
Knut H. Sørensen:

Forskning for fagbevegelsen? Om vilkårene 
for arbeidsforskning i Norge

Opp gjennom historien har det i arbeiderbevegelsen 
vært intellektuelle som har analysert kapitalismen 
og utviklet teorier om overgangen til sosialismen. For
holdet mellom arbeiderne og de intellektuelle har imidler
tid ofte vært konfliktfy.lt, og arbeiderbevegelsen - i 
hvertfall i Norge - har ikke hatt særlig mye kontakt med 
vitenskapen som institusjon. Som grunnlag for framskritt 
har riktignok vitenskapen blitt oppfattet som noe positivt, 
men før 1970 er det få eksempler på at arbeiderbevegelsen 
forsøker å bruke forskning til sine egne formål. I den ut
strekning for eksempel fagbevegelsen deltar i norsk arbeids 
forskning, var det først og fremst etter invitasjon fra 
forskerne som trengte slik støtte for å kunne gjennomføre 
forskningsvirksomheten sin.1

Disse forholdene har langsomt endret seg. I mai 1970 
arrangerte LO og DNA i fellesskap en konferanse om forsk
ning der det ble gitt signaler om et økt engasjement fra 
LOs side i forskningsspørsmål. Blant annet utviklet det 
seg en sterk interesse for forskning om fysisk arbeidsmiljø 
Utover i 70-åra kom flere fagforbund til å opptre som opp
dragsgivere for forskning omkring arbeidsmiljø og ny tekno
logi, og i 1982 opprettet LO sitt eget forskningssenter.

Også på forskersida skjedde det endringer. Positivisme- 
kritikk og studentopprør førte til kraftig kritikk av sam
funnsforskningens borgerlige og kapitalkonforme innhold.
Som motstrategi lanserte studentbevegelsen fagkritikken og 
paroler av typen "forskningen i folkets tjeneste11. Den 
langsiktige betydningen av dette skal imidlertid ikke over
drives fordi den kritiske forståelsen blant studenter og 
nybakte forskere ikke alltid stakk så dypt.
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Vi vil likevel hevde at når det innenfor norsk arbeids- 
forskning utviklet seg en retning som bruker etiketten 
,!forskning for fagbevegelsen", så var det et resultat av 
både studentopprøret og endringer i sosialdemokratiets - 
og dermed LOs - holdning til bruk av samfunnsvitenskap.
Denne prosessen hadde imidlertid også andre viktige forut~ 
setninger som bør undersøkes dersom vi skal kunne klarlegge 
betingelsene for slik forskning.

Artikkelen bygger på den forutsetning at disse betingelsene 
særlig er å finne innenfor følgende tre sett av faktorer:

a. samfunnshistoriske forhold,
b. teorihistoriske forhold,
c. institusjonelle forhold.

Samfunnshistoriske faktorer vil i hovedsak gjøre seg gjeld
ende gjennom teorihistoriske og institusjonelle betingelser. 
Analysen vil derfor i hovedsak ta utgangspunkt i disse to 
settene av faktorer. Vi går videre ut fra at de tre ni
våene er relativt selvstendige innbyrdes, slik at ingen av 
dem kan reduseres til ett av de andre. Selv samfunnsviten
skapen er aldri for eksempel noen ren refleks av samfunns
historiske eller institusjonelle forhold. Å anta noe 
slikt, ville være å henfalle til kunnskapssosiologisk re- 
duksjonisme fordi forskningen da fratas alle muligheter 
til å produsere innsikt i de virkelige forholdene.

Artikkelen beskjeftiger seg med samfunnsvitenskapelig- ar- 
beidsforskning i en relativt upresis betydning. I Norge 
har det etter vår oppfatning liten mening å knytte en slik 
analyse til en enkelt-vitenskapelig disiplin som psykologi 
eller sosiologi fordi svært mange av de interessante pro
sjektene har hatt en relativ svak disiplinær forankring - 
i den utstrekning en kan snakke om en slik forankring over
hodet. Denne påstanden skal vi begrunne i de påfølgende 
avsnittene der vi forsøker å gi en framstilling av noen 
hovedtrekk i arbeidsforskningens teorihistorie.

Målsettingen med denne artikkelen er imidlertid ikke å 
skrive en teorihistorisk oversikt. Vårt utgangspunkt er at 
arbeidsforskningen er et forsøk på teoretisering over kampen 
om arbeidsforholdene. En del av denne teoretiseringen 
har en form som gjør at den får liten praktisk betydning 
for denne kampen, men dette gjelder slett ikke all arbeids- 
forskning. Tvert om har denne formen for samfunnsviten
skap i uvanlig stor grad vært preget av handlingsorienter- 
ing og "praktiske behov", og kunnskapsutviklingen har ofte
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basert seg på eksperimenter eller erfaringer med "tera
peutiske" inngrep i arbeidsorganisasjoner.

Dette betyr at arbeidsforskning har fungert som en teore
tisk veileder ved den kapitalistiske omdanningen av ar
beidsprosessen, og på den måten spilt en aktiv rolle i 
kampen om arbeidsforholdene. Når vi er interessert i hand- 
lingsorientert arbeidsforskning der fagbevegelsen på en 
eller annen måte er oppdragsgiver, er det derfor ikke for 
å foreta en teoretisk basert ideologikritikk av denne for
men for kunnskapsproduksjon. Vi er i stedet interessert 
i å finne ut av hvorvidt fagbevegelsen har kunnet dra nytte 
av slik forskning, og hvilke krav det i så fall har vært. 
stilt til forskerne. Når vi begynner med en teorihistorisk 
analyse, er det et forsøk på å undersøke forskernes teori- 
forutsetninger for å kunne tilfredsstille slike krav. I 
tillegg kan denne analysen gi oss noen hint om de viten
skapelige tradisjonene når det gjelder stillingtagen i 
kampen om arbeidsforholdene.

FRA TAYLOR TIL TAVISTOCK

Det finnes spredte forsøk på arbeidsforskning i det forrige 
århundret. I Norge kan ihvertfall enkelte av undersøkel
sene til Eilert Sundt og Jacob Neumann Mohn rubriseres 
under en slik betegnelse. Med unntak av Marxs analyser av 
arbeidsprosessen i Kapitalen, kan vi imidlertid vanskelig 
snakke om noen systematisk utforskning av den kapitalis
tiske arbeidsorganiseringen før i begynnelsen av dette 
hundreåret.

En utvilsomt viktig grunn til denne "forsinkelsen" var at 
det sett fra et bedriftsledersynspunkt ikke var noe særlig 
behov for slike analyser i denne fasen av kapitalismens 
utvikling. For det første var de aller fleste av bedrift
ene små og oversiktlige, slik at eierne i hovedsak kunne 
ha direkte oppsyn med arbeiderne. For det andre skjedde 
den viktigste innsatsen for å disiplinere arbeiderklassen 
utenfor fabrikkporten, gjei>nom etableringen av fengsels
vesenet, psykiatrien og sosialomsorgen.2 Borgerskapets 
samfunnsforskere var derfor sysselsatt med sosialpolitisk 
legitimering av fabrikksystemet, ikke med*å effektivisere 
dette eller med å bidra til utviklingen av dets interne 
sosiale orden.

For Norges vedkommende kan vi nøye oss med å studere epoken 
etter 1945 når vi vil studere arbeidsforskningens nasjonale
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utvikling. De få tilløp til slike undersøkelser som vi 
finner før 1940, har ingen betydning for det som skjer i 
etterkrigsårene. De teoretiske forutsetningene for utvik
lingen av en norsk arbeidsforskning finner vi i andre land, 
i hovedsak i USA - etter hvert også i Storbritannia. Det 
skyldes at norske forskere enten fikk sin opplæring i disse 
landene eller ble lært opp av gjesteforskere som kom der
fra.3 Den tyske industrisosiologien med røtter tilbake 
til Max Weber og Verein fur Sozialpolitik fikk for eksem
pel ingen innflytelse,4 heller ikke den franske Sociologie 
du Travail.5 Vi kan derfor nøye oss med å se på den anglo
amerikanske utviklingen.

Det er rimelig å si at ingeniøren Frederick Taylor gjennom 
utviklingen av sitt Scientific Management, representerer 
startpunktet for den anglo-amerikanske arbeidsforskningen. 
Dette skjer omkring århundreskiftet og fram mot 1. verdens
krig, og det reflekterer en viktig omdanning av den kapi
talistiske industrien - fra smådrift i regi av entrepre
nører til storindustrielle konsern der rasjonell bedrifts
ledelse dukker opp som problem. At Scientific Management 
ble utviklet av en ingeniør, var ingen tilfeldighet. I 
kjølvannet på storindustriens framvekst gjorde ingeniørene 
for alvor sitt inntog. De mente at bedriftsledelse ikke 
behøvde være noen kunst, slik datidens bedriftsledere 
hevdet. Bedriftsledelse kunne analyseres og læres på 
samme måten som utvikling og konstruksjon av teknisk ut
styr.6

Scientific management eller taylorismen hadde følgende 
teoretiske karaktertrekk:

a. Den var individorientert og bygde på en modell av 
mennesket som noe maskinaktig og med bare økonomiske 
behov. Den oppfattet de kapitalistiske produksjons
forholdene som naturgitte, og erkjente ikke at det 
kunne finnes interessemotsetninger.

b. Den var opptatt av hvordan bedriftslederne skulle 
kunne bryte ned arbeidernes produksjonsnormer, dvs. 
normer som sikrer at alle arbeidere produserer om
trent like mye og uten urimelig høy arbeidsinnsats.

c. Den ville gjøre det mulig å kontrollere arbeiderne 
bedre enn tidligere gjennom å skaffe ledelsen bedre 
kunnskap om selve arbeidsprosessen og om hva slags 
arbeidsytelser som var mulig.
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d. Den ville bidra til en intensivering av arbeidet 
gjennom en utvikling av nye arbeidsmetoder (arbeids
studier) .

Selv om industriborgerskapet var interessert i metoder som 
kunne bidra til økt profitt, ble ikke taylorismen noen 
umiddelbar suksess. Både bedriftsledere og arbeidere ytte 
betydelig motstand mot'innføringen av slike systemer.7 I 
"revidert*1 form fikk imidlertid taylorismen etter hvert 
stor praktisk betydning, og den kom til å spille en viktig 
rolle i gjenreisningspolitikken i Norge etter krigen.

Når taylorismen får stor betydning for den videre utvik
lingen av den samfunnsvitenskapelige arbeidsforskningen, 
er det imidlertid ikke som inspirasjonsfaktor. Snarere 
er det slik at de nye retningene ..dannes mer eller mindre 
i eksplisitt polemikk mot taylorismen som oppfattes som 
feilaktig og med skadelige konsekvenser - både for arbei
derne og for kapitalen. Dette ser vi allerede ved fram
veksten av arbeids- og industripsykologien som insisterer 
på betydningen av den den menneskelige faktor - "the human 
factor", dvs. den taylorske maskinmodellens feilaktighet. 
Human factor-retningen var i stedet opptatt av tilpasningen 
mellom individ og fysiske arbeidsbetingelser. Dens mest 
praktiske resultat var likevel utviklingen av tester for 
seleksjon av "rett mann til rett plass*1. Psykologien 
kunne her tilby en løsning på en oppgave som var formulert 
gjennom taylorismen. Denne psykoteknikken fikk betydelig 
utbredelse. I Norge ble det etablert et psykoteknisk in
stitutt i Oslo allerede i 1926 - forløperen for det nå
værende Arbeidspsykologisk institutt. Det var imidlertid 
på ingen måte vanlig å bruke slike metoder i industrien.8

Arbeidsforskningen og forsøkene på å utvikle atferds- og 
samfunnsvitenskapelige metoder til bruk for bedriftsledere 
var på dette tidspunktet i liten grad et akademisk fore
takende. De drivende krefter var personer med atferds- og 
samfunnsvitenskapelig utdanning som forsøkte å skape et 
nytt arbeidsmarked for seg og sine kolleger - altså pro- 
fesjonalisevingsbestrebelser. Riktignok var forskningsar
beidet geografisk knyttet til universitetene, men den aka
demiske orienteringen var svak. Premissene for arbeidet 
ble satt av avantgardistiske bedriftsledere som engasjerte 
forskerne som konsulenter - bedriftsledere som så nye me
toder for "personellbehandling" som et bedre grunnlag for 
å sikre profitten enn stadige arbeidskamper. Fagbevegel
sen var helt fraværende under denne grunnleggende fasen i
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amerikansk arbeidsforskning. Den konsentrerte seg ute
lukkende om lønnskamp, rekruttering og organisasjonsrett, 
og blandet seg ikke inn i forsøkene på å utvikle nye for
mer for bedriftsledelse gjennom forskning.9

Disse forholdene er tydelige i forbindelse med de såkalte 
Hawthorne-undersøkelsene som utgjør det mest innflytelses
rike samfunnsvitenskapelige eksperimentet innenfor indust
rien til dags dato. Forskere - engasjert som konsulenter 
av Western Electric Company - utførte her gjennom en år
rekke en mengde forsøk med endrede arbeidsbetingelser for 
å se hvilke utslag dette ga på arbeidsproduktiviteten.
Disse eksperimentene dannet grunnlaget for utviklingen av 
Human Relations-retningen innen arbeidsforskningen.*Q Den 
representerer den første egentlig samfunnsvitenskapelige 
tilnærmingen til arbeidsorganisatoriske problemstillinger. 
For det første legges det her stor vekt på arbeidsgruppen3 
i kontrast til individfikseringen i taylorismen og psyko- 
teknikken. For det andre bygger retningen på noen fore
stillinger om oppløsningstrekk ved industrisamfunnet som 
hindrer oppfyllelsen av menneskelige behov for intimitet, 
stabilitet og forutsigbarhet. Vi kan her ane en inspira
sjon fra klasssiske sosiologer som Durkheim og Pareto.

Et viktig utgangspunkt for Human Relations-retningen var 
erkjennelsen av at ’’problemet” med arbeidérnes ytelses- 
normer ikke var blitt løst. Dette ble tydelig demonstrert 
ved Hawthorne-forsøkene der en oppdaget at arbeidernes 
gruppedannelse var en viktig mekanisme bak disse normene 
og håndhevelsen av dem. Problemet kunne derved omfortolkes 
til å dreie seg om mulighetene for å utnytte denne gruppe
dannelsen på en annen måte, for eksempel ved å integrere 
arbeiderne sterkere i bedriften. Et forsøk på dette ble 
gjort gjennom utprøvingen av et klinisk intervjuprogram, 
noe som viste seg å være vellykket. Når arbeiderne fikk 
ffsnakke ut” om sine problemer, laget de færre ’Vanskelig
heter*1 i arbeidssituasjonen etterpå. Da arbeiderne ved 
Western Electric forsøkte å organisere seg, ble dette 
programmet brukt til å utvikle og etablere en form for 
personalråagivning.*1 Slike ’’medarbeidersamtaler” er for 
øvrig fortsatt populære elementer i en ’’moderne personal
politikk” .

Human Relations-retningen ga seg også i kast med et ledel- 
sesproblem som gjerne beskrives som ’’motstand mot forand
ring”. To forskere - L. Coch og J.R.P. French jr. - an
vendte gruppediskusjoner blant arbeidere ved en konfek-*
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sjonsbedrift i forbindelse med omlegginger av produksjonen. 
De fant da at en slik form for "deltakelse" førte til at 
omleggingene gikk raskere og med mindre omkostninger enn 
ellers - altså til en reduksjon av arbeidernes "motstand 
mot forandring ♦ ^ Dermed gjenoppdaget man mtegrasjons- 
potensialet i det industrielle "demokratiet".13 Human 
Relations—bevegelsen kunne nå argumentere for at deltak
else og rentabilitet var to sider av samme sak - uten at 
særlig mange bedriftsledere på det tidspunktet lot seg 
overbevise av dette.

Fra slutten av 1930-årene begynte Human relations-retningen 
å-gå i oppløsning. Den erstattes etter 1950 av to andre 
hovedtyper av tilnærminger - sosioteknikken og Human re- 
sources-skolen. Det er både teori-interne og samfunns- 
historiske årsaker til at Human relations ikke kunne for
bli et adekvat utgangspunkt for en analyse av den kapi
talistiske produksjonsprosessen. De teori-interne prob
lemene dreide seg blant annet om Human relations-teore- 
tikernes neglisjering av forhold utenfor den enkelte be
driften, og deres forsøk på å fortolke industrisosiologiske 
problemer utelukkende i termer av mellom-menneskeiig at
ferd. Samfunns-historisk kommer teknologien igjen i for
grunnen som drivkraft bak den sosiale og økonomiske ut
viklingen, slik at teknologi blir en mer populær forklar
ing enn gruppedannelser o.l. I Europa skjer det dessuten 
en bevissthetsendring i form av økt selvbevissthet og økt 
organisasjonsgrad i arbeiderklassen. Dette bereder grun
nen for nye problemstillinger.1^

Den viktigste av de nye tilnærmingene - sett med norske 
øyne - er den sosiotekniske skolen som utvikler seg med 
tilknytning til Tavistock Institute i London. Denne 
skolen tematiserer forholdet mellom arbeider og teknologi, 
i stedet for mellom-menneskeiige relasjoner. Gjennom to 
vellykkede forsøk på omforming av arbeidsprosessene i 
henholdsvis britiske kullgruver (Trist og Bamfort) og en 
indisk tekstilbedrift (Miller og Rice), ble det utarbeidet 
metodiske retningslinjer for å kunne foreta en gjensidig 
tilpasning av teknologien og organiseringen av arbeidet. 
Kriteriene for vellykkethet var en kombinasjon av økt 
rentabilitet og økt trivsel blant arbeiderne - det siste 
målt ved redusert grad av organisatoriske/driftsmessige 
problemer og bedre beherskelse av konflikter. Disse ret
ningslinjene innebar blant annet bruk av teknikker som 
jobbrotasjon (arbeiderne bytter på å utføre et sett av 
oppgaver i stedet for å spesialisere seg på ett av dem),
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jobbutvidelse (antallet forskjellige arbeidsoppgaver som 
den enkelte arbeideren utfører, økes uten at det skjer 
noen endring i beslutningsstrukturen), jobb-berikelse 
(arbeiderne får i større grad enn tidligere delta i be
slutninger som angår deres umiddelbare arbeidssituasjon) 
og "delvis selvstyrte grupper” (arbeidsgrupper gis an
ledning til å bestemme intern arbeidsdeling og -opplegg 
så lenge dette ikke berører gruppens ressursbehov, for
holdet til andre grupper og kravene til gruppens produk
sjon). Sosioteknikken ble på denne måten mye mer opptatt
av strukturelle endringer enn Human relations-tilnærmin- 

1 5gen. 3

Human resources-retniugen er mer rendyrket sosialpsykolo- 
gisk. Dens utgangspunkt er en påstand om at de vanlige 
måtene som arbeidsprosessen organiseres på, kan oppfattes 
som et sett av teknikker. Disse teknikkene bygger på spe
sifikke psykologiske antakelser om "menneskets natur” - at 
"mennesket” er dovent, uvillig ete. Disse antakelsene av
vises som feilaktige, samtidig som det pekes på at de or
ganisatoriske teknikkene fører til psykiske ubehag, hemming 
av skapende evner og lavere produktivitet enn nødvendig. 
Bedriftsledere bør derfor erstatte disse teknikkene med 
andre som bygger på alternative psykologiske antakelser.16

Human resources-retningen tilbyr på denne måten en løsning 
på problemet med å integrere lønnsarbeiderne i bedriften, 
slik at de tilpasser seg bedre og kan "frigjøre” sine skap
ende evner til glede for kapitalen. Nøkkelbegrepene er 
behov og motivasjon. En riktig forståelse av lønnsarbei
dernes behov og motiver skal danne grunnlaget for utform
ingen av mer adekvate strategier for omformingen av ar
beidsprosessen. Dette finner vi for eksempel i den såkalte 
trivselsforskningen som var populær i 60-årene.

Både den sosiotekniske skolen og Human resources-tilnærm- 
ingen var strategier for det vi kan kalle en humanisering 
av arbeidet. Med dette menes at de tiltak som ble utviklet 
med utgangspunkt i disse teoriene, tok sikte på å skape 
bedre arbeidsvilkår. Behovet for slike teorier $kte trolig 
opp gjennom 1960-årene. Den kalde krigen tok slutt, gjen- 
reisningsideologiene mistet sitt grep, og dermed oppløses 
noen allment virkende disiplineringsmekanismer. Vi får 
fenomenet "ville streiker”, økt fravær og hyppigere skifte 
av jobb som alle representerer en trusel mot kapitalens 
rentabilitet. Denne taylorismens krise - økt arbeidermot- 
stand - økte etterspørselen etter sosiale integrasjonstil-
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tak som kunne bidra til å holde rentabiliteten oppe.17 
Så vel sosioteknikken som Human resources-teoriene mente 
at de kunne dekke dette behovet, og de kan derfor godt be
tegnes som rentabilitets- og integrasjonsstrategier.

De to skoleretningene er også på en annen måte preget av 
den langvarige høykonjunkturen. Begge bygger nemlig på 
et postulat om bedriftenés frie valg av organisasjonsform - 
at teknologi og organisasjonsstruktur kan velges, uavhengig 
av markedssituasjon og klassekampbetingelser for øvrig.
Noen slik valgfrihet eksisterer selvsagt aldri under kapi
talismen der beslutninger preges av ,fde økonomiske forhol
denes stumme tvang11, men spillerommet for bedriftene er 
klart større under en høykonjunktur enn i en kriseperiode. 
Postulatet om bedriftenes frie valg gjenspeiler dessuten 
de systemnivåene som inngår i analysen - individ, gruppe 
og bedrift. Samfunnshistoi-iske betingelser tematiseres 
så godt som aldri.

Human factor, Human relations, Human resources og sosio- 
teknikken er alle teorier som er utformet med utgangspunkt 
i bedriftslederproblemer og kapitalens behov. De tilgode- 
ser alle rentabilitetskravet som opptrer som naturgitt, 
transhistorisk vurderingskriterium ved alle forsøk på end- 
ringer i arbeidsprosessen. Disse arbeidsforskningsteo
riene står slik sett alle på kapitalens og borgerskapets 
side i kampen om arbeidsforholdene. Den umiddelbare år
saken til dette er også temmelig innlysende. Den forsk
ning og utvikling det her er tale om, finansieres i det 
store og hele utelukkende av bedrifter og fond styrt av 
bedriftsledere.

På dette grunnlaget kan en gjerne karakterisere de omtalte 
teoriene som manipuleringsstrategier og utbyttingsinstru- 
menter. Dette er imidlertid en utilstrekkelig - og derfor 
feilaktig - karakteristikk. For det første er disse teo
riene ikke uten en kjerne av sannhet. De bygger på en del 
viktige og riktige observasjoner av organiseringen av ar
beidsprosessen og arbeidernes rolle, i denne. Teoriene kan 
derfor ikke avfeies ved å karakterisere dem som borgerlige 
uten at en gjør seg skyldig i en vulgær form for kunnskaps- 
sosiologisk reduksjonisme. For det andre har denne ar- 
beidsforskningen ihvertfall periodevis bidratt til en viss 
forbedring av arbeidsvilkårene, noe som er en konsekvens av 
det første poenget. Denne tvetydigheten - økt integrasjon 
versus bedre arbeidsforhold - må vi derfor trekkes med i 
den videre analysen. At fagbevegelsen gjennomgående er
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fraværende i denne anglo-amerikanske arbeidsforskningen, 
er derimot et uomtvistelig og entydig trekk ved disse 
teorihistoriske forutsetningene for norsk arbeidsforsk- 
ning.

Det finnes også andre anglo-amerikanske teoritradisjoner 
som norsk arbeidsforskning kunne bygge på- For det første 
den generelle struktur-funksjonalistiske sosiologien som 
ble utviklet av Talcott Parsons og Robert Merton. For det 
aridre en mer akademisk preget arbeidssosiologi, slik vi 
finner den hos forskere som Alvin Gouldner og Robert Blau- 
ner. Disse tradisjonene muliggjorde en distansering av 
arbeidsforskningen fra en praktisk anvendelse, men hadde 
i utgangspunktet lite å tilføre en handlings orientevt 
arbeidsforskning.

ETABLERINGEN AV FELTET

•I det foregående avsnittet har vi forsøkt å gi en kort be
skrivelse av noen trekk ved den anglo-amerikanske arbeids
forskningen som norske arbeidsforskere hadde å forholde 
seg til fram mot 1970. Vi skal nå se nærmere på i hvilken 
utstrekning vi kan si at disse tradisjonene blir innført 
i Norge, og hva kombinasjonen av anglo-amerikanske teorier 
og norske samfunnshisloriske forhold resulterer i. Der
etter skal vi drøfte noen forskningsprosjekter som norsk 
fagbevegelse har engasjert seg i.

Norsk samfunnsforskning og især norsk sosiologi etableres 
i etterkrigsårene hovedsakelig ved import av nordameri
kansk tankegods. De samfunnshistoriske forutsetningene 
for det er velkjente, og vi behøver ikke terpe på dem.
Vi skal imidlertid merke oss noen andre generelle trekk 
ved samfunnsforskningen i Norge som har relevans for ar- 
beidsforskningens utvikling. For det første er det i all 
hovedsak statsmakten som finansierer denne forskningen. 
Penger fra bedrifter og private fond spiller en underord
net rolle. Det var lite av dem, og det har neppe vært 
særlig mange av forskerne som har sett noe stort finansi- 
eringspotensiale andre steder enn hos staten.18 Dette har 
lagt forholdene til rette for at norsk samfunnsvitenskap 
gjennomgående har kunnet få en sosialpolitisk eller sosial- 
statlig innretning. Med det menés at samfunnsforholdene 
har vært studert så å si fra statsmaktens ståsted, slik 
at en har lagt vekt på forklaringsfaktorer som oppfattes 
som manipulerbare av en sosialdemokratisk stat, og - vik
tigere - at en har lagt vekt på å studere forhold som ses
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på som problematiske ut fra en forholdsvis bred samfunns- 
politisk interesse. Disse betingelsene står i klar kon
trast til hva vi tidligere har beskrevet for den anglo
amerikanske arbeidsforskningen.

For det andre var den norske samfunnsvitenskapen etter 
måten samfunnskritisk. Dette gjenspeilte en klar tendens 
til politisk radikalisme blant forskerne, noe som bidro 
til at en venstresosialdemokratisk kritikk av velferds
staten ble det kvalitativt dominerende tema i samfunns
forskningen fram til begynnelsen av 7Q~åra. Forskningen 
er dessuten svært empirisk.1^

Den norske arbeidsforskningen utviklet seg institusjonelt 
sett med utgangspunkt i det frittstående og flerfaglige 
Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Den begynner med 
en undersøkelse av arbeiderrepresentanters innstilling til 
produksjonsutvalgene (lokale samarbeidsorganer som skulle 
bidra til økt produktivitet i bedriftene)20 og med en 
større intervju-undersøkelse omkring ’’Industriarbeiderens 
innstilling til sittbedriftsmiljø”21. Begge prosjektene 
har en klar sosialpolitisk innretning og tar opp ’’aktuelle 
samfunnsproblemer”. De faller imidlertid teoretisk sett 
på siden av de arbeidsforskningstradisjonene vi beskrev i 
forrige avsnitt.

Det gjør ikke det første forskningsorienterte ’’medvirk- 
ningseksperiment” som blir utført i en stor norsk skofa
brikk i 1954-55. Dette prosjektet var i utgangspunktet en 
kopi av det tidligere omtalte forsøket til Coch og French, 
og det ble ledet av French selv. Dermed var det etablert 
en dirékte kontakt med Human relations-skolen i USA. Sett 
med denne skolens øyne, var imidlertid ikke dette prosjek
tet ubetinget vellykket. Forsøket med ’’deltakelse” førte 
nemlig ikke til noen produktivitetsøkning.22 Det skyldtes 
blant annet at det på bedriften fantes en forholdsvis aktiv 
fagforening, noe som ikke helt passet inn i Human relations- 
skolens skjema. En betydningsfull konklusjon fra dette 
prosjektet ble dermed at det i Norge var viktig og nødven
dig å ta hensyn til fagforeninger ved gjennomføringen av 
industrisosiologiske eksperimenter.

Noen flere slike eksperimenter forekommer ikke i denne 
etableringsfasen, og det er uklart hvilken effekt prosjek
tet til French, Israel og Ås faktisk har hatt. Problem
stilling og metode i den neste industrisosiologiske under
søkelsen - Sverre Lysgaards ’’Arbeiderkollektivet” _ var i
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i hvert fall nokså annerledes.23 Det dreide seg her om 
en studie av en lokal arbeiderkultur med vekt på arbei
dernes uformelle motstand mot ledelsens forsøk på regu
lering av arbeidsprosessen for å øke profitten. Vi kan 
gjerne si at disse problemstillingene var velkjente i 
Human relations-skølen. "Arbeiderkollektivet" var imid
lertid en kritikk av denne måten å oppfatte arbeiderne på. 
Blant annet viste Lysgaard at arbeidermotstanden er ra
sjonell, noe som skiller undersøkelsen klart fra perspek
tivene i den refererte anglo-amerikanske arbeidsforsk- 
ningen.

"Arbeiderkollektivet" er en "klassiker" i norsk arbeids- 
forskning, og den er en viktig beskrivelse av noen hovedtrekk 
ved den lokale kampen om arbeidsforholdene. Selve forsk
ningsarbeidet hadde imidlertid små - om noen - direkte, 
kortsiktige konsekvenser for denne kampen. "Arbeider- 
kollektivets" praktiske effekt har i stedet vært å være 
et grunnlag for andre intellektuelles forsøk på å inter
venere i denne kampen, enten som forskere, bedriftsledere2^ 
eller lærere i fagforeningsarbeid.25 I så måte har den 
slett ikke vært uten betydning.

Enkelte av problemstillingene i "Arbeiderkollektivet" 
følges opp i tre store survey-undersøkelser som gjennom
føres først på 60-tallet26:

a) en generell undersøkelse av ansattes holdninger til 
bedriften, arbeidsvilkårene og egen sysselsetting 
(Harriet Holter).

b) en undersøkelse av funksjonærers syn på faglige og 
politiske spørsmål (Egil Fivesdal).

c) en undersøkelse av arbeideres syn på faglige og 
politiske spørsmål (Sverre Lysgaard).

Ingen av disse undersøkelsene er handlingsorienterte. I 
den forstand faller de utenfor rammene av denne artik~ 
kelen. De har imidlertid en viss teorihistorisk og sam- 
funnshistorisk interesse som krever et par kommentarer. 
Holters undersøkelse ble brukt til å argumentere#for be
hovet for analyser av industrielt demokrati fordi hun 
fant at det var sterke ønsker om mer medvirkning og selv
bestemmelse. Undersøkelsen kom dessuten til å spille en 
rolle som grunnlag for etableringen av en "feministisk" 
arbeidsforskning i Norge.27

Fivelsdals og Lysgaards prosjekter var "tvillinger”. De 
var delvis finansiert av LO og av Funksjonærsambandet i
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Norge. Disse undersøke 1 seine viser på denne måten en gry
ende interesse i fagorganisasjonene for samfunnsvitenskape
lige studier blant medlemmene. Deres mulige praktiske 
resultater var helt og holdent avhengig av hvordan de res
pektive organisasjonene ville velge å bruke den produserte 
kunnskapen - om den da overhodet lot seg benytte. Å dømme 
etter rapportene har ikke dette siste problemet interessert 
forskerne synderlig.

Alt i alt finner vi ingen storstilt import av ledelsesori- 
entert arbeidsforskning i etterkrigstiden fram til 1960.
Det er også tvilsomt om det i denne perioden var særlig 
etterspørsel etter slik forskning i Norge. Vekstkompro- 
misset mellom arbeid og kapital fungerte godt uten denne 
formen for ledelsesstrategier. I stedet kunne produksjonen 
økes ved anvendelse av reviderte former for taylorisme - 
samarbeid om arbeids- og tidsstudier. Den første norske 
arbeidsforskningen kan heller ikke sies å forberede grunnen 
for en senere teoriimport på en særlig virksom måte. I 
hvert fall er det neppe noen tilfeldighet at innførselen 
av sosioteknisk teori som begynner på slutten av 50-tallet, 
skjer med utgangspunkt i Institutt for industriell miljø
forskning som ble opprettet ved Norges Tekniske Høgskole 
i Trondheim i 1958. Her startes også det såkalte Samar
beidsprosjektet LO-NAF som representerer en helt nye ut
vikling i norsk arbeidsforskning.

BEDRIFTSDEMOKRATI OG SAMARBEIDSFORSØK

Idéhistorisk sett finnes det to hovedretninger i tenkningen 
omkring bedriftsdemokrati. Den ene har hatt sitt grunnlag 
i den sosialistiske bevegelsen, og er utmyntet i slagordet 
om arbeiderkontroll. Dette innebærer at arbeiderne - på 
en eller annen måte - skal styre virksomhetene. Den andre 
hovedretningen dukker opp under betegnelsen 'industrielt 
demokrati' eller medvirkning. Denne tankegangen bygger på 
forestillinger om at arbeiderne skal delta i styringen av 
bedriften, men at kontrollen i siste instans skal ligge 
hos kapitaleieren. Mens arbeiderkonjtroll begrunnes som en 
moralsk rett - de som produserer, skal også bestemme - er 
argumentene for det industrielle demokratiet en blanding 
av moralsk rett og økonomiske og organisatoriske fordeler.
I den utstrekning deltakelse fører til at arbeiderne i 
sterkere grad identifiserer seg med bedriften og utvikler 
en bevissthet med vekt på interessefellesskap mellom ar
beid og kapital, vil det bidra til redusert konflikt, bedre 
samarbeid og økt profitt. Denne begrunnelsen dukker da
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også opp på et meget tidlig tidspunkt i kapitalismens hi
storie, og den utvikles mer systematisk ved den diskusjo
nen om det industrielle demokratiet som fant sted i årene 
rett etter første verdenskrig.25

På dette tidspunkt sto ideene om arbeiderkontroll forholds
vis sterkt i norsk arbeiderbevegelse. Da sosialdemokratene 
kom i regjeringsposisjon, ble disse ideene skrinlagt til 
fordel for det mer samarbeidsvennlige industrielle demokra
tiet. Etter 1945 ser vi denne endringen gjennom satsingen 
på produksjonsutvalgene. Gjenreisningsperioden gir like
vel ikke noe godt klima for slike reformer, men det virker 
som om disse tankene forblir en del av det sosialdemokra
tiske programmet for utviklingen av velferdsstaten.

Når Institutt for industriell miljøforskning blir opprettet 
i 1958, er imidlertid det et uttrykk for at avantgardis
tiske bedriftsledere i Norge har tro på rentabilitetsmulig- 
hetene i arbeidsforskningen og i etablering av former for 
industrielt demokrati. Instituttet startes med en dona
sjon fra sjokoladefabrikken A/S Freia, og dets første sjef 
sjef - psykologen Einar Thorsrud - kommer fra stilling som 
personalsjef ved samme bedrift. Fagbevegelsens og DNAs 
interesse for bedriftsdemokrati og forståelse for "sam
arbeid" gjør det likevel mulig å. lage et .prosjekt der LO 
og Norsk Arbeidsgiverforening begge deltar og dessuten 
deler på finansieringen. Etableringen av Samarbeidspro
sjektet LO-NAF tok imidlertid flere år og krevde formodent
lig atskillig diplomatisk kløkt fra forskningsentreprenø- 
renes side. At staten etter noen tid overtok finansieringen 
av prosjektet, viser at det ble oppfattet som sosialpoli
tisk viktig. Overtakelsen er også i tråd med hva som 
er vanlig i norsk forskning.

Samarbeidsprosjektet tok for seg to hovedstrategier for 
"demokratisering av arbeidslivet". Den ene var deltakelse 
gjennom representasjon i bedriftenes styrer (fase A). Den 
andre var å gi den enkelte arbeider bedre muligheter for 
selv å ha innflytelse på sine umiddelbare arbeidsbeting
elser (fase B) . Vi vil i det følgende konsentrere oss om 
fase B som i vår sammenheng er den klart mest betydnings
fulle delen av prosjektet.

Som en begynnelse kan det være på sin plass* å sitere litt 
fra prosjektbeskrivelsen slik den ble utformet i 1962. Her 
heter det blant annet "Den nåværende aktualitet av prob
lemet 'industrielt demokrati' har sammenheng ikke bare med
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troen på at forbedringer på dette område er ønskelig ut 
fra rent menneskelige hensyn. Problemet synes å være be
tydningsfullt også fordi mulige forbedringer kan utløse 
produktive ressurser blant mennesker på arbeidsplassen, 
av stor betydning for fortsatt økonomisk vekst og fortsatt 
hevning av levestandarden. Det kan vise seg at^industri
elt demokrati og høy produktivitet ikke alltid går hånd i 
hånd. (...) Således synes det realistisk å ta som gitt at 
en høyere grad av ^industrielt demokrati1 ikke vil bli ut
viklet på bekostning av det som allerede er oppnådd i øko
nomisk henseende, eller ved å sette på spill det materi
elle grunnlag for den nåværende tendens i retning av hevet 
levestandard."29 Tydeligere kan en vel ikke uttrykke 
hvilke premisser som til syvende og sist skal tjene som 
vurderingsgrunnlag!

Fase B skulle ta form av forsøksvirksomhet på et mindre 
antall bedrifter. Planen for denne forsøksvirksomheten 
fulgte en klar sosioteknisk oppskrift, og ble importert 
fra moderinstitusjonen i London - Tavistock institute of 
human relations. Dels kom norske forskere til å ha studie
opphold her, og dels kom forskere fra Tavistock til å del
ta i Samarbeidsprosjektet - framfor alt Fred Emery. Pro
sjektbeskrivelsen ble utformet i et samarbeid mellom Ta
vistock og Institutt for industriell miljøforskning. Mer 
direkte kan utenlandsk innflytelse på et forskningsprosjekt 
vanskelig bli.

Om forskningsopplegget heter det i beskrivelsen under punk
tet Betingelsene for personlig medvirkning at: "Undersøk
elser vedrørende disse betingelser vil kreve kontrollerte 
forsøk i bedriftslivet. Vi vil starte med pilotforsøk i 
to eller tre bedrifter som er villige til å medvirke i 
langsiktig utviklingsarbeid. Disse bedrifter bør allerede 
ha omfattende erfaringer med hensyn til ulike samarbeids- 
og organisasjonstiltak. De bør også ha utviklet et godt 
forhold mellom bedriftsledelsen og de ansatte og deres 
organisasjoner. På denne bakgrunn vil vi bistå med gjen
nomføring og kontroll av forsøk vedrørende utvidelse av 
jobber, utvikling av selvstyrte arbeidsgrupper, endringer 
i arbeidsledelse, rekruttering, opplæring etc. Problemer 
av denne art vil bli tatt opp for å fastslå den maksimale 
grad av personlig medvirkning som er forenlig med bedrif
tens tekniske og økonomiske krav.V30

Denne formuleringen er i god overensstemmelse med den be
skrivelsen av den sosiotekniske skolen som vi har gitt
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tidligere, og med karakteristikken av dette som utvikling 
av bedriftslederstrategier. At LO aksepterte slike mål
settinger, demonstrerer bare hvor rotfestet klassesamar- 
beidet og vekstpakten var blant de sosialdemokratiske le
derne* Det er neppe noe annet vestlig land hvor et slikt 
samarbeidsprosjekt mellom fagbevegelsen og den nasjonale 
arbeidsgiverorganisasjonen ville vært mulig.

De samfunnshistoriske betingelsene for å sette igang et 
sosioteknisk Samarbeidsprosjekt var med andre ord gode.
Vi skal imidlertid legge merke til at det også krevdes 
spesielle institusjonelle forhold. Vi har allerede pekt 
på det faktum at Samarbeidsprosejktet ble utviklet med 
base i et nyopprettet institutt som sto relativt selvsten
dig i forhold til det mer etablerte arbeidsforskningsmil- 
jøet i Oslo. Om betydningen av defte forteller Thorsrud 
blant annet:

"Et kritisk trinn i den første utviklingsfase inntraff 
våren 1962 ... Saken ble diskutert i styret for 'Miljø
forskning* , og meningene var delte. De akademiske repre
sentanter i styret advarte mot prosjektet, dels fordi det 
var politisk kontroversielt og dels fordi det var altfor 
nært knyttet til praktisk problemløsning og utredningsar
beid til å fremme en forskningsgren som ennå var lite ut
viklet."31 Tankegangen bak prosjektet var således i mot
strid med oppfatningene i det- øvrige arbeidsforskningsmil- 
jøet, blant annet på grunnlag av de - etter akademisk måle
stokk - dårlige "produksjonsvilkår" som forskerne ville få. 
Thorsrud slår da også fast at "Forskerne har måttet legge 
akademiske og andre hensyn til side. Man kunne neppe 
håndtert prosjektet hvis ikke ett institutt med fullt an
svar og med full støtte av alle medarbeidere over et lengre 
tidsrom satset på prosjektet og sto sammen om det. De 
måtte konsentrere seg om å bygge opp en særpreget kompe
tanse som ikke ville passet for forskere som var sterkt 
orientert mot en akademisk karriere."32 Slik sett var det 
neppe noen tilfeldighet at forskerne fra prosjektet i 
hovedsak ble rekruttert blant sivilingeniører som i ut
gangspunktet hadde liten formell samfunnsvitenskapelig 
kompetanse. Den motsetning som trekkes opp mellom en aka
demisk karriere og deltakelse i denne typen handlingsorien- 
terte prosjekter, må imidlertid betraktes som reell og som 
en sentral betingelse også for senere "forskning for fag
bevegelsen". Siden forskere er avhengige av å selge sin 
arbeidskraft, krever det at også ikke-akademisk forskning 
gir karrieremuligheter i den forstand at det er utsikt til
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stabil og sikker lønnsinntekt. Organiseringen av Samar
beidsprosjektet tilfredsstilte dette kravet.

I hvilken utstrekning representerte så Samarbeidsprosjek
tet "forskning for fagbevegelsen"? Formelt sett var LO 
engasjert i prosjektet. De finansierte en betydelig del 
av omkostningene og var representert i prosjektets, styr
ingsgruppe. I forsøksbedriftene var fagforeningene/klubbene 
med i lokale freindriftsgrupper sammen med forskerne og rep
resentanter for ledelsen. Dette ga uten tvil grunnlag for 
innflytelse på prosjektet, men rapportene tyder ikke på at 
innflytelsen var stor. I hovedsak ser innflytelsen ut 
til å ha vært begrenset til å si nei til forslag fra for
skerne i saker av prinsipiell betydning.

Det var da også forskerne som sto for det meste av den 
praktiske framdriften av forsøkene i prosjektet. De ana
lyserte de involverte arbeidsplassene, utviklet forslag 
til endringer, organiserte diskusjoner av disse forslagene 
og organiserte gjennomføringen av de forslagene som ble 
akseptert. Forholdet mellom forskerne og arbeiderne ble 
derfor et annet enn det klassiske forholdet mellom arbei
dere og intellektuelle. Vanligvis ser intellektuelle det 
som sin oppgave å formidle kunnskap. I Samarbeidsprosjek
tet ble også dette gjort, men det sentrale og umiddelbare 
målet, var å få gjennomført endringer i arbeidsprosessen.
Å styrke arbeidernes kunnskaper, kom i annen rekke. Hva 
betød så dette for kampen om arbeidsforholdene?

Med sin forankring i sosioteknisk teori og høyresosial- 
demokratisk samarbeids tenkning kunne Samarbeidsprosjektet 
vanskelig tematisere konfliktene omkring arbeidsforholdene 
som forankret i grunnleggende interesseforskjeller. Tvert 
om var det viktig å understreke at forholdene kunne forbed
res gjennom samarbeid og samarbeidspregede forhandlinger, 
og på en slik måte at resultatet var "til alles beste". På 
denne måten er det rimelig å tro at prosjektet bidro til å 
befeste den hegemoniske samarbeidsideologien i det norske 
samfunnet.

Ironisk nok bidro trolig denne forankringen til at Samar- 
beidsprosjektets forsøk ble lite vellykkede. For eksempel 
var de ikke i stand til å nyttiggjøre seg den innsikt om 
arbeiderklassens uformelle motstandsformer og maktbaser som 
lå i "Arbeiderkollektivet”. Mangel på egnet begrepsapparat 
gjorde også at Samarbeidsprosjektet hadde vanskeligheter 
med å forstå sin egen mangel på suksess i de lokale for
søkene.
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Effekten av Samarbeidsprosjektet på den lokale kampen om 
arbeidsforholdene på forsøksbedriftene var med andre ord 
relativt liten. Rapportene viser til en viss humanisering 
av arbeidsforholdene og noen tilfeller av produktivitets
økning.33 De sier lite om betydningen for det lokale 
styrkeforholdet, arbeidernes innsikt i egen situasjon o.l., 
men det er ingen grunn til å tro at det skjedde noen 
avgjørende påvirkning.34 Foruten å føre til lokale for
bedringer, trodde forskerne at ideene bak Samarbeidspro
sjektet - gjennom eksemplets makt — skulle spre seg til 
andre hedrifter. Heller ikke dette skjedde, og det er 
i dag få synlige spor å finne etter forsøksvirksomheten.34

I Sverige har imidlertid arbeidsgiverforeningen drevet en 
utstrakt virksomhet med forandringsforsøk etter modell av 
Samarbeidsprosjektet. Dette demonstrerer trolig det be
tydningsfulle potensialet for økt profitt som lå i den 
sosiotekniske tilnærmingen når den kunne brukes som ledel- 
sesstrategi. Mangelen på tilsvarende suksess i Norge kan 
tyde på at tilnærmingen var lite egnet som grunnlag for 
to-parts demokratiseringsforsøk. En slik konklusjon er 
også nærliggende ut fra de grunntrekk ved den sosiotekniske 
teorien som vi har presentert tidligere.

Ser vi bort fra forsøksvirksomneten og den mangelfulle 
spredningen av denne, må vi likevel betegne Samarbeidspro
sjektet som en suksess - ideologisk og institusjonelt.
Den humaniseringstankegangen som ligger i prosjektet, 
finner vi for eksempel igjen i § 12 i arbeidsmiljøloven. 
Utformingen av denne loven er i det hele tatt sterkt på
virket av forskere som deltok i Samarbeidsprosjektet. Heri- 
gjennom har de - ad juridisk vei - påvirket noen av de na
sjonale betingelsene for den lokale kampen om arbeidsfor
holdene på en måte som av mange oppfattes som fordelaktig 
for fagbevegelsen.35 Loven er imidlertid gjennomsyret av 
den samme samarbeidsideologien som Samarbeidsprosjektet 
bygde på. Den virksomhetspolitiske naiviteten, som resul
tatene fra dette prosjektet burde gi all grunn til å stusse 
over, er på denne måten bibeholdt. Deter ikke all forsk
ning som får politisk gjennomslagl36

I 1967 flyktet Thorsrud til Arbeidspsykologisk institutt 
i Oslo og tok med seg deler av Samarbeidsprosjektet dit. 
Prosjektets institusjonelle suksess er særlig å finne i at 
videreføringene av det i betydelig grad har sikret dette 
instituttet arbeidsoppgaver og finansiering. Instituttet 
tok imidlertid ikke på seg nye forsøk av den typen som
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hadde utgjort grunnstammen i Samarbeidsprosjektet, der 
forskerne - som eksperter - sto med ansvaret for å drive 
forsøket framover. I stedet oppfordret man bedrifter til 
selv å sette igang endringsforsøk etter en modifisert Sam- 
arbeidsprosjekt-modell. Dette ga opphav til prosjekter som 
fremdeles var to-parts, men der ansvaret for utfallet i 
større grad ble lagt på bedriftene. Forskerne kunne nå 
fungere som konsulenter - en unektelig mer klassisk in
tellektuell rolla.37 Dermed ble det også lagt større vekt 
på lokal kunnskapsutvikling som grunnlag for endringer.

Som en oppsummering kan vi si det er en takknemlig oppgave 
å gjennomføre en ideologikritisk analyse av Samarbeids
prosjektet. Det kan imidlertid tenkes at en slik analyse 
vil gi litt for ensidig negative konklusjoner. Når vi 
vurderer de samfunnshistoriske og teorihistoriske beting
elsene for prosjektet, virker det lite trolig at et slikt 
foretak Kunne vært utformet særlig mye annerledes. Intro
duksjonen av LO og lokale fagforeninger som part i et opp
legg som i utgangspunktet var en bedriftslederstrategi (noe 
sosioteknisk forskning fremdeles er for eksempel i USA), 
betød en anerkjennelse av fagbevegelsen som legitim part i 
denne typen forskning. Dessuten la det hindringer i veien 
fpr at sosiotekniske forsøk skulle kunne brukes til "pro- 
duktivitetsfremmende" formål alene. Tvert om har nok Sam
arbeidsprosjektet gitt et viktig bidrag til at psykososiale 
sider ved arbeidsmiljøet dukket opp i den politiske debat
ten og til at det ble legitimt å stille krav om bedring av 
denne typen arbeidsvilkår. Det er vanskelig å se at Samar
beidsprosjektet bidro til en svekking av arbeiderbevegelsen 
på andre områder i en grad som oppveier disse positive trek 
kene. Å vurdere Samarbeidsprosjektet som om alternativet 
hadde vært en "revolusjonær" reform, ser vi som lite mening 
fylt.38

Med en slik oppsummering legger vi større vekt på den na
sjonale ideologiske effekten enn på lokal humanisering. 
Etter vår oppfatning er det ,da også riktigere å se på 
Samarbeidsprosjektet som et sosialpolitisk forskningspro
sjekt enn som forskning enten for fagbevegelsen eller for 
kapitaleierne. Prosjektets klarest uttryktre målsetting 
var i bunn og grunn å sikre det sosialdemokratiske klasse- 
kompromissets fortsatte eksistens gjennom å kombinere en 
sosial reform - bedre arbeidsforhold, større innflytelse 
på eget arbeid - med opprettholdelse av den økonomiske 
veksten. Mer typisk sosialstatlige målsettinger skal en 
lete lenge etter.
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KUNNSKAP ER MAKT?

Inngangen til 1970-årene innebar en tiltakende interesse 
for arbeidsmiljøspørsmål i norsk fagbevegelse. Denne in
teressen ble tidlig utgangspunkt for en formulering av 
forskningsbehov omkring dette emnet. I første omgang 
ønsket en seg kunnskap om hvordan situasjonen var. Inspi
rert av en spørreskjemaundersøkelse utført i regi av det 
svenske LO, fikk LO forskere ved Sosiologisk institutt, 
Universitetet i Bergen, til å gjennomføre en liknende sur
vey blant norske LO-medlemmer. Arbeidet ble finansiert i 
fellesskap av LO og Norges almenvitenskapelige forsknings
råd (NAVF).

Resultatet viste at mange norske arbeidere opplevde til 
dels alvorlige arbeidsmiljøproblemer.39 Undersøkelsen 
kunne således understøtte kravet om ny og strengere lov
regulering av dette området. Hovedresultatene ble presen
tert i en artikkelserie i LO-bladet "Fri Fagbevegelse" 
og ble på denne måten gitt bred spredning.

Innholdsmessig viste undersøkelsen tydelig inspirasjon fra 
problemstillingene til Human Resources-retningen innen ar- 
beidsforskningen. Dette var også naturlig på bakgrunn av 
at denne retningen sto fadder til den trivselsforskningen 
som var utbredt i 1960-årene og som det metodisk sett var 
nærliggende å ha som utgangspunkt. "LO-undersøkeIsen" 
inneholdt dessuten sosialmedisinske problemstillinger.

MLO-undersøkelsen,f kan karakteriseres som en "elendighets- 
undersøkelse". Med det menes at den beskrev utbredelsen 
av en rekke viktige arbeidsmiljøproblemer, uten på noen 
måte å klarlegge eventuelle muligheter for å kunne løse 
disse. Det finnes da heller ikke noe materiale som tyder 
på at lokale fagforeninger kunne dra saérlig nytte av denne 
undersøkelsen. Derimot er det liten tvil om at LO selv 
gjorde god bruk av den, først og fremst i agitasjonen for 
en ny arbeidsmiljølov. Denne typen undersøkelser viste seg 
altså å være godt egnet som grunnlag for å stille krav om 
sosialpolitiske tiltak fra statsmakten - i pakt med hoved
trekkene i den politikken sosialdemokratiet hadde ført 
etter 1945. Utover i 1970-årene fulgte det da også flere 
liknende undersøkelser som kartla arbeidsmiljøet i bestemte 
yrker eller bransjer, og som regel med det implisitte 
siktemål å begrunne behovet for økt statlig invervensjon.

Alternativet til direkte statlig "politi-virksomhet" på ar-
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beidsmiljøområdet var forbedringstiltak i lokal regi in
nenfor virksomhetene. Denne tankegangen lå i forlengelsen 
av Samarbeidsprosjektet, og sto i kontrast til den typen 
spørreskjemabasert forskning som ble omtalt over. Heri 
lå det andre forskningsmessige utfordringer.

Disse utfordringene ble J>lant annet tått opp gjennom et 
prosjekt som Norsk Jern- og metallarbeiderforbund tok 
initiativet til, og som gjerne kalles Jern- og metall- 
prosjektet. Dette prosjektet sprang ut av forbundets 
frykt for å bli spilt ut over sidelinjen i forbindelse 
med innføring av ny teknologi, framfor alt EDB-baserte 
styrings- og informasjonssystemer. "Skal arbeidstakernes 
situasjon ikke forverres, er det nødvendig at fagbevegel
sen f.. bygge(r) opp en kunnskapsstyrke som minst tilsvarer 
den som står til rådighet for arbeidsgiverne. (...) Vi 
må skolere våre medlemmer og tillitsmenn, og vi må ta i 
bruk det fond av kunnskaper som fins i forskningsinsti
tuttene og hos konsulentgruppene.'140

For å få til dette, ville forbuiidet satse på et forsk
ningsprosjekt. De søkte Norges Teknisk-Naturvitenskape- 
lige Forskningsråd om penger, i samarbeid med Kristen Ny- 
gaard. Nygaard var forsker ved Norsk Regnesentral og 
hadde EDB-faglig bakgrunn. Hans tilknytning til prosjek
tet skyldes lærervirksomhet i datafag på LO-skolen på 
Sørmarka. Nygaard var derfor ingen ukjent person for 
fagbevegelsen.

Prosjektet begynte i 1971 etter en forholdsvis tradisjo
nell oppdragsforskningsmodell. Riktignok la NJMF stor 
vekt på at deres verdipremisser skulle legges til grunn - 
en erkjennelse av at forskning ikke er nøytral - men 
deres innflytelse skulle i hovedsak ligge i mulighetene 
for å reagere på forskernes arbeid, ikke ved selv å delta 
i forskningsprosessen. Den første prosjektplanen inne
holdt temmelig tradisjonelle tema. Det var i hovedsak 
tale om kartlegging og analyse av forhold omkring EDB- 
systemer og deres innføring i nors£e bedrifter, og om 
klarlegging av hvilke krav NJMF burde stille i en slik 
forbindelse og av hvilket kunnskapsbehov tillitsvalgte 
og medlemmer i NJMF hadde.41

Forskerne oppdaget imidlertid etter en stund at det var 
usikkert om denne prosjektplanen ville bidra til at hoved
målsettingen - å styrke innflytelsesmulighetene til NJMF - 
ble realisert. ,fVi merket at vi i diskusjoner med til-
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litsmenn nok kunne få tilslutning til at prosjektet var 
viktig for medlemmene, at det ville bli interessant å se 
resultatene, osv. Men vi klarte ikke å få tillitsmennene 
til å se noen direkte tilknytning mellom vårt arbeidsopp
legg og det de kunne gjøre rent konkret i klubber, avdel
inger og forbund. Det var inaen sammenheng mellom forsk
ning og handlingsmuligheter."42

Denne erkjennelsen innebar at det ble satt spørsmålstegn 
ved tjenligheten av vanlige arbeidsmåter blant forskere og 
vanlige former for vekselspill mellom intellektuelle og 
arbeidere. Parallellen til Samarbeidsprosjektet er på 
dette punktet klar, og det antyder nokså sterkt at hand- 
lingsorientert forskning som fagbevegelsen skal kunne dra 
nytte av, stiller spesielle krav til vilkårene og metodene 
for kunnskapsproduksjonen. I Jern- og metallprosjektet 
førte denne erkjennelsen til at prosjektet ble lagt om slik 
at det ble konsentrert om fire bedriftsklubber og deres 
forsøk på å skaffe seg kunnskap som kunne utgjøre et grunn
lag for handling. Dermed endret også forskernes rolle seg.
I stedet for å fungere som rene kunnskapsprodusenter, fikk 
forskerne oppgaver som veiledere og konsulenter for be
driftsklubbene. 4 3

Dette hadde selvsagt konsekvenser for den kunnskap som fak
tisk ble produsert. I stedet for en mer overgripende ana
lyse av det potensiale for endringer i arbeidsprosessen - 
positive og negative - som EDB-systemer kunne føre til, og 
av styrkeforholdet mellom arbeid og kapital i forbindelse 
med innføring av slike systemer, ble resultatet en klar
legging av hva slags kunnskap tillitsvalgte trengte for å 
kunne påvirke utformingen og innføringen av disse systemene. 
Som arbeidsforskning bidro Jern- og metallprosjektet lite 
til forståelsen av den strategiske situasjonen som forelå 
ved en omstrukturering av arbeidsprosessene, basert på EDB- 
teknologi.

Rapportene fra prosjektet gir ingen detaljert vurdering av 
effekten på virksomheten til de fire klubbene som deltok.
Det syties veldokumentert at det skjedde en betydelig hev
ning av EDB-kompetansen til en del tillitsvalgte, og at 
en fikk gjennomslag for noen av kravene som ble stilt til 
utformingen av EDB-systemer som var planlagt innført ved de 
fire bedriftene.44 Jern- og metallprosjektet fikk dessuten 
virkninger på nasjonalt plan, særlig på følgende områder:45

a) Prosjektet innebar et gjennombrudd for erkjent en-
partsforskning. Med det menes at LO-apparatet begynte
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å gå ut fra at resultatene av forskning ikke bare 
bestemmes gjennom tema, men også gjennom politisk 
orientering.

b) Det ble laget opplæringsmateriale om databehandling 
til bruk i fagbevegelsen, og opplæringsvirksomheten 
på dette feltet ble betydelig intensivert.

c) De problemstillingene prosjektet tok, kan gjenfinnes 
både i den såkalte data-avtalen mellom LO og NAF og 
i liknende lokale avtaler.

Jern- og metallprosjektet sto perifert i forhold til norsk 
samfunnsvitenskapelig arbeidsforskhing. Dets teoretiske 
og institusjonelle forankring var i utgangspunktet i infor- 
matikk/datavitenskap. Vi finner derfor få spor etter sam
funnsvitenskapelige teorier eller ideer, med unntak av 
noen innledende proklamasjoner av sosialdemokratisk art.
Noe revolusjonært perspektiv er det da også vanskelig å 
finne. Det er heller ikke noe tilløp til drøfting av 
hvilke faktorer som kunne begrense de lokale handlings
mulighetene for så vel bedriftsledelsen som for klubben. 
Prosjektet frambrakte kunnskap som kunne brukes i kampen 
om arbeidsforholdene, men liten viten om betingelsene for 
denne anvendelsen. I stedet bygges det på en ikke uttalt 
forutsetning om valgmuligheter, noenlunde tilsvarende 
synspunktene på dette i den sosiotekniske teorien. Det er 
grunn til å tro at de> vilkårene som forskerne arbeidet 
under, så vel teorihistorisk som institusjonelt, innebar 
en klar hindring for utvikling av en type teori som i ster
kere grad tematiserte forhold som konkurranse, internasjo
nalisering, teknologi som grunnlag for ekstraprofitter 
o.l. - forhold som nettopp begrenser handlefriheten til den 
enkelte kapitalisten. **De økonomiske forholdenes stumme 
tvang** må oppdages på annen måte.

Forskningsmessig fikk Jern- og metallprosjektet stor betyd
ning som en slags modell for "forskning for fagbevegelsen**, 
både i Norge og i andre nordiske land (særlig Sverige). 
Andre LO-forbund var med på å få gang liknende prosjekt for 
egen del, blant annet Norsk Kjemisk Industriarbeiderforn 
bund (NKIF) . Vi skal behandle også NKIF-pi;osjektet fordi 
det er egnet til å belyse noen flere sider ved den arbeids
formen som ble utviklet i Jern- og metallprosjektet. Dette 
har blant annet sammenheng med at NKIF-prosjektet har en 
mye klarere profil som samfunnsforskning om arbeid. Disse 
aspektene er dessuten vesentlig bedre dokumentert.
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LÆRING GJENNOM DELTAKELSE

Målsettingen for NKIf-prosjektet var "å bedre medlemmenes/ 
fagforeningenes forutsetninger for å fremme sine interesser 
i forhold til den teknologiske utvikling."1*6 Denne innret
ningen mot oppbygging av "lokale handlingsressurser" ble 
supplert med noen mer overordnede teoretiske interesser. 
”NKIF (var) interessert i å få belyst hvilke konsekvenser 
EDB og automatisering fikk for det fysiske og psyko-sosiale 
arbeidsmiljø, og hvilke virkninger dette ville få for jobbene 
med hensyn til kvalifiksjonskrav, jobbinnhold og arbeids
organisering.”47 Generelt var forbundet dessuten interes
sert i effekten av automatisering på ndemokratiseringen i 
arbeidslivet” og ,fhvilke industripolitiske konsekvenser 
den teknologiske utviklingen ville bringe i form av struk
turendringer, endrede maktforhold og endrede muligheter 
for industripolitisk styring.”49

Når en tar prosjektets størrelse i betraktning, framtrer 
disse målene som lite realistiske. Rapportene viser da 
også at forskerne konsentrerte seg om arbeidet med de lo
kale fagforeningene, og la mindre vekt på samfunnsnivået 
i analysen. Dette valget var naturlig, både ut fra Jern- 
og metallprosjektet og Samarbeidsprosjektet som begge var 
viktige inspirasjonskilder.

NKIF-prosjektet var knyttet til tre elektrokjemiske bedrif- 
ter. Med utgangspunkt i fagforeningene skulle det dannes 
lokale arbeidsgrupper som skulle utforske sine egne ar
beidsplasser. "Målsettingen.•• var å bygge opp lokale res~ 
surser gjennom en historisk analyse av hvordan ny teknologi 
faktisk hadde påvirket deres egen arbeidssituasjon. På 
denne måten ønsket vi å skape en konkret, håndgripelig 
innsikt i konsekvenser av teknologi og avmystifisere og 
problematisere teknologi for de ansatte.”49 I noen grad 
innebar dette forsøk på å få arbeiderne til å fungere som 
intellektuelle, dvs. en oppheving at det tradisjonelle 
skillet mellom forskere og arbeidere.

På samme måte som i Jern- og metallprosjektet ser det ut 
til åt denne metoden har bidratt til å øke kunnskapen hos 
de arbeiderne som jobbet sammen med forskerne i prosjektet. 
Det er mer tvilsomt om det skjedde noen allmenn heving av 
kunnskapsnivået hos arbeiderne. Forskerne gir også uttrykk 
for at den lokale aktivitet som ble skapt gjennom prosjek
tet, var betydelig mindre enn de hadde håpet på forhånd. 
Dette forklares med henvisning til at arbeidet med tekno
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logiske forandringer og EDB-systemer var nytt^ og at det 
var en rekke praktiske problemer for de arbeiderne som 
skulle jobbe med dataspørsmål, blant annet skiftarbeid 
og svært begrenset anledning til å bruke arbeidstid til 
formålet.5^

Det er også vanskelig å få øye på særlig mange praktiske 
resultater i form av større innflytelse. Forskerne be
skriver et par tilfeller der oppbyggingen av kunnskap gjen
nom prosjektet anvendes til å stille krav til bedriften.^1 
Store omveltninger er det imidlertid ikke tale om, snarere 
meget små skritt. Eksemplene viser likevel at den anvendte 
formen for kunnskapsoppbyggingen ga resultater, i motset
ning til den mer tradisjonelle opplæringen som skjedde i 
regi av NKIF.

Innenfor NKIF-prosjektet ble det også gjort forsøk med å 
anvende en annen form for opplæring som grunnlag for å 
styrke lokal fagforeningsaktivitet innenfor området EDB- 
systerner og automatisering. Dette forsøket var inspirert 
av eksperimenter med fagforeningsopplæring i Vest-Tyskland, 
særlig av et opplegg utviklet av Oskar Negt. Dette opp
legget - som tar utgangspunkt i Negts forsøk på å utvikle 
en marxistisk bevissthetsteori - legger spesiell vekt på 
å oppøve deltakernes "sosiologiske fantasi11. Gjennom ana
lyse av egne erfaringer, støttet av veiledning fra kurs
ledere og presentasjon av relevante eksempler, skal del
takerne bli bedre i stand til å forstå vekselspillet mellom 
egen livssituasjon og de kapitalistiske samfunnsforhol
dene.52 I NKIF-prosjektet ble det arrangert en seminar
serie med deltakere fra fågforeninger fra fire ferro- 
silisiumbedrifter. På samlingene ble det presentert noe 
teori og en del fakta om rettigheter o.l., samtidig som 
det ble brukt mye tid på analyse av deltakernes egne prob
lemer i arbeidet med dataspørsmål på den bedriften de kom 
fra. Mellom samlingene hadde deltakerne oppgaver som 
skulle løses på bedriften. Forskerne selv oppsummerer for
søket som vellykket fordi det førte til etablering av mer 
varig lokal aktivitet på 2 av de 4 deltakende bedriftene.

Teorihistorisk representerer NKIF-prosjektet noe nytt i 
forhold til de prosjektene vi har lagt fram tidligere. 
Riktignok plasserer det seg innenfor tradisjonen fra Sam
arbeidsprosjektet og Jern- og metallprosjéktet, men det er 
også inspirert av et bredere tilfang av teoretiske retning- 
ger enn den tradisjonelle anglo-amerikanske arbeidsforsk- 
ningen. Blant annet bærer prosjektet preg av en viss
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orientering mot marxist.isk tenkning. Det fører til økt 
oppmerksomhet mot de samfunnshistoriske betingelsene for 
lokale fagforeningers kamp for å påvirke innføringen av 
ny teknologi.

Intensjonene om å tenke sammen samfunns- og bedriftshis- 
toriske forhold blir etter vår oppfatning likevel ikke 
innfridd. Prosjektet lykkes for eksempel ikke med å klar
legge forholdet mellom lokale, nasjonale og internasjo
nale handlingsbetingelser. Faktisk får kunnskapsproduk
sjonen et vagt syndikalistisk preg fordi de lokale fag
foreningene hele tiden framheves som den vikjtigste aktøren. 
Ut fra målsettingene med prosjektet er en slik framheving 
naturlig, men i en større sammenheng er det svært proble
matisk ikke også å undersøke de handlingsmuligheter som 
ligger i de politiske partiene, politiske aksjoner o.l. 
Spørsmålet er så om en slik bredere undersøkelse ville 
være mulig innenfor rammene av en slik ,fdeltakerbasert 
forskning i samarbeid med fagbevegelsen11 En analyse av 
de institusjonelle betingelsene for slik forskning viser 
etter vår oppfatning at svaret er nei. Det skal vi be
grunne i det følgende.

FORSKNING FOR FAGBEVEGELSEN - ULIKE MODELLER

Norsk fagbevegelse har i betydelig grad. vært involvert i 
norsk arbeidsforskning etter 1970. Dette skyldes dels 
forskernes politiske holdninger, men også at en slik kon
takt ofte har vært nødvendig for å få komme inn på arbeids
plassene. Denne involveringen er imidlertid ikke det 
samme som at fagbevegelsen har hatt vesentlig innflytelse 
på denne forskningen, og heller ikke at den har kunnet 
nyttiggjøre seg alle forsøkene på å utvikle ny kunnskap. 
Innflytelsen har vært varierende, og det er mange forsk
ningsrapporter som bare samler støv.

Når vi i denne artikkelen har drøftet fenomenet "forskning 
for fagbevegelsen*1, har vi avgrenset det til å dreie seg 
om forskning der fagbevegelsen har vært oppdragsgiver. 
Videre har vi lagt hovedvekten på prosjekter som har tatt 
sikte på å bidra til lokale endringer i form av humaniser
ing av arbeidet, styrking av arbeidernes kunnskapsgrunn
lag o.l* - dvs* handlingsorienferte prosjekter. Hoved
tyngden av norsk arbeidsforskning faller på siden av disse 
formene, men det er selvsagt flere prosjekter som kunne 
vært nevnt dersom vi hadde tatt sikte på å være fullsten
dige. For oss har det vært viktigere å vise at det finnes
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flere modeller for slik forskning, og å si noe om den kunn- 
skapssosiologiske sammenheng de opptrer i.

Et viktig skille går mellom toparts og enparts prosjekter. 
Med bakgrunn blant annet i arbeidsmiljølovens framheving 
av hvor viktig det er med "samarbeid mellom partene1*, ek
sisterer det viktige institusjonelle bindinger for å orga
nisere forskning som toparts prosjekter. Vi tenker her 
framfor alt på den styring som statsmakten har gjennom 
tildeling av forskningsmidler og gjennom styring av stats- 
finansierte institutter som Arbeidspsykologisk institutt. 
Verken forskere eller andre forskningsentreprenører har 
nødvendigvis noe valg mellom enparts og toparts opplegg.

Nå er det ikke gitt at prosjekter som har for eksempel en 
styringsgruppe med representanter fra fagbevegelsen og fra 
en arbeidsgiverorganisasjon, er mer bundet enn enparts- 
prosjekter. For visse formål kan et topartsopplegg inne
bære større frihet for forskerne og tilgang på mer allsi
dige data enn en tilknytning til et fagforbund alene. Begge 
formene for opplegg kan innebære sterk disiplinering av 
forskerne og blokkering for "kontroversielle** tema og typer 
av innsikt.

En form for topartsprosjekter som mange fagforeninger og 
bedriftsklubber etter hvert har vært borte i, er såkalte 
"jobbutformingsseminarer" og "søkekonferanser" som drives 
i regi av Arbeidspsykologisk institutt. Det er her tale 
om avkom fra Samarbeidsprosjektet der ledere og tillits
valgte fra flere bedrifter kommer sammen og diskuterer 
jobbutforming (humaniseringstiltak) eller Utviklingsten
densene i omgivelsene og derav følgende behov for målsett- 
ingsjusteringer" (søkekonferanser).53 Disse arbeidsfor
mene kan etter vår vurdering betegnes som tiltak for å in
tegrere de tillitsvalgte i den enkelte bedriften, slik at 
de kan gjøres til gjenstand for ansvarliggjøringsstrategier 
fra bedriftsledelsen. Forskerne påstår imidlertid at disse 
oppleggene fører til økt forhandlingsstyrke for fagforen
ingene. Hvilke konsekvensér oppleggene faktisk har, er 
det svært vanskelig å avgjøre. Prosjektene er gjennomgå
ende dårlig beskrevet, og det er lagt liten vekt på å klar
legge effekten av de forskjellige tiltakene. Hvorvidt en 
vil kalle dette forskning, er for øvrig en siaakssak.

Når det gjelder forskning der fagforbund eller fagforenin
ger opptrer som eneste oppdragsgiver, kan den etter vår 
oppfatning deles i to hovedgrupper. Vi har på den ene
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siden forskning som tar sikte på kartlegging, for eksempel 
av en type arbeidsmiljø. Forskeren opptrer ber som eks
pert som påtar seg å utføre en bestemt type undersøkelse 
for å finne svar på spørsmål utviklet av forskeren og for
bundet i fellesskap. På den andre siden bar vi forskning 
som fungerer etjter en deltakerorientert modell. Vi bar 
tidligere drøftet flere eksempler på denne typen forskning, 
og det kan være på tide å gi en mer sammenfattende fram
stilling.

Den deltakerorienterte forskningen for fagbevegelsen bar 
etter vår oppfatning to hovedkjennetegn. For det første 
tar den sikte på å støtte enkelt-fagforeninger i deres 
lokale kamp om arbeidsforholdene gjennom å styrke forenin
genes kunnskapsressurser. For det andre bygger den på et 
premiss om at relevant kunnskap utvikles mest effektivt 
når arbeiderne engasjeres direkte i arbeidet med å "ut
forske" arbeidsplassen, dels fordi det er de som kjenner 
arbeidsplassen, dels fordi tilegnelsen av ny innsikt blir 
mer effektiv på denne måten.

Erfaringene fra de beskrevne prosjektene og andre i samme 
gate viser at dette ikke er noen snarvei til økt mobili
sering av arbeiderklassen. I en del tilfeller oppnås posi
tive resultater, men slett ikke alltid. Det bar også vist 
seg å være en del alvorlige problemer og begrensninger i 
den deltakerorienterte tilnærmingen til forskningen på de 
kapitalistiske arbeidsprosessene og utviklingen i kampen 
om arbeidsforholdene. For eksempel, bar det vist seg svært 
vanskelig å få til en kunnskapsutvikling som berører fler
tallet av arbeiderne på en bedrift. Deltakerstrategien 
bar tvert om ofte ført til at kløften mellom tillitsvalgte 
og vanlige medlemmer bar økt, slik at "profesjonaliser- 
ingen" av fagforeningsarbeidet bar tiltatt.

Viktigere er likevel de spesielle produksjonsvilkårene for 
intellektuelt arbeid som ligger i denne formen for forsk
ning.54 For det første stilles det strenge krav om tempo 
i forskningsarbeidet. Det må hele tiden være synlig fram
gang i forskningsarbeidet dersom det skal tilfredsstille 
forventningene fra de deltakende fagforeningene, og dersom 
interessen for prosjektet skal kunne holdes ved like. Det 
betyr at tidkrevende metoder og problemstillinger vanskelig 
kan anvendes.

For det andre er det de lokale betingelsene som hele tiden 
er referansepunktet for prosjektet. Det er de spesifikke
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problemene som de deltakende fagforeningene står oppe i, 
som primært skal analyseres. I den utstrekning mer all
menne forhold skal tas opp, er det nødvendig å kunne vise 
helt konkret at dette er relevant for analysen av de lo
kale forholdene. Når dette ses i sammenheng med tempo- 
kravet, er det klart at det er svært vanskelig å kombinere 
gjennomføringen av mer overordnede, teoretisk pregede ana
lyser med tilretteleggelsen av lokal handling. I en viss 
forstand kommer forskning og handling i motsetning til 
hverandre.^5

For det tredje ligger det sterke muligheter for politisk 
disiplinering i denne formen for samarbeid. Forskerne må 
arbeide ut fra den måten som fagforeningene definerer sine 
problemer. Selv om forskningsarbeidet kan ta sikte på å 
endre disse oppfatningene, kan ikke forskerne uten videre 
gripe fatt i problemstillinger som ligger utenfor fag
foreningenes oppfatning av situasjonen. Det må antas å 
være forbundet med betydelige problemer å komme i klar 
motstrid etablerte former for sosialdemokratisk ideo
logi, ihvertfall så lenge forskningssamarbeidet er organi
sert gjennom ledelsen av et forbund.

Det skulle likevel være klart at denne arbeidsformen har 
et politisk potensiale som er viktig for sosialistiske 
intellektuelle og for den sosialistiske bevegelsen. Poen
get er at den ikke kan erstatte mer tradisjonelt marxis
tisk forskningsarbeid på nasjonale og internasjonale for
hold og av mer abstrakt, teoretisk art. Dessuten er denne 
formen for kunnskapsproduksjon preget av betingelsene for 
forskning i det kapitalistiske Norge, slik all lønnsar- 
beiderbasert forskning på ett eller annet vis vil være.

FORSKNING FOR FAGBEVEGELSEN - FORSKNING FOR HVEM?

Vi sa innledningsvis at utvikling av kunnskap er preget av 
samfunnshistoriske, teorihistoriske og institusjonelle for
hold. Det gjelder selvsagt også "forskning for fagbeveg
elsen". For eksempel oppsto denne Forskningen i tilknyt
ning tiX en bestemt politisk konjunktur der forsknings
tema som bedriftsdemokrati, ny teknologi og arbeidsmiljø 
aktualiseres, og der likhetstankegang tilsa at fagbevegel
sen skulle ha tilgang på forskningsressurser på lik linje 
med - om enn ikke i samme omfang som - borgerskapet. Den 
kapitalistiske samfunnsformasjonen Norge gir også denne 
forskningen bestemte vilkår. Institusjonelt sett er det 
rimelig å legge vekt på:
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- at forskning drives som lønnsarbeid, og at samfunns
forskningen i stor grad er henvist til finansiering 
gjennom oppdrag.

- at det er etablert et karrieresystem i forsknings- 
apparatet som fremmer bestemte typer av kunnskaps
produksjon, og som skaper sterk innbyrdes konkurranse 
mellom forskere.

- at fagbevegelsen er dominert av sosialdemokratiske 
bevissthetsformer, og at den politisk sett er kon
trollert av et sosialdemokratisk parti.

Det første poenget innebærer at fagbevegelsen kan få 
"kjøpt" forskere, men også at de ikke kan regne med å få 
stor tilgang på forskning som er finansiert gjennom uni
versitet smidler o.l. Økonomiske kalkyler blir derfor vik
tige, både som begrensning på antallet forskere som kan 
engasjeres, og på valget av metoder som kan anvendes i 
.forskningsarbeidet.

Siden forskning drives som lønnsarbeid, vil det også være 
sterke krefter som vil profesjonalisere denne virksomheten. 
Det kreves da også bestemte typer utdanning, erfaringsfor
mer og institusjonstilknytning for å kunne kalle seg for
sker. Eksistensen av et karrieresystem og av forestillinger 
om kjennetegn ved "god" forskning i tilknytning til dette 
systemet, vil disiplinere de fleste forskere til å innar
beide disse normene i sitt forskningsarbeid. Et resultat 
av dette er liten interesse for forskning som ikke byr på 
framtidige karrieremuligheter, enten i form av ansettelse 
ved bestemte typer institusjoner eller som muligheter til 
å skrive tilstrekkelig mye og tilstrekkelig "godt" til at 
han eller hun kan delta i konkurransen om nye forsknings
midler eller faste stillinger.

Den deltakerorienterte formen for forskning har vært mulig 
blant annet fordi det har vært avsatt bestemte midler til 
slik forskning, og fordi enkelte institutter har satset på 
denne typen opplegg og dermed tilbyr karrieremuligheter som 
er forholdsvis uavhengige av forskerens skriftlige produk
sjon. Det er neppe noen tilfeldighet at den har stått svakt 
ved universitetene der nettopp den skriftlige produksjonen 
tillegges* særlig vekt.

Vi må imidlertid gå ut fra at normene for "god" forskning 
også slår inn i den deltakerorienterte formen. Betydningen 
av dette er vanskelig å etterspore, men vår tidligere ana
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lyse peker på at det ihvertfall finnes visse teorihisto- 
riske "filtre" som bidrar til å fremme bestemte tema og 
fortolkninger av disse. Innen arbeidsforskningen er disse 
filtrene utviklet gjennom framveksten av borgerlige, kapi- 
talkonforme teorier. Selv om den marxistiske fagkritikken 
i 70-åra har modifisert denne effekten noe - filtreringen 
er tydeligst i Samarbeidsprosjektet - er nok disse filtrene 
fortsatt virksomme. Likevel er det viktig å merke seg at 
norsk arbeidsforskning ikke uten videre har adoptert teo
riene til den anglo-amerikanske arbeidsforskningen. Den 
sterke pregningen av disse teoriene som ledelsesstrategier 
har gjort at de ikke var tilpasset de samfunnshistoriske 
betingelsene i det sosialdemokratiske Norge.

Betydningen av DNAs politiske hegemoni i fagbevegelsen er 
et kontroversielt problem for forskerne. Forskning som er 
initiert av LO eller forbundene, er forskning for en poli
tisk elite som i stor grad kontrollerer fagbevegelsen. Det 
politiske innholdet i "forskning for fagbevegelsen" vil med 
nødvendighet preges av dette. En del former for kapital- 
ismekritikk er riktignok mulige, så lenge det dreier seg 
om kritikk av kapitaleiernes strategier og handlemåter eller 
av de borgerlige partienes politikk. Kritiske analyser av 
sosialdemokratiet synes å ha betydelig dårligere vekstvil
kår, og rapportene fra "forskning for fagbevegelsen" er 
stort sett hermetisk frie for annet enn organisasjonstek- 
nisk kritikk av fagbevegelsen selv.

Nå er ikke LO og fagforbundene uten interne politiske mot
setninger. Venstresosialdemokratiske synspunkter står 
dessuten forholdsvis sterkt i enkelte av forbundene og på 
lokalt plan. Forskerne står derfor ikke overfor noen mono- 
littisk fagbevegelse.

"Forskning for fagbevegelsen" har imidlertid tematisert 
verdipremissene for forskningsarbeidet mye sterkere enn 
hva som er vanlig ellers. I Jern- og metallprosjektet 
finner vi for eksempel en ren politisk programerklæring.5^ 
Dette har sammenheng med ah fagbevegelsen i utgangspunktet 
har vært skeptisk overfor forskere og forskning fordi de 
har historiske erfaringer for at disse har stått på be
driftsledernes side i kampen om arbeidsforholdene. For
skerne som skal slippe inn i fagbevegelsen, må være noen 
som en kan stole på.

LOs miljøsekretær Børre Pettersen har formulert kriteriene 
for tillit slik: "En hovedtyngde av den forskning som er
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aktuell i forbindelse med sosialpolitiske reformer, f.eks. 
den samfunnsvitenskapelige forskning, er av begrenset in
teresse fra en sosialdemokratisk synsvinkel, idet den ikke 
bygger på sosialdemokratiske premisser. Jeg mener det er 
viktig å se dette klart i øynene og mer systematisk gi 
prioritet til den forskningen som deler disse premissene 
og som søker å gi bidrag til virkeliggjøring av sosial
demokratiske reformer.1'^7

Disse synspunktene er en - utvilsomt utilsiktet - konse
kvens av positivismestriden og den marxistiske fagkri
tikken. De gir uttrykk for en utilslørt kunnskapssosio
logisk reduksjonisme som også gjorde seg gjeldende i stu
dentopprøret: verdipremissene bestemmer helt og noldent 
forskningens innhold. Dersom disse oppfatningene skulle 
få gjennomslag, ville det nok bety en ytterligere økning 
i tallet på DNA-medlemmer blant norske samfunnsforskere.
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