarbeidsplasser og i hjemmene. Dagens intellektarbeider betjener i dag 
en datamaskin som ser ut til å by på attraktive kommunikasjons- og 
informasjonsmuligheter. Trusselen om papirløst (og sekretærffitt) kontor med 
degradert arbeid er blitt avløst av visjoner om «cyberspace», nettsurfing og 
«virtuelle virkeligheter». Siden intellektarbeidere utgjør en økende andel av 
partienes velgergrunnlag, forstår partiledere med en smule politisk luktesans 
at her er det viktig å markere seg.

Påpekningen av intellektarbeidemes økte betydning som velgere og deres 
nyvunne erfaringer med datateknologi som arbeidsredskap betyr selvfølgelig 
ikke at Jaglands og Solheims synspunkter må være feilaktige. Det betyr 
heller ikke at synspunktene uten videre kan betraktes som en refleks av 
mellomlagenes klasseinteresser. I første omgang er dette bare ment som en 
påminning om at slike forhold må undersøkes mer inngående. På den annen 
side er det viktig med politiske allianser. I slike sammenhenger er politikkens 
symbølinnhold av stor betydning og dermed også hvem den er adressert til. 
En mellomlagsorientert teknologipolitikk reiser imidlertid allianseproblemer. 
Det skal jeg komme tilbake til.

Det er også viktig å understreke at selv om Jagland og Solheim framfører 
parallelle argumenter, så er den politiske betydningen av stemningsskiftet 
deres forskjellig. Jaglands posisjon kan i stor grad betraktes som en
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«modernisering» av politiske standpunkter som hele tiden har stått sterkt i 
DNA. Det symbolske innholdet i «IT-sosialismen» er riktignok forskjellig fra 
«kraftsosialismen», med en mer tidsriktig «mykhet», men det spiller mindre 
rolle.

I Solheims tilfelle kan det imidlertid virke som om vi står overfor et 
brudd med den romantiske teknologikritikken som har dominert SV siden 
stiftelsen. Bruddet er imidlertid ikke dramatisk, for verken prinsipp- eller 
arbeidsprogrammet gir noe klart uttrykk for teknologikritikk. Er så Erik 
Solheim blitt framskrittsoptimist og teknologiutopist?

«Valg av teknologi er valg av samfunn»
Det ortodokse synet på teknologi som produktivkraft innebar at teknologisk 
utvikling ble oppfattet som å undergrave det kapitalistiske systemet. Dette 
gjorde det nødvendig, progressive ja til og med revolusjonært å fremme ny 
teknologi. Denne teknoutopistiske, ja nærmest teknokratiske ideologien ble 
grundig kritisert av nymarxismen og nyradikalismen på 1970-tallet. 
Produktivkraft-tankegangen ble kastet på den intellektuelle søppelhaugen, 
der den utvilsomt hørte hjemme.

Det var i hvertfall to hovedgrunner til denne avvisningen. For det første 
framsto produktivkraft-tankegangen som miljøfiendlig. Den hadde bidratt til 
å legitimere en relativt brutal utnyttelse av naturressurser og delvis 
ødeleggelse av samfunnets naturgrunnlag. For det andre var det lite som 
tydet på at tesen om motsetningen mellom produktivkreftenes utvikling og de 
kapitalistiske produksjonsforholdene holdt stikk. Tvert om så kapitalismen ut 
til å være i stand til å nyttiggjøre seg ny teknologi i nærmest urovekkende 
grad. I tillegg kunne en vel tilføye at det såkalte nye venstre, som SV var en 
del av, fant de tradisjonelle implikasjonene av produktivkraftoptimismen lite 
attraktive. Det så ut som om det «gamle venstre» enten hadde benyttet 
produktivkraftoptimismen som sovepute, eller, enda verre: I Sovjet-unionen 
og Øst-europa hadde produktivkraft-tankegangen fått en absurd status som 
legitimeringsgrunnlag for destruktive politiske beslutninger.

Nymarxismens forsøk på å påvise produktivkreftenes fundamentalt sett 
kapitalistiske natur passet bedre sammen med den romantiske teknologi
kritikken som dominerte SV. Den var dessuten viktig i den forstand at den 
førte til økt oppmerksomhet omkring hvordan teknologi formes av 
økonomiske, politiske og ideologiske omstendigheter. Samtidig bar den med 
seg en forestilling om en evigvarende (mis)forming av teknologi. Hvem 
kunne tenke seg et sosialistisk atomkraftverk eller en sosialistisk bil? Var de 
kapitalistiske produktivkreftene ubrukelige? Eller, hvor kapitalistisk er 
egentlig kapitalistisk teknologi?

Slike spørsmål dukker nå opp igjen i debatten mellom SV-eme Solheim 
og Kjeldstadli. Det er imidlertid viktig å merke seg at ingen at dem, heller
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ikke Solheim, argumenterer for en oppfatning om en «nøytral» teknologi. 
Tvertimot, Solheim understreker betydningen av å få teknologien så å si 
under politisk kontroll. Troll kan temmes. Kjeldstadli er enig i dette, men vil 
nyansere spørsmålet om hvordan teknologi er viktig for samfunnsutviklingen 
og legge større vekt på den kapitalistiske formingen av teknologien.13

Kjeldstadli argumenterer mot et syn på forholdet mellom teknologi og 
samfunn som gjeme kalles for teknologisk determinisme. Det innebærer at 
teknologi oppfattes som politisk og kulturell nøytral, som laget «utenfor» 
samfunnet, men som i sterk grad påvirker samfunnsutviklingen. Solheim kan, 
slik jeg tolker ham, ikke kritiseres for å være determinist i begge disse 
betydningene. Hans teknologisyn kan kalles for en svak teknologi
determinisme, dithen at han argumenterer for at teknologisk utvikling har 
sterke og entydige konsekvenser for samfunnsutviklingen.

Solheims innlegg er fulle av eksemplifiseringer av dette synet. Han 
hevder for eksempel at Gutenbergs oppfinnelse av trykketeknologien «var 
kolossalt demokratiserende og betydde enorme forandringer i maktforhold, 
vitenskapelig debatt, rikdom osv.»14 Solheim nevner i forbifarten at 
kineserne hadde kjent trykkekunsten lenge før Gutenberg, men uten å spørre 
seg hvorfor den ikke hadde samme virkning der som i Europa. (Som et 
paradoks kan jo nevnes at Hannah Arendt argumenterer for at det var den 
mer effektive trykketeknologien som kom på slutten av det 18 århundre, som 
muliggjorde utviklingen av en offentlig antisemittisme.)15

Kjeldstadlis resept mot Solheims «svake teknologideterminisme» er 
framfor alt å situere teknologien i kapitalismen. «Snakk ikke om teknologi 
som en isolert, avgjørende størrelse. Fokuser på kapitalistiske drivkrefter, 
utforming og bruk av teknologi. Snakk om ansvar og makt». Videre, i noe 
som delvis er et utkast til nytt arbeidsprogram for SV, kommer det noen nye 
punkter:16

«3.1 kampen om teknologien må vi prøve å gå så nær starten som mulig, 
ikke vente til seine ledd i prosessen.
4. Offentlighet, brukere, fagforening må kreve innsyn i forskning og 
utvikling - sjøl om dette butter mot eiendomsrett og forretningshemme
ligheter. (...)
5. Vi må kreve at 'eksperter' forklarer valg/implikasjoner av nye 
teknikker».

Det er lett å være enig med Kjeldstadli i kritikken av Solheim. Solheims 
beskrivelser av teknologiens konsekvenser er et resultat av kunnskapsløshet. 
Når det gjelder argumentasjonen omkring styringen av den teknologiske 
utviklingen, er saken mer innfløkt.

Solheim ligner den teknologiske utviklingen med «den brede flod». 
Trolig er det en effektiv retorikk som gjenspeiler en vanlig opplevelse av 
situasjonen. Solheim greier også å stake ut «en tredje vei», i god SV- 
tradisjon:
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«Teknokratene, ofte i Arbeiderpartiet, sier: - Se så flott den renner! 
Maskinstormeme, ofte i Senterpartiet, svarer: Nei, nå må vi bygge 
demninger! Motsetningen mellom teknokrater og tradisjonalister har 
altfor lenge overskygget det vi kan gjøre: Å påvirke flodens videre løp. 
Vi kan ikke stoppe den. Vi skal ikke bare stå og se på. Vi må forsøke å 
lede den i riktig retning».17

Fra et nymarxistisk, teknologikritisk ståsted er det nærliggende spørsmålet til 
denne billedbruken: Hva med vannkvaliteten? Kjeldstadli peker da også, 
ganske riktig, på nødvendigheten av å finne flodens utspring, dens kilder. 
Dette fører oss da tilbake til kapitalismen. Men løser det problemet?

Om svakheten ved Solheims posisjon er teknologideterminisme, er 
Kjeldstadlis argumentasjon preget av en annen type feilslutning. Han synes å 
forestille seg at teknologiutvikling er en form for rettlinjet prosess, der vi kan 
identifisere en rekke av stadier, fra fødsel via oppvekst til «voksen» teknikk. 
Som hos Freud er barndommen avgjørende. Her produseres traumer som får 
dramatiske konsekvenser. Imidlertid er dette i beste fall en historisk 
konstruksjon, et ønske om at fortellinger skal ha både begynnelse, slutt og 
handling. La oss se på et par eksempler.

Da Thomas Edison «oppfant» lyspæren, var han ute etter å utvikle et 
elektrisk belysningssystem som kunne konkurrere med gassverkene. Edisons 
notatbøker fra perioden er fylt med kalkyler av gasspriser og kopperpriser. Et 
av regnestykkene handlet om hvor tykt tverrsnitt de strømførende kablene av 
kostbart kopper kunne ha, uten at det nye systemet ville bli utkonkurrert av 
gass. Det var resultatene av slike overlegninger som fikk Edison til å utvikle 
en lyspære med glødetråd med høy elektrisk motstand. Investeringskalkyler 
og Ohms lov gav resultatet. Lyspæren, slik vi kjenner den i dag, er altså i en 
meget grunnleggende forstand en kapitalistisk teknologi. Bør sosialister av 
den grunn bruke en annen belysning?

Teknologihistorikeren David Noble beskriver i boka Forces of 
production18 (intet mindre!) utviklingen bak såkalt numerisk styrte verktøy
maskiner (dvs. automatisert «dreiebenk»). Han viser hvordan denne 
teknologien ble utviklet på 1950-tallet som en sammensmelting av tre hoved
interesser. USAs flyvåpen ønsket en produksjonsteknologi som kunne lage 
flyvinger med større nøyaktighet enn tradisjonell teknologi kunne. Bedrifts
ledere innenfor verkstedindustrien ønsket seg en teknologi som gjorde det 
mulig å erstatte relativt høytlønnede fagarbeidere med billig ufaglært arbeids
kraft og å øke ledelsens innsyn i og kontroll over produksjonsprosessen. 
Utviklingsingeniørene ønsket å holde på med noe som var faglig avansert, 
spennende og utfordrende.

Noble argumenterer for at resultatet ble en teknologi som virket etter 
hensikten. Den muliggjorde økt bruk av ufaglært arbeidskraft i verksted
industrien, og den ga økte kontrollmuligheter for bedriftsledelsen. Numerisk
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styrte verktøymaskiner framstår i Nobles utlegning som inkarnasjonen av en 
arbeiderfiendtlig, kapitalistisk teknologi.

Studier av bruk av numerisk styrte verktøymaskiner, både i Norge og i 
mange andre land, viser imidlertid at de kan brukes med høyst forskjellige 
konsekvenser for arbeidere.19 I noen sammenhenger har innføring av slik 
teknologi medført økt bruk av fagarbeidere og større grad av selvstendighet i 
arbeidet, i andre tilfeller har utfallet vært mer i tråd med Nobles antakelser. 
Variasjonen her er imidlertid viktig og peker på et teknologipolitisk sentralt 
poeng: Det må ikke legges ensidig vekt på hvordan en teknologi utvikles, for 
det kan være vel så viktig hvordan den blir brukt.

Det finnes for øvrig et interessant norsk «moteksempel» til Nobles. Den 
edb-ekspertisen som var bygd opp i løpet av 1950-årene på det daværende 
Sentralinstitutt for teknisk forskning i Oslo, ble etter hvert presset til å lete 
seg fram til praktiske industrielle anvendelser av sine kunnskaper. De 
henvendte seg til Aker mekaniske verksted som ga forskerne adgang til 
verftet, men uten at ledelsen var særlig interessert. Forskerne kom i stedet til 
å samarbeide med faglærte arbeidere, et samarbeid som førte til utviklingen 
av et system for en numerisk styrt skjærebrenner. Etter hvert ble det penger 
å tjene også med dette utgangspunktet.

Påstanden om at «Valg av teknologi er valg av samfunn» er altså gal Det 
ville være riktigere å hevde det motsatte, men også det blir problematisk. Vi 
må i stedet se til å kvitte oss med den misvisende og tingliggjort teknologi- 
forståelsen som gjø r at vi på død og liv skal lage slike enkle årsaks
sammenhenger. Vi trenger rett og slett en annen forståelse av de fenomener 
som vi vanligvis kaller «teknologisk utvikling». Spissformulert kan vi si at 
teknologi er like viktig hele tiden. Flodens utspring er ikke viktigere for 
vannkvaliteten enn selve elveløpet. Solheim og Kjeldstadli har begge rett, og 
derfor tar begge feil.

Hva er «teknologisk utvikling»?
Den intuitive, umiddelbare oppfatningen av samspillet mellom teknologi og 
mennesker ser de to elementene som atskilte. Når jeg sitter ved min PC og 
skriver denne artikkelen, virker det helt opplagt at vi kan trekke en grense 
mellom teknologien på den ene siden, og meg på den andre. Deretter kunne 
vi resonnere over forskjellen mellom en situasjon der jeg skriver artikkel med 
perm kontra med PC. Vi får på denne måten lett inntrykk av at det er PC-en 
som forårsaker at mitt skrivearbeid blir annerledes. Siden jeg oppfattes som å 
være den samme personen, må forandringen - gitt at det er en forandring - 
skyldes den nye teknologien. PC-en representerer ut fra en slik oppfatning en 
styring av mitt skrivearbeid. Måten jeg skriver på, er en konsekvens av PC- 
en. Dermed blir det viktig å skape den politiske sett mest korrekte 
datamaskinen.
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Problemet med denne oppfatningen er i første omgang at den overdriver 
betydningen av teknologi og legger for lite vekt på det sosiale. Mennesket 
oppfattes som et mindre vesentlig vedheng til maskinen. Dette gir ikke bare 
en feilaktig forståelse av hva som skjer når nye (eller for den del, gamle) 
teknologier tas i bruk. Det definerer i tillegg de menneskelige brukerne av 
teknologi som grunnleggende sett passive. Vi som i hovedsak beskrives som 
viljeløse vedheng til teknologien, forventes imidlertid brått å bryte ut av 
passiviteten for å delta i høringsmøter om teknologisk forskning eller å gå i 
demonstrasjonstog mot utplassering av genmanipulerte poteter.

Hovedsvakheten ved denne tankegangen er likevel ideen om at det finnes 
noe som heter teknologi og som eksisterer uavhengig av sosiale forhold, og 
at det finnes noe som heter samfunn og som kan studeres uavhengig av 
teknologi. Vi er tilbake til Erewhon-problematikken. Hele den tradisjonelle 
forståelsen av «teknologiens konsekvenser» bygger på forestillingen om at 
det eksisterer en slags «uskyldstilstand» som forstyrres. Det er den klassiske 
fysikkens verdensbilde som møter oss. Vi har to partikler, teknologi og 
samfunn, der teknologien så å si støter mot samfunnet og endrer dets 
bevegelse!

Ny teknologi utvikles på grunnlag av hensikter og verdier. Det er ingen 
grunn til å lete etter en verdifri eller asosial teknologi. Enten det er 
profitthensyn, miljøhensyn eller profesjonsinteresser som er virksomme, så er 
nye teknologier forsøkt preget av ett eller flere formål, og de utvikles i gitte 
sosiale sammenhenger, for eksempel for å gi grunnlag for nye produkter eller 
nye produksjonsprosesser. På den annen side er det ikke slik at disse 
formålene «automatisk» setter seg igjennom. Nye ingeniørgrupper kan 
omdefinere formålet, det samme kan brukere. Slik sett følges teknologi av 
potensielle uenigheter og konflikter, og utfallet av dem er ikke diktert av 
gjenstandens eller maskineriets «essens». Den som kan lese såpeoperaens 
popularitet ut av TV-apparatets kretskort eller videokameraets linser, har gitt 
all makt til fantasien.

Hva er det som er TV-teknologien? Hvem fant opp det systemet av 
informasjon og kommunikasjon som vi refererer til når vi snakker om 
fjernsynet? Hva ville Kjelstadli fått vite dersom han innkalte en av TV- 
apparatets oppfinnere på teppet for å redegjøre for konsekvensene av denne 
oppfinnelsen? Hva ville Thomas Watson, sr., kunne fortalt om datamaskiner 
på 1950-tallet, mens han og resten av IBM trodde at det ikke fantes noe 
marked for kommersiell databehandling?

La oss gjøre omtrent som Marx, banke på døren til - ikke arbeids
prosessen, men forskningsprosessen. Også her står: Adgang forbudt, uten i 
forretninger. Men hva slags forretninger? Hva er det som foregår?

Vi kan begynne i SINTEF i Trondheim, Norges og Skandinavias største 
forskningsinstitusjon. Her treffer vi Gunnar Sand, informasjonsdirektør, som 
gjerne forteller oss om hvor nyttig SINTEF er for norsk industri. Ja, han gir
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oss til og med et hefte som beskriver forskjellige produkter som SINTEF har 
vært med på å utvikle, produkter som har gitt nye profittmuligheter for 
norske bedrifter.

Etter denne lovende starten begir vi oss ut på de enkelte avdelingene og 
forsøker å snakke med forskerne. De fleste av dem er ikke særlig taletrengte, 
og når det forteller om prosjektene sine, høres det gåtefullt ut. Lager de nye 
produkter som skal skape profitt? Lager de nye prosesser som kan 
overflødiggjøre arbeidere og effektivisere produksjonen? For de fleste 
forskerne blir disse spørsmålene meningsløse, rett og slett fordi de arbeider 
med langt mer abstrakte problemer. Hva er smeltetemperaturen for legering 
x? Hvordan skal vi lage en matematisk modell som beskriver forløpet av å 
blande de kjemiske stoffene a og b?

Etter å ha vært noen dager på forskjellige SINTEF-avdelinger begynner 
det å ane oss at den amerikanske økonomiske historikeren Nathan Rosenberg 
er inne på noe når han sier at «tanken om at innovasjoner startes med 
forskning (er) stort sett feilaktig».21 Det er i det hele tatt vanskelig å se 
økonomi, politikk og ideologi i arbeid ved laboratoriebenkene, og det er 
vanskelig å få forskerne til å redegjøre for annet enn nokså begrensede og 
temmelig tekniske konsekvenser av det de holder på med. Da var det lettere å 
snakke med Gunnar Sand, men etter å ha vært rundt omkring i SINTEF, 
skjønner vi at han overforenkler nytteverdien av forskning. Det er ikke det at 
forskningen er unyttig, men det er ofte uklart hvordan den er eller vil bli 
nyttig.

Tar vi så turen til en forsknings- og utviklingsavdeling i en 
industribedrift, møter vi ingeniører som er mer opptatt av å fortelle hvor 
lønnsomme de er. De beskriver for oss hvordan lønnsomheten ved alle 
prosjekter må beregnes, og at bare det som vil gi god profitt blir iverksatt. 
Men når de viser oss kalkylene sine, er vi ikke helt overbevist om at 
ingeniørene er helt troverdige i sine krav på å være profitable. Det er de visst 
ikke selv heller...

Problemet med den tradisjonelle radikale teknologipolitikken er at den 
bygger på en overbevisning om at forskning er en gjennomrasjonell beslut
ningsprosess der politiske og økonomiske mål omdannes til ny teknologi. 
Ved å studere denne prosessen skal vi angivelig være i stand til å identifisere 
bestemte situasjoner som er særlige kritiske for den teknologiske utviklingen, 
slik vi alle har lest om i bøkene om Edison, Pasteur, Curie og alle de andre 
heltene fra oppdragelseslitteraturen. Eller, siden vi har blitt fanget av dette 
elve-bildet til Solheim og Kjeldstadli, vi er på jakt etter flodens kilder.

Men hvor er disse kildene? La oss ta et tilsynelatende enkelt og svært 
dramatisk eksempel - atombomben. Hvilken forskning var det som var 
kritisk i forhold til utviklingen av denne forferdelige ødeleggelses- 
teknologien? Var det kjernefysikken som skulle vært forbudt, og i så fall når? 
Var det utviklingen av statistikken (som var nødvendig for beregningene)?
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Var det teknologien som gjorde det mulig å skille uran-235 fra vanlig uran? 
Slik kan vi fortsette, lenge. Dette er selvfølgelig helt tilsvarende til hva som 
ville skje dersom vi skulle finne Glommas kilde. Glomma, som en hver 
annen elv, er en sum av tusenvis av bekker små - som lager stor å.

Jakten på det ene sannhetens øyeblikk, det store Eureka, er rett og slett 
meningsløs. Her er radikale teknologipolitikere blitt lurt av den moderne 
vitenskapsideologien. De har sett for mange filmer om gale og geniale viten
skapsmenn som ikke ble stoppet i tide. Bare Frankenstein blir kontrollert, blir 
det ikke laget noe monster! Men slik er det ikke. Det er ikke Frankenstein 
som lager monstre, det er Microsoft, Du Pont, Boing, General Electric, 
Volvo, Norsk Hydro, alle selskapene som i hovedsak utnytter gammel 
kunnskap på nye måter. Oppgaven blir heldigvis på denne måten enklere. Vi 
kan konsentrere oss om en gammel og velkjent frontlinje. Det er viktigere 
hva industrikapitalen produserer og hvordan de produserer, enn hva 
forskerne deres tenker.

Nå hevder Kjeldstadli, og flere med ham, at «Teknologisk kunnskap lar 
seg ikke oppheve; vi kan ikke reversere mulighetene teknologien gir, sjøl om 
en unnlater å bruke mulighetene. Kunnskap om fusjonsenergi eller genetikk 
kan ikke legges død. Vi har spist av kunnskapens tre».22 Dette høres jo 
dramatisk ut. Hvis det var riktig, ville det sikkert være flere som ville flytte 
til Erewhon. Heldigvis er det feil.

Problemet med denne typen argumentasjon er flerdelt. For eksempel 
bruken av ordet «vi». Hvem er «vi» i denne sammenhengen? Hvis det er tale 
om SVs sentralstyre, så er påstanden riktig - de kan ikke reversere noe som 
helst. Men dersom «vi» omfatter hele menneskeheten, så er det rimelig å 
minne om at det hvert år går store mengder teknologisk kunnskap i glemme
boken. Det skjer dels ved at gamle måter å gjøre ting på blir glemt, men 
framfor alt ved at ny kunnskap samler støv og forsvinner. Faktisk glemmer 
«vi» mye mer teknologisk kunnskap enn «vi» tar i bruk. Det havner mye mer 
«ny teknologi» i de store laboratorienes papirkurver enn i deres patent- 
søknader!

Det finnes et interessant og dramatisk eksempel på dette, som samtidig er 
oppmuntrende. Norge var tidlig ute med å satse på atomforskning, og 
reaktoranlegget på Kjeller var blant de første sivile atomreaktorene i verden. 
Gunnar Randers’ evne til å «selge» atomkraftens framtidsmuligheter 
medførte at Norge i en lang periode kom til å bruke mer offentlige 
forskningsmidler på dette enn på alle andre teknologiprosjekter til sammen. 
Etter hvert begynte man imidlertid å etterspørre nyttige resultater av denne 
satsingen, og det ble besluttet å satse på å utvikle atomreaktorer til bruk i 
sivile skip.

Situasjonen i dag er den at Norge har vedtatt ikke å bygge atomkraftverk 
på norsk jord, og det finnes ikke atomreaktorer om bord på noe norsk skip. 
Dette skyldes ikke at det var teknologisk umulig, men at det til syvende og
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sist ble besluttet å la være. SV vil sikkert mene at Norge aldri burde bygd noe 
reaktoranlegg, og det er et synspunkt som kan ha mye for seg. Men det er 
vanskelig å se at den ganske omfattende forskningen som ble utført i Norge, 
har tvunget verken norske politikere eller norske redere til å satse på 
atomkraft.

Er forskningen ustyrlig?
På dette punkt i framstillingen mener sikkert leseren å ha avslørt meg som en 
fordekt teknokrat: Du mener altså at forskning ikke lar seg styre, at vi ikke 
kan gjøre noe med den teknologiske utviklingen? - Nei, det er ikke det jeg 
har skrevet, svarer jeg da, lettere irritert over at jeg ikke blir forstått. La oss 
prøve en gang til.

Det kan i mange sammenhenger se ut som om vitenskap og teknologi 
representerer en slags sjette statsmakt. Forskere brukes som rådgivere eller 
sannhetsvitner i utrolig mange forskjellige sammenhenger. Er stoff x farlig? 
Ekspert y svarer. Er såpeoperaer skadelig for barn? Ekspert z svarer. Bør 
bevilgningene til norske kommuner omfordeles? Ekspert R svarer, Hvor bør 
en ny hovedflyplass legges? Ekspertene a-z svarer. Er marxismen død? 
Ekspert E svarer.

Teknovitenskapens betydning ligger altså ikke bare i dens evne til å fram
bringe nye teknologier. Det er en nær, om ikke entydig, sammenheng mellom 
forskning og ekspertise,23 Hva som det blir forsket på, påvirker i stor grad 
hva slags ekspertise som er tilgjengelig for eksempel ti! rådgivning om regu
leringer. Hva det blir forsket på, er i sin tur påvirket av hva det bevilges 
forskningspenger til. På dette nivået er det klare styringsmuligheter.

Den tradisjonelle radikale teknologipolitikken har i for stor grad væit 
opptatt av å forhindre. I troen på at det i forhold til skadelig teknologi finnes 
ett kritisk sted med én kritisk begivenhet har man dels demonisert tekno» 
vitenskapen, dels jaktet på styringsmidlet som kunne lenke Prometeus. Det er 
dette som Kjeldstadli målbærer når han sier at «I kampen om teknologien må 
vi prøve å gå så nær starten som mulig, ikke vente til sene ledd i prosessen». 
Slik er jo den sunne fornuft. Grip ondet ved roten!

Et problem med det nymarxistiske oppgjøret med produktivkraft- 
optimismen var at det bygde nettopp på en demonisering av tekno viten
skapen. Det ble viktigere å være kritisk til moderne vitenskap og teknologi 
enn å se mulighetene i den. Slik kom venstresida ti! å vakle fra den ene 
ytterligheten til den andre. Svakheten ved Kjeldstadlis posisjon er nettopp at 
den ureflektert bygger på det nymarxistiske premisset at hovedtrekket ved 
den moderne vitenskap og teknologi er at den skaper problemer. Solheim s 
fordel i denne debatten er at han har funnet tilbake til noe som virker 
fordelaktig. Han er oppglødd over noen muligheter i den nye informasjons
teknologien som han tror er positive. Riktignok har også han med seg en liste
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over faremomenter, og det er vel typisk for SV-ere av de fleste avskygninger 
at de vet mer om hva de ikke vil enn om hva de vil. Solheim har flere forslag 
til hvordan problemer kan unngås enn til hvordan goder kan oppnås.

Hva er det som gjør at vitenskap og teknologi så ofte blir oppfattet som 
årsaker til - uønskede - endringer i samfunnet? En viktig forklaring ligger i 
at eksistensen av ny teknologi ofte blir brukt som argument for at samfunnet 
må forandre seg. De hegemoniske elitene skaper endring ved å benytte seg av 
at det er en utbredt oppfatning at ny teknologi skaper forandring. Vi blir 
overtalt til å tro at det de ønsker, er en teknologisk nødvendighet. Det er helst 
i etterkant, ved hjelp av historiske analyser eller sammenlikning med andre 
land, at vi oppdager at dette var feil. Da kan det være for sent. Vi er blitt lurt 
av troen på den teknologiske determinismen.

Ny kunnskap, nye teknologier endrer mulighetsrommet for menneskelig 
handling. Det som før var umulig, blir mulig, Det som var eneste løsning, er 
ikke lenger det. Det som var lett å kontrollere, blir vanskeligere. Slik sett 
virker vitenskap og teknologi oppløsende. Det blir mulig å redefinere en 
situasjon, å endre styrkeforholdet i økonomiske, politiske eller kulturelle 
motsetninger.

Endring av et mulighetsrom er imidlertid ikke det samme som endring av 
virkeligheten. Politisk makt springer ikke rett ut av geværløpet. Noen må 
bruke geværet, noen må manøvre i og bruke makt i utnyttelsen av de nye 
mulighetene, Eller blokkere for at de blir brukt.

Kampen om teknologien, eller rettere: kampen om samfunnet, utspiller 
seg ikke i første rekke i laboratoriene. Den finner sted på en hel serie av 
arenaer som alle er viktige. Det er viktig hvordan ting lages, men det er også 
viktig hvordan de brukes. Den radikale teknologipolitikken må derfor ha stor 
bredde. Den må også preges av en større optimisme. Hvordan kan det være 
mulig?

Det kan være interessant å spørre seg hvorfor det er blitt så viktig å 
kontrollere forskningen. Hva er det som gjør at radikale teknologipolitikere 
er langt mer opptatt av å ha forskningen under kontroll enn store industri
bedrifter? Det kan virke som om de førstnevnte forstår problemene gjennom 
«syndefallsmyten»: Den som først har spist av kunnskapens tre, er forbannet. 
Kunnskap er farlig.

De store industribedriftene vet bedre. Sett med deres øyne, er forskning 
billig og ufarlig. Det kritiske øyeblikket er valget om å videreføre et gitt 
forskningsresultat eller ikke. I 99 av 100 tilfeller er svaret nei. Dette er for 
dyrt, for risikabelt, ikke interessant nok til å føre videre. Med andre ord: 
Teknologi qua forskning parkeres i store mengder. Det som er viktig å styre, 
er det som skjer etterpå. Det er da satsingene blir store. For industri- 
konsemene er det en lykke dersom radikale teknologipolitikere velger å 
brake sin energi på å styre forskning. Da kan de i fred og ro holde på med 
sitt.
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Informasjonssamfunnet for alle?

Når Erik Solheim argumenterer for betydningen av den nye informasjons
teknologien, knytter han seg til en drøm om teknologi som nøkkel til det 
gode liv. Drømmen er gammel, og den har ytret seg på forskjellige måter. I 
dag er mediene er fulle av stoff om internett, virtuell virkelighet, cyberspace 
og multimedier. Budskapet er at «en ny (og god) tid er i emning».

For meg er ikke problemet med Solheims argumentasjon at han ser 
positive muligheter i utviklingen på det informasjons- og kommunikasjons- 
teknologiske området. Sammenliknet med samlebåndet eller atomkraftverket 
framstår disse teknologiene som «snille». De synes å by på hyggelige 
muligheter for mer kontakt, mer informasjon og nye læringsmuligheter. De 
spyr ikke ut røyk, og de krever forholdsvis lite energi. Medaljens bakside, 
slik Solheim ser det, er potensielle problemer med arbeidsløshet og 
personvern. Det er her SV skal hjelpe til, slik at informasjonsteknologien blir 
politisk korrekt og informasjonssamfunnet kan bli for alle. PC-er i alle hjem 
- foren dere - i internett?

Solheim snubler likevel i tilløpet. Han starter ut med en oppfatning om at 
«den digitale revolusjonen er antakelig antiautoritær»24 Utviklingen går altså 
grunnleggende sett i riktig retning. Det er bare spørsmål om visse justeringer 
i kursen. Demoniseringen erstattes av troen på den gode fe. Da blir gevinsten 
marginal.

Hva betyr tilgang på PC med cd-rom, lydkort, modem og intemett-konto? 
Er det, slik Solheim hevder, av kritisk betydning å sikre at flest mulig får 
tilgang på den nye teknologien? Er det virkelig slik at informasjons
teknologisk kompetanse vil spille en kritisk rolle på framtidas 
arbeidsmarked? Er det viktigere med lik tilgang på PC-er enn slalomski eller 
tennisbaner? Er svaret på de vanskelige teknologipolitiske spørsmålene 
egentlig å finne i en vri på SVs tradisjonelle fordelingspolitikk?

Hva er informasjonsteknologi -- egentlig? Informasjonsteknologi er - 
egentlig - ikke noe som helst. Den som skal utvikle en politikk for dette 
området, må ikke la seg blende av bits og bytes og rom og ram. Når vi 
henger med på informasjonsteknologi-vogna, møter vi i hovedsak velkjente 
muligheter og problemer - bare i en litt ny form.

Den amerikanske økonomen Joan Greenbaum beskriver i boka Windows 
on the workplace hvordan informasjonsteknologi brukes til å utvide og 
intensivere arbeidet.25 Det er en gammel historie, som blant annet Marx 
utbroderte grundig, som får ny aktualitet. Informatiseringen av mange 
arbeidsplasser brukes til å gi flere arbeidsoppgaver til færre folk. Denne 
reverseringen av arbeidsdelingen er i og for seg en nyhet, men ikke den 
tilhørende intensiveringen av arbeidet. Informasjonsteknologi i form av 
bærbare pc-er, modem og mobiltelefon er ikke bare en mulighet til å ta 
arbeidet med seg hjem, det brukes også som en begrunnelse for at man skal. 
Vi kan trolig observere en tendens til at stadig flere jobber blir «frie» i

155



betydningen frie fra normale arbeidstidsordninger. Eller, som Business Week 
uttrykker det: «Bedrifter snakker ikke lenger om 'jobbe hjemme'- 
programmer, de snakker om 'jobb hvorsomhelst, nårsomhelst'- 
programmer».26 Her er det ikke kampen for sekstimersdagen som står på 
dagsordenen - det er forsvaret av åttetimersdagen!

De såkalt avanserte delene av næringslivet ser altså ut til å tro at 
profittmulighetene i de nye informasjons- og kommunikasjonsteknologiene 
er knyttet til en utvidet og intensivert arbeidsdag, i kombinasjon med 
reduserte kontorarealer, nedskjæring av støttefunksjoner i kontorarbeidet og 
en nedbryting av det sosiale fellesskapet på arbeidsplassene. Samtidig er det 
potensialer for å gjøre arbeidet mer utfordrende, med nye redskaper for bedre 
kvalitet.

Hva som blir hovedtrekkene ved fremtidige kontorarbeidsplasser, er 
imidlertid ikke bestemt av datafirmaene som lager disse teknologiene. Det 
avgjørende er kampen om hvordan denne teknologien skal brukes, hvilke 
krav som skal stilles - kort sagt hva slags arbeidsplasser vi vil ha, og på 
hvilke vilkår. I denne sammenhengen er det klart at både fagbevegelse og 
parlament stilles overfor nye utfordringer, men utviklingen er ikke forhånds- 
bestemt. Det er imidlertid viktig at SV og andre ikke stiller med forhånds- 
oppfatninger om at «hovedsida» er bra.

Kreativ brak av informasjonsteknologi har skapt fascinerende nye 
muligheter. Greenbaums pessimistiske prognose kan kontrasteres med 
beskrivelsene til en annen amerikansk forsker, sosiologen Sherry Turkle. 
Hun beskriver i boka Life on the Screen noen av de forandringene som kan 
observeres.27 Turkle er særlig opptatt av hvordan folk braker de nye 
kommunikasjonsmulighetene som er utviklet gjennom internett. Hva er det 
som skjer når det blir mulig å lage seg kunstige virkeligheter der man spiller 
rollespill med skiftende identiteter? Hva betyr det når man skifter kjønn på 
skjermen? Hva slags identitetsutvikling finner sted i møtet med skjermen 
som krysningspunkt for samhandling med andre mennesker?

Turkle viser oss at det ikke er noen enkle svar på disse spørsmålene, ikke 
minst fordi folk braker disse mulighetene på forskjellige måter og med 
forskjellige formål Vi kan tolke dette som en utvidelse av mulighetsrommet 
for menneskelig handling og samkvem, men vi kan også være engstelige for 
at det autentiske blir fortrengt av det simulerte. Turkles beskrivelser er delvis 
pikante og pittoreske analyser av kulturelle former som er typisk 
amerikanske. Disse spiller imidlertid en sentral rolle i den mer allmenne 
ideoløgiproduksjonen omkring informasjonssamfunnet, slik at det er viktig å 
forstå dem.

Selv om retningen på Greenbaums og Turkles beskrivelser er forskjellige, 
tar de begge tak i forskjellige ender av samme fenomen. Informasjons
teknologi skaper mulighetsrom som kan utnyttes på både fordelaktige og 
problematiske måter. Den radikale teknologipolitikken bør ikke fornekte
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fascinasjonen over nye muligheter for kommunikasjon, simulering og lek. 
Tvert om er det viktig å stille krav til en positiv utnyttelse av for eksempel 
mulighetene til å kombinere utdanning og lek, til å skaffe seg informasjon på 
nye måter og til tverrkulturell kontakt. Samtidig må vi være klar over at 
tenåringene som vokser opp med internett og pratelinjer og som kan sitte i 
timesvis med dette, kan bli sårbare. De vil være lettere å utnytte som tyve- og 
trettiåringer av bedrifter som vil ha dem til å arbeide mer og mer, uavhengig 
av tid og sted. Den samme teknologien som kan brukes til å skaffe seg økt 
kunnskap, både om verden og om en selv, kan også være et redskap for 
konstruksjon av et avstumpet liv.

Ved å gjøre om informasjonsteknologipolitikken til fordelingspolitikk har 
Solheim og SV stilt seg nokså ukritisk bak de positive visjonene om IT. Vi er 
på vei inn i informasjonssamfunnet, så det er bare et spørsmål om å sikre at 
alle (eller flest mulig) får det nødvendige utstyret og de tiltrengte ferdig
hetene. Eller?

Jeg tror fokuseringen på fordeling og tilgjengelighet er overdrevet. Trolig 
vil informasjonsteknologisk kompetanse bli stadig mindre viktig på arbeids
markedet. For det første blir informasjonsteknologien gjennomgående 
enklere å bruke. Det er mye lettere å klikke seg inn på internett enn å kjøre 
bil, betjene en lakkeringsrobot, sortere appelsiner eller tegne. For det andre 
vil nesten alle lære det lille de trenger, enten på skolen eller i arbeidslivet. 
Det er fort gjort. Gevinsten av hjemme-pc for tenåringen, for ikke å si 
barnehagebarnet, er på dette området neglisjerbar. Jeg synes det ville være 
helt flott om alle hadde tilgang på PC, men jeg kan ikke se at det har noen 
avgjørende betydning. PC-en kommer her i klasse med telefon og TV som er 
de nærmeste «teknologiske slektningene». Telefon er nyttig og TV kan være 
bra å ha, men de som velger å greie seg uten, ser ut til å greie seg bra.

Hva er det da som er viktig? Solheim og SV har personvernproblemet 
som sin andre kandidat. Her har vi en trygg verdikonservativ arena der 
Solheim kan hyggeprate med Georg Apenes. Nå er det legale personvernet, i 
tradisjonell betydning, trolig ikke så verst i Norge. Svakhetene ligger i første 
rekke i hva Datatilsynet evner å gjøre, og i mangel på politisk oppfølging av 
hvordan dette organet fungerer. Spesielt gjelder det overvåking på arbeids
plassene som i noen grad har havnet i en juridisk gråsone.

«Personvern» er imidlertid en for individualisert betegnelse på et bredere 
fenomen som dreier seg om storsamfunnets økende grad av 
gjennomsiktighet. I lokalsamfunnet er vi alle synlige og folk vet mye om 
hverandre, så mye at mange opplever livet i de større byene som befriende. 
«Informasjonskapitalismen» bruker imidlertid informasjonsteknologi til å 
konstruere en ny type gjennomsiktighet som handler mer om grupper enn om 
individer. Dette gjør det mulig å effektivisere produktutvikling og markeds
føring, redusere risiko -- kort sagt økt profitt på basis av økt kunnskap om 
levemåte, livsstil og preferanser. Også velferdsstaten anvender disse
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mulighetene i utforming, etter hvert også i rasjonering, av velferdsgoder. Det 
som skjer, er tvetydig. Et banalt, men illustrerende eksempel er mulighetene 
for å få vite nummeret til den som ringer, før du tar telefonen. Hvem har mest 
rett på vern, den som ringer eller den som blir ringt opp?

Sysselsettingsproblemet, som er mer alvorlig, er i hvertfall ikke noe IT- 
problem. Det er et produkt av den kapitalistiske verdensøkonomiens 
vanskeligheter og den liberalistiske økonomiske politikken. «Moderne» 
bedriftsøkonomisk tankegang er en langt mer alvorlig trussel enn 
informatikk.

Den politiske oppgaven, sier Solheim, er å klargjøre målene som tekno
logien skal tjene. Her treffer han spikeren på hodet! Dette er hoved
utfordringen for den radikale teknologipolitikken, både i forhold til IT og 
annet. Hva slags samfunn er det vi vil ha, og hva er det vi ikke vil ha? Hvis 
vi ikke kan svare på slike spørsmål, er vi spilt ut over sidelinjen. Det er de 
som vet hva de vil, som har muligheter til å bestemme. Det er ikke bare 
gjennom økonomisk makt at de store konsernene har sine fordeler!

Nå er det litt utrendy å ha meninger om framtidssamfunnet, meninger 
som kan skape grunnlag for politisk handling. Den radikale 
teknologipolitikken er kraftig hemmet av at vi oversvømmes med 
liberalistisk økonomisk ideologi, ikke minst med henblikk på IT. Flest mulig 
kommunikasjons- og medietjenester skal privatiseres. Politikernes oppgave 
er å legge forholdene til rette for at bedrifter kan tjene penger. Da vil 
næringslivet ta seg av resten. Det er essensen i den såkalte Bangemann- 
rapporten fra EU-kommisjonen.28 Solheim har flere ganger uttrykt 
«bekymring» over hvordan store mediebedrifter manøvrer for å sikre seg 
muligheter, men hva har SV tenkt å gjøre med dette? Her har vi et viktig 
eksempel på at det skal etableres infrastruktur som kan fryse fast 
kommunikasjonsmønstre i lang tid framover. Skal Telenors monopol 
forsvares? Hvis ikke, hvilke krav skal stilles til utbygging av kabelnett og 
tilbud av nettverkstjenester? Hvem skal regulere dette og hvordan?

Reguleringsproblematikken gjelder selvsagt også innholdet i 
informasjonen. Det mest omtalte problemet på internett for øyeblikket gjelder 
ytringsfrihet.29 USAs kongress har vedtatt en lov som forbyr ytringer som er 
«indecent», uten at det er særlig godt klarlagt hva det skal bety. Debatten vil 
sikkert komme etter i Norge, og hvordan vil SV forholde seg til dette? Hva 
slags sensur skal vi ha, og hvem skal håndheve den? Og hvordan? Hva med 
opphavsrettigheter og redaktøransvar? Det moralske SV ønsker sikkert ikke å 
støtte «nettverksanarkismen», men finnes det en tredje vei? Solheim slipper 
ikke unna med å si at personvern er viktigere enn pomovem.
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Mot en ny teknologipolitikk?
Jeg har i denne artikkelen lagt vekt på å kritisere to teknologipolitiske 
posisjoner i SV. Den ene, representert ved Erik Solheim, er kjennetegnet ved 
en optimistisk, men ikke ukritisk, forventning til teknologien. Ny teknologi 
kommer, enten vi vil eller ikke, den vil ha store konsekvenser for samfunns
utviklingen, så derfor er det viktig å forsøke å styre den i positiv retning i så 
stor grad som mulig. Styringen handler dels om regulering, dels om å sikre 
lik tilgang på de nye mulighetene for å motvirke sosiale forskjeller.

Den andre posisjonen, representert ved Knut Kjeldstadli, er mer kritisk til 
teknologiens betydning og mer opptatt av nye teknologier er produkter av 
kapitalistiske maktforhold. Styring skal foregå ved å gripe inn i tidlige stadier 
av teknologiutviklingen, i første rekke ved økt demokratisk innsyn i og 
påvirkning på det som skapes.

Jeg har forsøkt å vise at begge disse posisjonene har alvorlige svakheter, 
både i forståelsen av hva teknologisk utvikling er og av samspillet mellom 
teknologi og samfunn. I forlengelsen av denne kritikken ligger mulighetene 
for en annen type radikal teknologipolitikk. Den må utvikles på grunnlag av 
følgende analytiske poenger:

1. Det er ingen tvil om at økonomiske, politiske og ideologiske forhold i 
samfunnet preger utviklingen av ny teknologi, både når det gjelder hva 
slags teknologi som utvikles og hvilke egenskaper ved teknologien som 
framelskes. Kapitalistisk teknologi skal gi grunnlag for rasjonalisering og 
profitt (selv om det ikke alltid går slik). Teknologi formes også av 
forestillinger om brukere og brukerbehov som gjenspeiler både 
klasseforhold og kjønnsmaktforhold.
2. Samtidig er det slik at det er den kapitalistiske anvendelsen av 
teknologien som preger «konsekvensene». Teknologi kan være utstyrt 
med symboler eller føringer som ingeniørene har tenkt skal lede brukerne 
i bestemte retninger, men den har ingen essens, ingen innebygd, 
automatisk tvang. Utviklingen er ikke forutbestemt av begivenheter i 
teknologiens «barndom».
3. Derfor er det mest fruktbart å betrakte teknologi som «byggesteinen» i 
samfunnsutviklingen, på linje med markedsforhold, organisasjons
prinsipper, arbeidsdelingsmønstre, osv. Teknologi har ikke konsekvenser. 
Den får konsekvenser fordi disse konsekvensene blir frambrakt av noen 
som ønsker disse konsekvensene. Dette kan skje på alle typer sosiale 
arenaer og oftere i forbindelse med bruk av teknologi enn i forbindelse 
med forskning.
4. Vi må heller ikke glemme at brukerne, enten i rolle som arbeidere eller 
som konsumenter, selv bidrar til å forme de hverdagslivsforhold som 
teknologien blir en del av. De former selvfølgelig ikke hverdagslivet fritt, 
slik de selv vil, men de er heller ikke restløst underkastet verken
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økonomisk og politisk-kulturel! tvang, eller teknologisk formidlet 
automatikk. Hverdagslivets konflikter er viktige for formingen av 
«teknologiske konsekvenser».

I første omgang gjør dette teknologipolitikken mer komplisert. Vi finner 
ingen enkelt arena eller beslutningssituasjon som vi kan bruke som utgangs
punkt for å styre «den teknologiske utviklingen». Teknologi er en uatskillelig 
del av all menneskelig virksomhet. Følgelig - og det er et hovedpoeng - er 
den også en uatskillelig del av all politikk.

Dette er ikke et argument for at teknologien er ustyrlig. Det er en påstand 
om at styringsproblemet tradisjonelt har vært stilt på en feilaktig måte. Vi har 
trodd at det viktige var å si ja eller nei til ny teknologi og derfor blitt 
frustrerte over at det ikke så ut til å være mulig.

La oss starte med forskningen. Erfaringene fra den vestlige verdens 
satsing på forskning etter 1945, er tvetydige. Vitenskapen har ikke løst alle 
de problemene den hadde lovet å løse, mange store satsinger har vært mis
lykkede, og resultatene er ofte blitt annerledes enn tenkt. På den annen side 
er det ingen tvil om at det har skjedd en betydelig grad av styring, for 
eksempel mot militær teknologiutvikling, mot romfart, mot kreftbekjempelse, 
etc. Dette har i sin tur betydning for hva det finnes vitenskapelig kunnskap 
om og hva ikke. Venstresidas politikere har stort sett neglisjert dette. De har 
vært positive til forskning, særlig til fri grunnforskning, og i den utstrekning 
de har deltatt i diskusjonene har det vært til fordel for mindre styring.

Det er grunn til å foreta en forsiktig revudering av dette standpunktet. Fri 
grunnforskning har sin verdi, men den kan føre til en for tilfeldig kunnskaps
utvikling. For et lite land er det ikke minst viktig å ha en strategisk 
innflytelse som sikrer at det finnes relevant ekspertise tilgjengelig på de 
viktigste områdene. Dirigering av forskningsmidler til områder som miljø, 
ressursforvaltning, funksjonshemmede, ergonomi, selvstyre, o.L kan ha 
langsiktige positive konsekvenser.

Ny teknologi blir sjelden laget gjennom forskning. Følgelig må det stilles 
krav også i andre retninger, enten det er tale om ingeniørfirma, industri
bedrifter eller importører. Det er minst like viktig at kravene forteller om hva 
man vil ha, som hva man ikke vil ha. Og det er viktigere å kreve enn å vite. 
Den radikale teknologipolitikken må ikke havne i Habermas-fella der vi 
etterspør kunnskap og dialog. Vi skal ikke spørre ingeniørene hva de har 
tenkt at deres konstruksjoner skal føre til, vi skal kreve at de lager det vi har 
bruk for.

Poenget kan eksemplifiseres med henvisning til energiøkonomisering i 
bygninger. Hvordan skal vi redusere energiforbruket i norske bygg? SV har 
økte kraftpriser, i kombinasjon med økt forskning på alternative energikilder, 
som sine viktige virkemidler. Mye tyder imidlertid på at byggeforskriftene og 
organiseringen av byggebransjen er de mest kritiske faktorene.30 Ved å lage 
strengere byggeforskrifter innfører man ikke bare en tvang til å velge bedre
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enøk-løsninger. Det har også vist seg at dette er et effektivt virkemiddel før å 
få utviklet bedre teknologi. Skandinavisk byggebransje har til og med i dag 
konkurransefordeler i forhold til for eksempel tysk fordi de har hatt 
erfaringer med strengere forskrifter.

Reguleringer er altså viktige, faktisk mye viktigere enn det den radikale 
teknologipolitikken tradisjonelt har villet innrømme. Det finnes dessuten 
reguleringer som er viktige for «den teknologiske utviklingen» i langt større 
grad enn det har vært opportunt å innrømme.31 Dette betyr ikke at ordningene 
er gode nok eller er velfungerende, men at det eksisterer en forvaltnings
praksis som det går an å lære av. Den såkalte teknologiske utviklingen er 
ikke så ustyrt og ustyrlig som man ofte kan få inntrykk av.

I det liberalistiske ideologiske klimaet som dominerer i dag, er 
reguleringer et fy-ord. Venstresida er slik sett på defensiven. Det er likevel 
viktig å utvikle en politikk på dette området som i større grad er basert på 
kunnskap om hvordan ulike ordninger og organer virker. Det finnes mange 
typer av reguleringer og reguleringsinstitusjoner. En radikal 
teknologipolitikk må ha et differensiert forhold til dem for å kunne skape 
grunnlag for bedre reguleringer.

Det kan for eksempel være viktig å spørre seg om hva det er som skal 
reguleres. Betydningen av et slikt spørsmål kan illustreres med henvisning til 
politikken overfor privatbilen. SV er selvsagt for en kraftig redusert bilbruk. 
Med utgangspunkt i den tingliggjorte teknologiforståelsen er det selvsagt 
bilen som må reguleres, gjennom avgifter eller på annen måte. Men hvor 
effektive er egentlig slike reguleringer? Er det riktig å ha som premiss at det 
er bilen som forårsaker all bilkjøringen, med tilhørende miljøproblemer?

Vi kunne stille spørsmålet på en annen måte. Hva er årsaken til at det 
gjennomsnittlige antall kilometer en person som bor i Norge forflytter seg pr. 
år, er blitt tidoblet fra 1945 til 1995? Er det så gøy å kjøre bil? Den som bryr 
seg med å undersøke, vil raskt finne at behovet for privatbiltransport er nært 
knyttet til den fysiske utformingen av det norske samfunnet og utviklingen av 
forestillinger om «det gode liv» som legger stor vekt på mobilitet. 
Atskillelsen av boliger og arbeidssteder, drømmen om enebolig med hage, 
jordvemhensyn, og organiserte idrettstilbud er alle faktorer som bidrar sterkt 
til transportvolumet. Vi kan si at det er privatbilen som har gjort det mulig 
med et spredtbygd eneboligsamfunn av hobbyalpinister, men med en mer 
miljøvennlig bystruktur og fritidsbruk ville vilkårene for å utvikle et 
miljøvennlig transportsystem vært vesentlig bedre. Det teknologipolitiske 
hovedproblemet er jo at det er sant at «uten bilen stopper Norge» - på kort 
sikt. Å reformere transportpolitikken ved bare å regulere bilbruk, er å 
individualisere ansvaret for den øvrige omstruktureringen av det norske 
samfunnet som er nødvendig for å redusere bilbruken.

I tilknytning til dette er det nærliggende å trekke fram et viktig 
prioriteringskriterium for radikale teknologipolitikere. Du kan ikke rekke å
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gjøre noe med alt, så hva er viktigst? Svaret på dette spørsmålet kan ta 
utgangspunkt i en analyse av hvilke sammenhenger innføringen av bestemte 
konstellasjoner av teknologi og sosiale forhold skaper de største forhind
ringene for framtidig endring. Vi nærmer oss da det området som gjeme 
kalles infrastrukturinvesteringer. Det er opplagt meget kostbart og tid
krevende å endre veistrukturen og bebyggelsesmønsteret i Norge. Av den 
grunn vil det ta lang tid å gjennomføre en eventuell avvikling av privat
bilismen. Her har venstresida sviktet kontinuerlig i 50 år!

Vi kan lære av dette i forholdet til utviklingen på det kommunikasjons- 
og informasj onsteknologiske området. Det viktigste er kablene - hvor skal de 
ligge, og hvem skal eie dem. Dette er det som har størst langsiktig betydning.

I SVs programmer legges det stor vekt på retten til innsyn i forskning og 
annen teknologiutvikling. Programpunktene er formulert slik at det virker 
som om man tror at det er noen som vet det som radikale teknologipolitikere 
trenger å vite - de vil bare ikke si det. Informasjon er imidlertid et tvetydig 
gode, og i teknologipolitikken er det derfor viktig å ikke la seg fascinere for 
mye av reklamen. Ingeniører er flinke til å overtale, og mange av dem er 
langt bedre til å lage utopier enn avdankede 68ere. Vi kan derfor ikke stole 
på relevansen av den informasjonen vi ville få, dersom vi spurte. Vi kan 
heller ikke lage industripolitikk på en slik bakgrunn.

I en periode der planlegging var et honnørord, konstruerte DNA-folk som 
Finn Lied og Jens Kristian Hauge et teknologipolitisk system av forsknings
institutt og industribedrifter som skulle gjøre styring mulig. En av nøklene i 
konseptet var Kongsberg Våpenfabrikk som skulle utvikles til å bli et 
teknologilokomotiv for den «avanserte» delen av industrien. Det ble følgelig 
laget tette koplinger mellom KV og det teknologiske forskningssystemet, i 
tillegg til at det ble gitt systematiske preferanser til allianser mellom KV og 
forskningsmiljøer, til delvis fortrengsel for andre typer av industripartnere.

Det mest berømte opprøret mot dette systemet var Norsk Data. Norsk 
Data skulle, ut fra dette systemets logikk, vært kvalt i fødselen fordi det 
forstyrret kontrollmulighetene. Mange av de vanskene som ND møtte i 
pionerfasen, var knyttet til dette. Selskapet overlevde imidlertid, på tross av 
forsøkene på politisk beinkrok fra sosialdemokratiske industrimodemister. 
Det skyldtes ikke minst at ND greide å mobilisere alternativ politisk støtte 
som virket som en motkraft.32

Det meget kjedelige, sett fra et sosialistisk teknologipolitisk ståsted, er at i 
det lange løp ble både KV og ND industrielle fiaskoer. KV gikk dukken fordi 
selskapet i for stor grad prioriterte det som var ingeniørmessig interessant, i 
stedet for det som kunne blitt solgt. ND gikk dukken fordi selskapet var så 
dyktige i det politiske arbeidet, i byggingen av politiske nettverk som sikret 
bedriften både statlige kunder og statlig støtte, at selskapet neglisjerte 
arbeidet med å opprettholde et adekvat teknologisk fundament for videre 
virksomhet. Brått var selskapet akterutseilt og så konkurranseudyktig at selv
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den største politiske dyktighet ikke kunne redde det lenger.33 Forsøket på et 
planorientert teknologipolitisk system i Norge mislyktes fordi man var for 
mye opptatt av politikk, for lite opptatt av brukere og fordi man hørte for 
mye på ingeniørene. Det ble for mye kalkyler og for lite konflikt.

Nå er det neppe lurt å utvikle en teknologipolitikk som neglisjerer 
ingeniørene heller. Problemet dreier seg mer om allianser. Det er det siste 
punktet på min dagsorden. En radikal teknologipolitikk kan ikke gjennom
føres uten i allianse med mange forskjellige grupper som vil gjøre sine 
interesser gjeldende. Dette er et springende punkt.

SV har i liten grad problematisert dette i sin teknologipolitikk. Prinsipp- 
og arbeidsprogrammet inneholder de vanlige generelle frasene om fag
bevegelse, miljøbevegelse, kvinnebevegelse, m.v., men de sier ingenting om 
hvordan disse bevegelsene skal kunne fungere som alliansepartnere på det 
teknologipolitiske området (og vel ikke så mye på andre områder heller). 
Forklaringen på denne mangelen virker urovekkende enkel. Etter å ha lest 
Solheims kronikker og avisinnlegg i den senere tida kan jeg ikke se annet enn 
at SVs leder argumenterer som om han tror at Stortinget ikke bare er den 
viktigste, men også den eneste, teknologipolitiske arenaen.

Dersom det skal gjennomføres vesentlige industripolitiske og teknologi
politiske reformer, må det altså bygges sterke allianser for å få reformene 
vedtatt og, framfor alt, for å få dem gjennomført. Så lenge SV er ute av stand 
til noe slikt, blir SVs teknologipolitikk i hovedsak politisk teater med Erik 
Solheim i en komisk birolle. SV kommer til å gjøre SINTEFs motto til sitt: 
«Teknologi for et bedre samfunn»!

Det er lettere å være kritisk enn konstruktiv. Jeg har likevel forsøkt å 
skissere konturene av en slags radikal teknologipolitikk. Denne må bygges 
opp omkring noen hovedtema som kort kan karakteriseres ved stikkordene 
infrastruktur, reguleringsformer, forskningsprogrammer, støtteordninger og 
politiske allianser. En større bevisshet om at politikk fører til handling som 
sementeres gjennom etableringen av teknologiske systemer, bør føre til at 
varigheten av og fleksibiliteten ved slike systemer får større politisk 
oppmerksomhet. SV burde interessere seg mer for fysisk planlegging enn for 
internett, og mer for kabler enn for programvare. SV burde interessere seg 
mer for funksjonsmåten til eksisterende reguleringsformer og mulighetene 
for å forbedre disse, enn på å finne opp nye typer av reguleringer. SV burde 
interessere seg mer for å aktivisere de tradisjoner som finnes for 
medvirkning i forbindelse med ny teknologi enn for å finne opp nye 
stortingsdebatter.

Norge er stort sett uten betydning for den teknologiske og vitenskapelige 
utviklingen. I all hovedsak kommer de nye teknologiene fra andre land, enten 
det er i form av kunnskap eller materiell. Norske ingeniører og forskere 
arbeider i hovedsak med å prøve ut, teste og tilpasse importert teknologi. Da
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er det selvsagt fristende å etterlyse tiltak for «fornorskning» og for kontroll 
og beskyttelse. Hvordan skal vi unngå teknologier vi ikke ønsker?

Nå er det grovt sett slik at «fornorskning» ikke bare er mulig, det skjer 
hele tiden. Igjen er situasjonen tvetydig. Den teknologiske utviklingen, i en 
laboratoriemessig forstand, definitivt utenfor kontroll av norske politikere. 
Her er internasjonalt samarbeid nødvendig, og det har foreløpig vist seg 
vanskelig å få til. «Fomorskningsprosessene» kan imidlertid SV påvirke, 
gjennom krav til reguleringer og gjennom støtte til forsknings- og utviklings
miljøer som utfører prøving og testing. I denne sammenhengen er det viktig å 
utvide forståelsen for hva teknologisk forskning skal føre til. SV må bryte 
med den utbredte troen på at hovedformålet med slik innsats er «å styrke den 
nasjonale konkurranseevnen». I stedet må det utvikles en teknologipolitikk 
som anerkjenner at nasjonal innsikt i og kontroll over den lokale anvendelsen 
av nye teknologier kan være minst like viktig.

Teknologipolitikken vil i hovedsak ha en reform-karakter. Reformene kan 
imidlertid ha stor betydning fordi teknologiske prosjekter kan være med på 
en forming av det «materielle landskapet» som det ellers vil være både 
krevende og kostbart å endre på. Mitt argument er ikke at teknologipolitikk er 
viktigere enn for eksempel miljøpolitikk, sosialpolitikk, fagligpolitikk, osv. 
Poenget er at en slagkraftig miljøpolitikk m.v. ikke lar seg utvikle uten 
teknologipolitisk innsikt og strategi.

Det finnes en lang tradisjon for å føle seg overkjørt av «den teknologiske 
utviklingen». Bygging av ny storflyplass på Gardemoen kunne tjene som en 
eksemplifisering. Dette kjempeprosjektet som båndlegger store arealer, 
tvinger folk til å flytte og skaper nye forurensninger, er argumentert fram 
som en nødvendighet «av hensyn til utviklingen». Flytrafikken øker og 
planlegges økt enda mer. Slik sett framstår den nye storflyplassen som et 
produkt av teknologiske endringer. Realiseringen av prosjektet byr dessuten 
på store, mangfoldige og kompliserte teknologiske problemer.

Kunne Stortinget ha stoppet Gardemoen-prosjektet? Selvsagt kunne 
politikerne ha valgt annerledes. Det ville sannsynligvis vært en beslutning 
om en annerledes samfunnsutvikling, men det forelå ingen tvangssituasjon. 
Stortinget valgte da også Gardemoen-prosjektet av hensyn til samfunns
utviklingen og ikke den teknologiske utviklingen.

Den som ville stoppe dette prosjektet, måtte ha bygd en bred og sterk 
politisk allianse. Det er også typisk for de fleste liknende teknologipolitiske 
beslutninger. De politikere som vegrerer seg for å stemme for denne typen 
prosjekter, men gjør det likevel, «tvinges» til dette av mangel på alternativer, 
usikkerhet om konsekvensene og politisk svakhet. Dette er tre hoved
problemer for en radikal teknologipolitikk.

En radikal teknologipolitikk må bygges opp fra sak til sak og gjennom 
grundige analyser. Sakkunnskap er akkurat like viktig på dette feltet som på 
alle andre felter. I tillegg er det viktig med is i magen. Den som hele tiden
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tror at klokka er fem på tolv, har lett for å gå fem på. Miljøbevegelsen har 
ropt «ulv, ulv!» i 25 år, og snart er det ingen som hører etter. En radikal 
teknologipolitikk må i hvertfall bygge på følgende premiss:
- det er aldri for sent å kjempe for å få ting til å bli annerledes. Det er like 

mulig å rive et kjøpesenter som et gammelt boligkvartal;
- langsiktige beslutninger, framfor alt om infrastruktur, er som regel 

viktigst;
- åpne, fleksible løsninger er som regel å foretrekke, for de er lettere å 

forandre på;
- det er viktigere å vite hva slags utvikling en ønsker, enn å finne ut av hva 

slag utvikling andre har tenkt seg;
- det er viktig å stille krav.
Vi kan selvsagt undre oss over hvorfor avisene bruker mer spalteplass på 
bokanmeldelser enn på teknoiogianmeidelser eller hvorfor Rosenborg er 
viktigere enn SINTEF. Men her er vi vel tett opp i et svært generelt dilemma 
for radikal politikk?

Tida er moden for å kvitte seg med det romantiske synet på kunnskap 
som enten et grunnleggende gode eller som grunnleggende risiko. Det finnes 
ingen garanti for at kunnskap eller teknologi vil være bare til det gode, 
uansett. Det finnes ingen risikofrihet, heller ikke for radikale intellektuelle. 
Vi skal ikke slåss for risikofrihet, for det kan være farlig. Kampen bør stå om 
å gjøre risikoen liten og håndterlig og om å satse på tiltak som kan mestre 
ulykker når de opptrer. Denne kampen må føres der det er hensiktigsmessig, 
og det vil variere. I noen sammenhenger er forskning for risikabelt, som regel 
er det på andre arenaer at støtet må settes inn. Utviklingen vil bare gå sin 
gang dersom vi tillater det.
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