Debatt.
Hans Ebbing:

Statsintellektuelle på norsk

Denne polemikken handler om en moderne form for organisk
intellektuelle: om å være statsintellektuell på norsk. Den handler ikke om alle former for statsintellektuelle.
Den retter seg først og fremst mot dem som er blitt ut
dannet i siste halvdel av 60-årene og i 70-årene for intel
lektuelle profesjoner i kjølvannet av veksten innenfor de
"mykere" delene av den offentlige sektor: "Velferdsstaten".
Saksopplysning: Artikkelen ble skrevet for KONTRAST vin
teren 81/82, men ble refusert der.
Den er egentlig et svar
på en kritikk fra Terje Rød Larsen i KONTRAST nr 7-8/81.
Rød Larsens artikkel hadde på sin side utgangspunkt i de
batten i Dagbladet i 1981 om "Arbeiderpartiets nye intellek
tuelle", som startet opp med en kronikk av undertegnede.
Til tross for en til dels høyrøstet og personorientert
kritikk, tillot ikke Dagbladet tilsvar fra min side.
Problemene med å komme til orde i denne debatten har på en
ubehagelig måte støttet opp om artikkelens hovedargumenter.
-Til tross for at VARDØGER ikke er et debatt-tidsskrift
blir den publisert her, ikke på min egen, men på andres,
likesinnede intellektuelles tilskyndelse.
H.E.
EN VANDRING MELLOM TRIVIALITETER

STATEN OG NYREFORMISMEN
Staten har alltid øvd tiltrekning på de intellektuelle både som oppdragsgiver, som arbeidsgiver og som gjenstand
for intellektuelt virke. Uten en stat ville det ikke eksi
stert noen politisk filosofi, noen jus, noen organisasjons
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vitenskap, noen sosial-økonomi, noen sosiologi. Kort:
uten stat, ingen ,fstatsvitenskapff. De utallige konflikter
mellom staten og "det sivile samfunn", mellom de mange
statsapparater og institusjoner innbyrdes5skaper problemer
som må løses: de må analyseres, diagnosene stilles, de skal
"styres" og administreres. De mange intellektuelle profe
sjoner oppstår og reproduseres ut fra de kraftfelt og de
dynamikker som ligger i disse konfliktene, latente eller
åpenbare. Uten den moderne stat med alle sine seksjoner
og apparater ville de intellektuelle som sosial gruppe
knapt eksistert.
I tillegg til denne materielle og vedvarende tilknytning
som de intellektuelle har til statsforholdet, virker også
de politiske og ideologiske konjunkturer inn. De intellek
tuelles ideologiske oppslutning om (eller mer eller mindre
radikale kritikk av) staten, blir formidlet og kanalisert
ikke bare gjennom deres profesjonstilknytning og profesjonsbevissthet, men også gjennom politiske partier og interes
seorganisasjoner som kjemper om innflytelse i staten.
I
det minste indirekte blir deres ideologiske forhold til
staten dermed bestemt av de ulike klasseinteresse^ og
styrkeforholdet dem i mellom.
De intellektuelles virke og
profesjonsbevissthet er en integrert del av disse .styrke
forhold, ikke noe som står utenfor dem.
Etterkrigstiden er både sosialdemokratiets storhets
tid som regjerningsparti ("statsbærende parti") og tiden
for samfunnsvitenskapenes framvekst og institusjonalisering
i Norge (og internasjonalt). En mengde samfunnsvitere er
blitt utdannet og gått inn i ulike, en rekke nye profesjo
ner 1 denne perioden. For dem har sosialdemokratiet vært
et stats-politisk fenomen, ikke primært en folkebevegelse
slik som i det meste av mellomkrigstiden. Og etter som
sosialdemokratiets karakter av å være en folkebevegelse har
avtatt i samme grad som dets rolle som regjerings- og
statsbærende parti har tiltatt, er de sosialdemokratiske
intellektuelle også i politisk og ideologisk forstand blitt
statsintellektuelle3 bare i mindre grad arbeiderbevegelsens
intellektuelle. - Det er denne type samfunnsvitenskapelige
statsintellektuelle denne artikkelen dreier seg om, og da
særlig de som er kommet til i løpet av 70-åra.
Framveksten av samfunnsvitenskapene er i perioden etter
1945 i hovedsak knyttet til framveksten av velferdsstaten
med sine mange "mykere", "sosiale" statsapparater. Denne
veksten uttrykker statens økende forpliktelser overfor sam
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funnet, nye arbeidsoppgaver, nye områder det skal erverves
kunnskap om, nye områder som krever nye profesjoner for
regulering. Velferdsstatens økonomiske grunnlag er den
lange vekstperioden i norsk (og internasjonal) kapitalisme.
Dens politiske grunnlag ligger i klassekompromisset mellom
arbeid og kapital, inngått allerede i 1935, forsterket
etter 1945, med sosialdemokratiet som politisk formidler
og administrator. Velferdsstatens realitet og ikke minst
den høye grad av ideologisk samstemmighet som den har pro
dusert rundt seg, har ført til en "sosialdemokratisering"
av de borgerlige fartiene og langt på veg buiidet dem opp i
velferdsstatens forpliktelser når de i kortere mellomperi
oder har hatt regjeringsmakt.
At stats-sosialdemokratiet har hatt en omfattendé ideolo
gisk og politisk tiltrekning på de statsintellektuelle, er
hevet over tvil. Denne tiltrekningen virker både spontant
og gjennom den offentlige debatt, og den varierer med kon
junkturene. Den statsintellektuelle er på sett og vis
"borger av to verdener". Han (og i stadig større grad him)
er for det første knytte til statsforholdet gjennom sitt
arbeid og profesjon. Men samtidig har han/hun behov for
å legitimere denne tilknytningen ide logisk og politisk
overfor en større offentlighet - i pressen, i massemedia,
i, politisk praksis. Denne legitimering
n volde problemer,
men vanligvis går det glatt. De statsintellektuelles tren
ing i å verbalisere de problemer som de er satt til å takle
på et profesjonelt grunnlag, overføres med stor fantasi og
skaperkraft til selvlegitimeringens område når dette er
nødvendig. Nye ord ser dagens lys:
I artikkelen "Fra det
apokalyptiske til det trivielle" (KONTRAST 7-8/81) har
Terje Rød Larsen gjort seg noen "randbemerkninger" til et
fenomen som han kaller "NYREFORMISMEN". Hva menes med dette
ny-ordet?
Det kan selvsagt ikke bety en fornyelse av reformismen. Den
sosialdemokratiske reformpausen er jo for lengst annonsert
av sosialdemokratiets siste gjenlevende reformist, Reiulf
Steen.
I praktisk politikk står det for det motsatte av
reformisme, nemlig for den stadig mer høyrevridde politik1ken som vårt sosialdemokrati slo inn på i sine fire siste regjeringsår og som i dag føres videre av Høyre med fornyet
kraft og optimisme. Nyreformismen er altså bare et annet
navn på den innstrammingspolitikken som DNA for alvor inn
ledet i 1977 for å styrke konkurranseevnen på norsk.
Dessuten står "nyreformisme" for en sinnstilstand hos en del
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intellektuelle på venstresida, tidligere studentopprørere
etc.
Som Rød Larsen riktig peker på: De revolusjonære,
apokalyptiske forventningene slo ikke til. Dermed fram
trer nesten automatisk DNA som et mer tiltrekkende alter
nativ enn på den tid da DNA framstod som en del av den be
stående virkelighet, hvis apokalyptiske undergang var ven
tet innen kort tid.
Venstre-intellektuelles desillusjonering over Revolusjon
nen-Som-Ikke-Kom er en gjenganger, en trivialitet i ar
beiderbevegelsens historie. Apokalypse og trivialitet
betyr her det samme.
DNAs nye intellektuelle kan ikke avfinne seg med reformismens trivielle natur.
Også denne gangen har de behov for
å pynte på virkeligheten med en optimistisk framtidsforventning (positiv apokalypse) og derigjennom rettferdig
gjøre den politiske ny-orienteringen. Man suggererer fram
et inntrykk av at DNA har forandret seg til det bedre i
stedet for til det verre.
Gammel-reformismen som er død,
framtrer som ny-reformisme. Betegnelsen "ny-reformisme"
står for en reformisme som ikke lenger er reformistisk.
Det er slett ikke tilfeldig at fenomenet "nyreformismen”
dukker opp hos venstresidas ideologer på et tidspunkt hvor
det ikke fins noen virkelig reformistisk praksis å vise
til. På samme måte som deres tidligere "revolusjonære"
innstilling ikke kunne vise til noen revolusjonære proses
ser og bevegelser i den sosiale, økonomiske og politiske
virkelighet i Norge, kan deres nåværende reformistiske
innstilling heller ikke vise til noen reformistisk beveg
else.
Det fins kun noen individer med reformistiske hold
ninger.
Venstresidas ideologer oppdager alltid virkelig
heten for seint.
BEVISSTHET = VIRKELIGHET
Sosiologen Rød Larsens henvisning til en nyreformisme som
ikke eksisterer i den politiske virkelighet (annet enn som
sin motsetning), gjør den likevel ikke tom for empirisk
innhold: Den henviser til en bevissthetstilstand hos henviseren. Denne tilstanden er en empirisk kjennsgjerning
på en liknende måte som nevroser og hallusinasjoner er det.
Hvis riktig mange samfunnsvitere - med eller uten apokalyp
tisk fortid - preges av den samme nyreformismen samtidig vil den, i kraft av sin kollektivitet - bli en objektiv,
nesten historisk kraft, vel verdt en omtale i venstresidas
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"ledende" tidsskrift (dvs. KONTRAST). På dette viset ble nyreformismen et nytt tilskudd til venstresidas uvirkelige
virkelighet, og dermed til venstreside-politikkens illu
soriske karakter og underholdningsverdi. Politikkens tri
vielle vesen overvinnes og blir ÅNDSKAMP. Ny-reformistisk
fornuft og virkelighet er det samme. Det beste vitnesbyrd
for dette, er diskusjonen om "sosialisme på norsk".
Den politiske nytten av nyreformismen som et jvirkelig-uvirkelig fenomen er utvilsom, sett fra DNA-apparatets syns
vinkel: Den rekrutterer nye intellektuelle - herdet av en
studentrevolusjonær fortid i SUF(m-l), FSF, KAG/B etc. til Partiet.1 Og jo mindre reformistisk DNA blir^ desto
mer trenger det en nyreformistisk legitimering av sin innstrommingspoli tikk.
Da denne legitimering ikke kan foretas effektivt og tro
verdig av folk som ikke lenger tror på DNAs reformisme, må
denne viktige oppgaven overlates til de som tror på den.
Det er her de nye intellektuelle i DNA(NATO) har sin his
toriske misjon. Dette er en oppgave som virkeligheten selv
"tildeler" de nye parti-intellektuelle. Og som vi har sett
ovenfor blir de ny-intellektuelle kvalifisert til denne
oppgaven gjennom sin skolering i de moderne samfunnsviten
skaper.
Det dreier seg om en form for statens organiske
intellektuelle - med DNA som overføringsreim.
DE STATSINTELLEKTUELLE OG DERES STÅSTED
Det jeg kaller de "statsintellektuelle" er frie og uavhen
gige samfunnsvitere som langt på vég definerer sine forsk
ningstema og metoder selv - også når de forsker på statsoppdrag. Når det gjelder f.eks. Maktutredningen, så er
forskernes frihet her garantert ved at forskere hjalp Reg
jeringen med å formulere mandatet.
Det kunne ikke en reg
jering klart aleneI Forskerens frihet - eller riktigere
hans frihets-ideologi - er et naturlig produkt av de før
inger som ligger i forskerens omgivelser gjennom selvdisiplinering, utviklingen av profesjodsbevisstheten osv.
Forskerens "frihet" forsterker båndene mellom ham og de in
stitusjonaliserte, statlige produksjonsforholdene for den
statsintellektuelles arbeid.
Intellektuelle personligheter
som professor Gudmund Hernes, f.h.v. statsutreder Per
Kleppe og direktør i Norges Bank Herpaod Skånland er ulikeartede "inkarnasjoner" av forholdet mellom moderne samfunns
vitenskap og et mangslunget statsapparat. På den andre side
er staten som helhet preget av motsetninger mellom "ytre"
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og "indre" etater, mellom statsapparater som allerede er
en del av samfunnets infrastruktur og dermed modifiserer
skillet mellom staten og "det sivile samfunn". Daglig
bringes det en uendelighet av "impulser" f>ra samfunnet
inn i statsapparatene som disse må forholde seg til og
utvikle strategier overfor. Dette skaper grobunn for kon
kurrerende og motstridende strategier fra statsapparatenes
side.
Staten fungerer ikke som den "organiske helhet" som
statsfilosofene alltid har lengtet etter og som dominerende
samfunnsinteresser streber etter å få omsatt i praksis på deres egne premisser.
Motsetningene i statsapparatet og i forholdet til det "si
vile samfunn" skaper på dette viset grobunn og inspirasjon
for ulike, konkurrerende samfunnsvitenskapelige teorier.
Statsvitenskapene har samlet aldri utgjort noen "organisk
teoribygning". Motsetningene i statsapparatet kan til
tider skape porer for og inspirasjon til opposisjonelle
kritiske strømninger i samfunnsvitenskapene. Konkurransen
mellom de ulike tendenser innen samfunnsvitenskapene er en
kamp om hegemoni - og om ressurser over statsbudsjettet.
De samfunnsvitenskapelige tendenser som er best "synkroni
sert" med de dominerende strategier og intellektuelle behov
innenfor staten, vil over tid ha lettere for å skaffe bevilgninger enn de "opposisjonelle", og vil lettere opptre som
"argumentasjonsbank" for de dominerende fraksjoner i staten.
Bare gjennom en slik motsetningsfylt mangfoldighet vil sam
funnsvitenskapene kunne bli noe mer enn "ideologi" -• dvs.
noe mer enn en bekreftelse av de dominerende maktgruppenes
intellektuelle behov. Men innenfor den samfunnsvitenskape
lige mangfoldighet er det likevel nødvendig at det fins
teorier som i kortere eller lengre tid - avhengig av øko
nomiske, politiske, ideologiske konjunkturer gir en slik
"behovstilfredsstillelse", i alle fall slik at de gir
statsmakten et "framtidshåp".
(Jfr. sosialøkonomiens rolle
som støtte for mot-konjunkturpolitikken til DNA fra midten
av 70-åra - en kortvarig strategi bygget på vitenskapelig
funderte illusjoner om den økonomiske utviklingen). En
intellektuell virksomhets status som "vitenskap" er i stor
grad avhengig av den alminnelige anerkjennelse som denne
virksomheten har oppnådd overfor statsinstitusjonene.
Begrepet vitenskap er et positivt, verdiladet begrep. Det
reflekterer "samfunnets" anerkjennelse av en institusjona
lisert virksomhet.
Settes begrepet samfunn sammen med be
grepet vitenskap får vi et begrep samfunnsvitenskap som
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reflekterer samfunnets anerkjennelse av en intellektuell
virksomhet som bekrefter det bestående samfunnet.
Vitenskapsbegrepet er et ideologisk begrep, til oppbygg
else i de ulike grupper av statsintellektuelles profesjonskamper.
Samfunnsvitenskapene er ikke bare vitenskaper om
samfunnet. De er Samfunnets vitenskaper om seg selv, Det
Bestående Samfunnets "selvrefleksjon”.
Det er både naturlig og nødvendig at denne Mselvrefleksjon"
framstår som en eksponent for "fellesinteressene", for
Samfunnets interesser - med andre ord: at samfunnsviten
skapene er tilsynelatende isolert i forhold til "særinte
ressene". Det innebærer at den profesjonelle samfunns
viter normalt må være avskåret fra andre sosiale grupper
og klassers kollektive erfaringer, - at hans vitenskape
lige arbeid og virke ikke har noen "organisk tilknytning"
til slike erfaringer.
Han kan for eksempel ikke være
arbeiderklassens "organisk intellektuelle", men statsappa
ratets, en tilsynelatende klasseløs intellektuell. Hans
umiddelbare utgangspunkt og intellektuelle ståplass blir
derfor maktens, ikke "mot-maktens". Maktens ståplass er
den eneste som fortoner seg tilstrekkelig nøytral til at
den kan identifiseres med Fellesinteressene.
Å kunne
framstille sin egen posisjon som nøytral og til Felles
skapets beste forutsetter hegemoni over andre posisjoner.
Mot-maktens perspektiver vil derfor uvegerlig framstå som
"opposisjonelle", "partiske", som uttrykk for "særinteres
ser". Men all vitenskap er "universell", - det har filo
sofene lært oss. Vitenskapen kan derfor ikke representere
særinteresser, bare "fellesinteresser".
Som representant
for særinteresser blir den "tendensiøs", driver "propa
ganda", er "uvitenskapelig" osv. osv.
Det statlige produksjonsforholdet for samfunnsvitenskap
skjermer den normale samfunnsviteren fra erfaringer hos
grupper og klasser, fra særinteresser, (unntatt hans egne),
fra mot-maktens erfaringer. Enheten av samfunnsvitenskap
og statsinstitusjon definerer dermed "virkeligheten" utenfoi
disse apparatene: "bestemmer" hva spm blir fanget opptog hvc
som ikke blir det, hva som blir sett og hya som blir over
sett, og måtene dette gjøres på.
Kombinasjonen av samfunnsvitenskapelige begreper og datainnsamleiide apparater utgjør et konkret erkjennelsesteo~
retisk moment: de trekker ut av virkeligheten hva de selv
har lagt inn i den. Dette momentet er en utøvelse av makt -
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makt over informasjonsstrømmen, over analysen av informa
sjonene, og dermed makt over begrepsproduksjonen, over det
språket som samfunnet beskrives "vitenskapelig" med, - det
språket som samfunnsvitere, journalister etc. må internalisere først gjennom sin utdannelse, deretter gjennom
utøvelsen av sine profesjoner, - det språket som velter
over oss gjennom massemedia, utdanningsvesenet, Ny Tild.
Således kan professor Hernes alt slå fast at Maktutred
ningens verdensbilde og begreper ikke bare er på veg inn
i forskerutdanningen ved universitetene, men også inn i
skolens lærebøker.2
SAMFUNNSVITERENS FRIHET
Samfunnsviterens frihet er en frihet som utspiller seg
innenfor rammen av det erkjennelsesteoretiske momentet
nevnt ovenfor.
I tilknytning til informasjonsinnsamling
og sortering av data, til hypotesedannelse og etterprøving,
blir kriteriene for de samfunnsvitenskapelige profesjonsutdannelser fastlagt: Bestemte teknikker, begreper og mo
deller må innøves for at samfunnsviteren skal være funk
sjonsdyktig innenfor disse apparatene.
I nær tilknytning til profesjonsutdannelsen og praktiser
ingen av profesjonenes "ferdigheter11, oppstår det behov
for en "faglig identitet" som er koblet sammen med sosiale
og økonomiske føringer som plassering på lønnsstigene,
arbeidsforhold, beskyttelse av titler, kort: profesjonskampene er en realitet,ikke ved siden av den samfunnsviten
skapelige praksis, men som en integrert del av den.
Den statsintellektuelles "frihet" og "nøytralitet", hans
"integritet" er produkter av disse profesjonskampene og
avgrensninger.
Samfunnsviterens "intellektuelle integri
tet" er en effekt av bl.a. profesjonens avskjerming fra
andre sosiale gruppers erfaringer.
Det fenomen som kalles
"intellektuell integritet" er et produkt av arbeid og erfar
ing, innøvd gjennom intellektuell yrkesutøvelse, og blir en
nødvendig egenskap ved profesjonsutøvelsen. Den. profesjo
nelle intellektarbeideren skal ikke ta "utenforliggende
hensyn" i sitt arbeid, - altså hensyn som ikke angår profesjonsutøvelsen.
Når samfunnsviteren derfor blir minnet om sin rolle som
"statsintellektuell" vil han naturlig nok oppfatte dette
som "en stigmatisering av en hel hær av profesjonsutøvere
som prinsippløse opportunister".3 Men denne moralske in
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dignasjonen er jo ikke noe annet enn bekreftelsen av det
som her er poenget: Den profesjonelle representanten for
Vitenskapen vil naturlig nok (mis)oppfatte enhver påstand
om sin ikke-nøytralitet i forhold til statsmakten som et
anslag mot Profesjonens (her: Vitenskapens) og dermed hans
egen integritet: Det går på profesjonsæren (= Rasjonali
teten) løs! Den profesjonsintellektuelle vil ha vansker
med å se sin intellektuelle integritet i en større sosial
sammenheng. Den defineres spontant ut fra lians eget pro
fesjonelle ståsted på Blindern, i statsadministrasjonen
osv.
Statsviterens indignasjon på vegne av Statsviterstanden er et nødvendig, selvbekréftende moment ved det
organiske tilknytningsforholdet til statsmakten gjennom
profesjonen: Et objektivt avhengighetsforhold framtrer
som et uavhengighetsforhold, som "forskerens frihet”,
som standens ,!intellektuelle integritet” og yrkesbevissthet.
Nå kan "intellektuell integritet” også bety evnen til å
se sin egen avhengighet og begrensning som statsintellektuell, se det intellektuelle arbeidet i en større sam
funnsmessig sammenheng,og slik nøytralisere profesjonsperspektivet ved å vurdere sakene ut fra ulike interesseposisjoner i samfunnet. Den intellektuelle integritet er
da minst av alt et kjennetegn ved en profesjon.
Den er
tvert om profesjonsnedbrytende, en (udefinerbar?) egen
skap som ingen profesjon kan påberope seg som et kjenne
tegn ved seg selv.
Individualiseringen av samfunnsviteren gjennom karrieremekanismene og konkurransekampene om stillinger, om aka
demisk prestisje og intellektuelt hegemoni aksentuerer
ytterligere samfunnsviterens følelse av uavhengighet:
Innerst inne kjemper han alene. Han må "meritere” seg.
Hans arbeidssituasjon er grunnleggende "usolidarisk”. Hans
arbeid som intellektuell må ikke bringe ham i opposisjon
til de instanser som avgjør den videre karriere, - i alle
fall ikke ut over et visst nivå. Hans forskning er ikke
bare en søkning etter Sannhet og kunnskap. Den må også gi
karrieremessig kreditt!
Innsikter i slike sammenhenger kan bl.a. anvendes når det
gjelder å utforme arbeidsvilkårene for forskere slik at
samfunnsviteren kombinerer kampen for sin karriere (sær
interesse) med statsapparatenes behov for samfunnsvitere
("fellesinteressen”)
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STATSINTELLEKTUELL PROFESJONALISME
Tilbakekoblingen av den ikke-opportunistiske, nøytrale
statsintellektuelle til det klassesamfunn som statsappa
ratene er fundert i, går gjennom statsmaktens overgripende
rolle som den politiske og byråkratiske organisasjonsmakt
av totalkapitalens interesser: interessen av å sikre re
produksjonen av de kapitalistiske produksjonsforhold.
Men denne interessen blir ikke virkeliggjort i et tomrom:
Statsmakten blir gjenstand for kryssende interesser, fra
ulike klasser og klassefraksjoner. Nettopp derfor er. det
fundamentalt at statstjenestemennene (de byråkratiske pro
fesjoner) fungerer mest mulig uavhengig i forhold til sær
interessene, mest mulig "profesjonelt11.
Byråkrat-profesjonenes egeninteresser (profesjonsinteresser, karriere
mønstre etc.) må ikke kobles sammen med særinteresser "ute
i samfunnet".
(Jfr. Max Weber). De må tvert om mest mulig
knyttes til statsapparatene og slik gjøres autonome i for
hold til særinteressene* Denne mekanisme er knyttet Sammen
med det total-kapitalistiske behovet for et statsapparat
som er mest mulig hevet over fraksjonsinteresser. De byrå
kratiske profesjonsinteresser og de total-kapitalistiske
statsfunksjoner utfyller hverandre: Det ev i total-kapitalens interesse at byråkratene driver fram sine profesjonsinteresser fordi*dette gjør dem som byråkrater mer
uavhengige, mindre "bestikkelige" i forhold til "samfun
nets" fraksjons- og særinteresser.
De kapitalistiske
statsapparatenes "nøytralitet" og "klasseløshet" er m.a.o.
betinget av en viss egen-dynamikk i de apparat-interne
motsetningsforhold. Og utviklingen av profesjonskampene
er en motor i denne egen-dynamikken.
Den underliggende forutsetningen for at disse mekanismene
skal kunne utfolde seg over tid, er at statsapparatene har
et sikkert grunnlag, at de ikke trues av omveltninger som
river i stykker grunnlaget for profesjonene. Med andre
ord: Det er avhengig av stabile herredømmeforhold i sam
funnet. I praksis vil imidlertid profesjonene alltid være
utsatt for påtrykk "utenfra". De vikler seg ofte inn i
allianseforhold, ikke bare innover i statsapparatene, men
også med krefter utenfor.
Profesjonene er dessuten motsetningsTylte størrelser og blir dermed sårbare for på
trykk og allianser som svekker deres nøytralitet.
Statsvitenskapenes oppgave er bl.a. å kartlegge disse
mekanismene, begrepsfeste dem, danne teorier om dem.5
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Disse teoriene inngår i sin tur inn i utdannelsesgrunnlaget
for de etterfølgende generasjoner av samfunnsvitere og
andre profesjoner som forutsetter samfunnsvitenskap. Stats
viteren blir et produkt av disse forholdene3 en statsintellektuellj og bidrar selv til å reprodusere dem.
De klasse
løse Samfunns-Vitenskapene blir det intellektuelle uttrykk
for den ,fideale,T koblingen mellom total-kapitalens interes
ser og profesjonsinteressene innenfor statsforholdet.
Samtidig som samfunnsviteren er en statsintellektuell, er
han en moderne småborger: karriere- og profesjonsforholdene, som genererer hans individualisme, genererer også hans
sosiale MverdierM eller "preferanser*1, og de er ikke
akkurat preget av egalitarisme, solidariet, konkret felles
skap, men av de motsatte tilbøyeligheter. Å lese Marx
endrer ikke disse forholdene.
Nettopp disse stats-småborgerlige forholdene skaper prob
lemer for oppfyllelsen åv oppgavene som statsintellektuelle,
samtidig som de er nødvendige for at staten skal kunne
"holde fast" på dem. Profesjonskampene består av interne
motsetninger, som staten er nødt til å ta med på kjøpet så
sant den må ha profesjoner. Konkurransekampene mellom
f.eks. statsakademikerne er fylt med universitetsintriger.
Intrigene tilhører Vitenskapenes dagligorden.
Resultatene
blir gjerne atomisering, destruktiv konkurranse, gjensidig
tilbakeholdelse av informasjoner og forskningsresultater,
gjensidig mistenksomhet, universitetssladder, intellektuelt
kaninvesen, intellektuell oportunisme, professorfeider med
tilhørende "metodisk individualisme" og empirisme som denne
tilværelsens naturlige vitenskapsteori (-ideologi).
Profesjonskampene leder de statsintellektuelles oppmerksom
het bort fra andre sosiale gruppers behov og problemer. Så
langt fungerer de etter statsapparatenes behov for "nøytrale
statsintellektuelle og utgjør viktige disiplineringsmekanismer.
På den andre side har den moderne stat et utbredt
behov for kunnskap som kan årsaks forklare dens "styrings
problemer", angi årsakene til sosiale, økonomiske og poli
tiske kriser, for å kunne håndtere dem, anlegge en politikk
overfor dem. Men slik kunnskap kan vanskelig produseres ut
fra en basis som til stadighet genererer den empirisme og
metodiske individualisme som hele tiden blokkerer samfunnsviterens blikk for de samfunnsmessige sammenhenger og struk
turer som ligger til grunn for den økonomiske og sosiale
dynamikken.
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MAKTUTREDNING PÅ NORSK
Den kgl. Maktutredningen er et godt eksempel.
Samtidig
som regjerningen yter ekstra bevilgninger til prosjektet,
forutsetter martdatet at arbeidet med det i stor grad fore
går innenfor rammene av forskernes plikter og rutiner ved
universitetene.
Samtidig som prosjektet skal produsere
kunnskap for regjeringen og den opplyste allmennhet6, fun
gerer det som springbrett for akademiske karrierer, for
skeropplæring og kamp om hegemoni innenfor samfunnsviten
skapenes miljø.
Professorene Johan P. Olsen og Gudmund Hernes er de to
ledende figurer i Maktutredningen, representerende hver
sin fløy, en organisasjonsteoretisk (Olsen) og en blandingsteoretisk (Hernes). Den blandingsteoretiske retningen
propaganderer for å kombinere sosiologi, økonomi og orga
nisasjonsteori og skape en Minstitusjonell økonomi” som
kan forklare de sosio-økonomiske,* politiske og organisa
toriske prosesser.
(Jfr. det teoretiske blandevannet som
"forhandlingsøkonomi”, Mblandingsadministrasjon”, "bland
ingsøkonomi”) . Den blandingsteoretiske retningen er imid
lertid stort sett programmatisk, forbausende lite empirisk
orientert. Det skjer heller ingen teoretisk syntetisering
av maktbegreper for de ulike nivåene i samfunnet, f.eks.
det politiske og det økonomiske. Det blandingsteoretiske
programmet får derfor gjennomgående en eklektisk karakter,
uten teoretisk substans.7
Den organisasjonsteoretiske tendensen er derimot preget av
nitide empiriske detaljundersøkelser, som kan gi belegg
for ting vi alt vet, som gir en del nye konkrete informa
sjoner, men som i like liten grad som blandingsteorien gir
begreper og kunnskaper om dynamikken i maktforholdene mellom
ulike nivåer og sosiale grupper.
Til tross for at Olsen og
Hernes begge er samfunnsvitenskapelige norsk-amerikanere
med solide røtter i metodisk individualisme (aktør-begrepet), har det nesten ikke vært noe teoretisk-émpirisk
samarbeid mellom dem.
Samlet sett har Maktutredningen
fått preg av å bestå av en rekke enkelt-arbeid som i stedet
for å gi økte innsikter i maktforhold^ oppløser maktbegrepet
og stiller seg empiristisk uvitende (begrepsløs) om vesent
lige maktsammenhenger.
Dette til tross for at det nettopp
er slike sammenhenger mer enn de interne forhold i de ulike
"maktgrupper” mandatet - dvs. Regjeringen - uttrykkelig ber
utrederne å undersøke.6
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Maktutredningen gir heller ingen konkret analyse av styrke
forhold mellom ulike sosiale grupper. Begrepet om styrke
forhold er lite utviklet. Dermed blir da også maktbegrepet
avstumpet, tingliggjort: makten blir en "ressurs*1, som ved
ulike anledninger anvendes på omgivelsene når dén enkelte
"aktør" eller "aktørgruppe" skal "maksimere sine.verdier"
og forfølge sine "prefetanser". Omvendt h;l i r avmakten et
fravær av "maktressurser". At makten er forbundet med
visse sosiale strukturer, klasse- og fraksjonsforhold, og
dermed er et begrep om samfunnsmessige forhold, ikke om
ting3 substanser eller ressurser3 er ikke innarbeidet i
bruken av maktbegrepet i utredningen. Det er abstrakt fore
slått , men bar ingen konsekvenser for de empiriske ana
lysene.
Slik sett reflekterer utredningen mandatets påbud om at
(sitat) "det ikke skal tas sikte på å fremme forslag med
sikte på å endre maktforholdene".
Så langt er mandatet
oppfylt! På den andre side bevdér mandatet at (sitat)
"utredningen bar som oppgave - gjennom beskrivelse av de
eksisterende maktforhold - å legge et grunnlag for vurder
ingen av politiske beslutninger som vil endre maktfordel
ingen i samfunnet".
Mandatet inneholder altså et selvmotsigende ønske om kunn
skap som både gir grunnlag for forandring i samfunnet, men
som ikke er tilegnet ut fra et motiv om maktendring. Med
andre ord: regjeringen forventer en maktutredning som er
nøytral i forhold til maktutøvelsen, men som samtidig skal
gi grunnlag for å endre (hvor radikalt?) denne maktutøvel
sen! Det naturlige kompromiss for Maktutredningen blir da
å produsere mest mulig intetsigende kunnskap om maktforhold
ene. Makten må ikke utfordres. Derimot kan man godt sparke
litt til mot-makten.9 Alt dette harmonerer godt med de stats
småborgerlige arbeidsforholdene: Den enkelte maktforskers
arbeid må ikke sette ham i en slik stilling at den akade
miske meritasjonen vanskeliggjøres.
Etter ni års arbeid er konklusjonen i utredningen at Stor
tinget har mindre makt enn det man hittil har fått inntrykk
av i skolens lærebøker, iflg. professor Hernes i et stort
intervju i Bergens Tidende 12.2.1982. Når Maktutredningens
revolusjonerende innsikter på denne måten nedfelles i lære
bøkene for det norske folk, så tar man konsekvensen av en
innsikt som er eldre enn samfunnsvitenskapene i Norge. Det
betyr bare at Maktutredningen her gir en statlig autorisa
sjon til denne før-vitenskapelige innsikten.

206

FELLESINTERESSEN - EN VANDRING MELLOM PROFESSORER
De professorer det dreier seg om er Gudmund Hernes, Johan
P. Olsen og Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Men også andre
sosialdemokrater har et ord med i laget.
Det intellektuelle fellesprodukt for en Gudmund Hernes,
en Per Kleppe og en Hermod Skånland er kalt "Hernesianismen,! fordi Hernes har gitt det dens mest pregnante og
autoriserte utforming gjennom DNAs prinsipprogram. "Spiss
formulert går Hernesianismen ut på at ingen interessegrup
per bør gjøre noe som kan skade andre". **
(Jfr,. Loven for
Kardemomme by). Det dreier seg særlig (og selvfølgelig)
om å legge bånd på fagbevegelsens interessekamp for å re
dusere skadevirkningene av denne.
(Dette poengteres sterkt
av Skånland). Ved å forfølge sine "særinteresser" risi
kerer nemlig arbeiderklassen å skade "fellesskapets inte
resser". På lang sikt vil det gå ut over arbeiderklassens
egne interesser. En annen kjent reformist med sans for
det folkelige, Einar Førde, har i denne forbindelse inn^ført betegnelsen "Bislett-effekten". Hvis en tilskuer
reiser seg på tribunen for å se bedre, stenger han utsynet
for andre som så begynner å reise seg. Til slutt må alle
reise seg og resultatet blir at alle ser dårligere enn
før.
Den samfunnssolidariske reformismen er en enkel Bislettfilosofi. Den gir i utgangspunktet inntrykk av at alle
tilskuerne på Bislett har sitteplass ("velferdssamfunnet").
Den ser bort fra at flertallet faktisk må nøye seg med
ståplass og har således intet å tape på å reise seg, men
alt å vinne - da det i det hele tatt er en forutsetning
for å se noe. Med andre ord, dersom fagbevegelsen helt
slutter å føre interessekamp på sine egne premisser, men
følger Hernesianismens (Partiets, Statens, Moralens etc.)
pekefinger, har den mye å tape.
Hernesianismen er universell, den sprenger partigrensene.
Den som overhørte statsminister Kåre Willochs nyttårstale
1.1.1982, kan ikke ha unngått å legge merke til at Hernes
ianismen har fått en ny tilhenger. Enhver statsminister
er tendensielt en landsfader, en tillitsmann på vegne av
Nasjonen.
Den liberal-konservative Oslogruppens utredning o.m "Full
sysselsetting og økonomisk vekst uten inflasjon" (1981)
har også produsert mye god Hernesianisme: "Det er viktig
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at våre myndigheter i sterkere grad enn hittil føler at
de representerer helheten og fellesskapet11 (s. 93). Oslogruppen - som består av bl.a. framstående medlemmer av det
nyreformistiske DNA, f.eks. en tidligere finansminister,
en tidligere sosial- og forsvarsminister, tidligere statsministerfar, partiformannsfar i DNA,- har hatt en følelse
av at regjeringene utgått fra DNA i for stor grad har
tatt hensyn til fagbevegelsens særinteresser.
"Oppgaven
består i å sørge for at våre tillitsmenn, våre valgte po
litikere føler at det ligger større politisk gevinst i å
representere fellesskapet, slik at de tør gå i mot særin
teresser og særkrav når disse sett under ett truer med å
skade fellesskapet". (Samme sted). Med "våre tillitsmenn"
mener Oslogruppen også fagbevegelsens tillitsmenn.
Det mest autoritative dokument for Hernesianismen er imid
lertid St.meld. 79 (1980-81) Langtidsprogrammet 1982-1985:
"Styringen av et sammensatt samfunn er avhengig av at det
representative demokrati fungerer tilfredsstillende...
Bare da kan helhetssynet på samfunnets og lokalsamfunnets
utvikling få gjennomslag. Det forutsetter at partiene tar
overordnete hensyn og avveier ulike interesser i sine pro
grammer. Da kan de fungere i et godt samspill med interes
seorganisasjonene som ellers kunne få for sterkt gjennom
slag på sine særområder"
(s. 210).11
Her er det ikke mye spillerom for organisert virksomhet
rundt klasseinteresser. Eller omvendt: Her er det rikelig
med spillerom for kapitalkreftenes ("næringslivets") inte
resser - under forutsetning av at fagbevegelsen kjenner
sitt ansvar for helheten.
Regjeringens og departementenes
oppgave blir — med hjelp av partiene i Stortinget, appellen
til "samfunnssolidariteten", samarbeidet med LO osv. - å
formidle og gjensidig kompromisse de motstridende interes
ser, så godt det lar seg gjøre - av hensyn til totalkapi
talen. Til dette formål trenger den mange slags intellek
tuelle, f.eks. statssekretærer og regjeringssosiologer
hentet ut fra universitetene.
Hernesianismens, samfunnssolidaritetens og fellesskapstankens aksiom er som i Hegels dialektikk at helheten er over
ordnet delene.
Den ideologiske funksjonert av dette aksi
omet - anvendt på vegne av et samfunn bestående av mot
stridende klasser - ble først påpekt av Marx i hans tid
I Maktutredningen
ligere oppgjør med Hegels statsfilosofi.
er dette hegelianske aksiom innarbeidet som et teoretisk
og normativt utgangspunkt. Vi overlater derfor ordet til
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professor Olsen: "Uenighet og konflikt er ikke noe sykdomstegn ved eller fremmedelement i forhold til et demokratisk
styresett. Det blir derfor viktig å vinne innsikt i hvordan
et politisk system er i stand til å leve med motsetninger og
konflikt.
I et demokrati må det være mulig å treffe beslut
ninger på Vegne av helheten og skape bindende lover og reg-^
ler, uten at motsetninger og uenighet (nødvendigvis) fjer
nes." (Uth. her)12
De to første setningene uttrykker dialektisk fellesgods:
Alt eksisterer véd og utvikles gjennom motsigelser, skal
Mao ha sagt, tydelig inspirert av Heraklit (ca. 536-470
f. Kr.). Det representative demokrati er, slik vi kjenner
det, nettopp et produkt av, og reproduseres ved visse klas
semotsetninger og styrkeforholdene mellom dem osv. osv.
Det forutsetter særlig at fagbevegelsen står sterkt. Det
kan ikke finnes noen form for moderne nborgerlign demokrati
noe sted i verden uten at det også fins en relativt sterk
fagbevegelse der.
Men å tro at man kan treffe beslutninger
på vegne av helheten, som er klasse-konstituert, - uten å
gå gjennom noen av de klassekrefter som er bærende for
helheten, er og blir hegelianisme. Den mest effektive måten
å bekjempe det representative demokratiet på er ved å ned
kjempe fagbevegelsen. Dette kan til å begynne med skje
ved parlamentariske tiltak som voldgift, lover som inn
skrenker fagforeningenes forhandlingsrett og albuerom.
Slike restriksjoner skjer alltid i "demokratiets" og "hel
hetens" navn.
Professorene Olsen, Hernes og Hegel har alle
det til felles at de tror det er mulig å treffe beslutnin
ger på vegne av helheten ved å heve seg over "særinteres
sene" i stedet for å alliere seg med den sterkeste av dem.
Professorene har satt seg fore å spille klassekampene et
puss, sette dem ut av kraft, som da Gudmund Hernes støttet
vedtaket om lønnsstopp i 1978, eller Hegel prøvde å mane
vekk den gryende arbeiderklasse i sin samtid ved å klassi
fisere den som "pøbel" i sitt statsfilosofiske system. Med
begrepet helhet mener professor Olsen selvsagt ikke f.eks.
det kapitalistiske produksjonssystem, da ingen kan mistenke
ham for å være marxistisk inspirert i denne sammenheng.
(For Marx er en del overordnet helheten: den kapitalistiske
produksjonsmåte som delsystem dominerer hele samfunnsfor
masjonen, den herskende klasse dominerer hele samfunnet
(uten å kontrollere det) osv.)
EKSKURS: ØVINGSSTYKKE FOR STUDENTER I SOSIOLOGI OG STATS
VITENSKAP
Følgende kan inngå som øvingsstykke i sosiologi og stats
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vitenskap grunn- og mellomfag når det arrangeres fagkritiske dager ved universitetene:
1. Hvorledes defineres helhetens interesser og hvem defi
nerer dem?
1.1. Under hvilke typer av omstendigheter, i hvilke insti
tusjoner, interessegrupper, organisasjoner m.v. blir det
avgjort hva som er helhetens og fellesskapets interesser?
I hvilke ikke?
1.2. Hvorledes virkeliggjøres helhetens interesser (gjenn
om hvilke typer av apparater, organisasjoner, ved hjelp av
hvilke samfunnsvitenskapelige teorier osv.)? Gjennom hvilke
ikke?
2. Er Fellesinteressen (a) en egen interesse hevet over
alle særinteresser, eller (b) en minste fellesnevner for
alle sosiale interessegrupper?
2.1. Hvis (a), hvem forfekter fellesinteressen? (jfr.
pkt. 1). Hvis (b), hvorledes kommer en slik fellesnevner
i stand? (jfr. pkt. 1.2).
2.1.1. Hvis (a), hvorledes vil samfunnsviteren gå frem for
å finne empirisk belegg for fellesinteressen? Hvis (b),
hvilke målemetoder bruker damfunnsviteren for å kunne em
pirisk fastslå fellesinteressens nivå? (Jfr. lærebokens
teori om operasjonelle definisjoner).
2.1.2. Har alle sosiale grupper og klasser en like stor
andel av fellesinteressen, eller bare en andel som til
svarer gruppenes kvantitative størrelse i samfunnet? Kan
deres andel av fellesinteressen tenkes å være bestemt av
de relative styrkeforhold mellom klassene/gruppene? Hvis
så er tilfelle, blir ikke da fellesinteressen mer eller
mindre identisk med interessene til den sterkeste klassen?
2.2.1. Hvis særinteressene må dempes for å oppfylle felles
interessene, hvilke særinteresser må da ofre mest på
fellesskapets alter, hvilke minst?
2.2.2. Fins det noen sosiale grupper/klasser som har større
interesse av fellesinteressen enn andre? Og hvis så er
tilfelle, kan da fellesinteressen virkelig sies å være en
felles interesse?
PÅ PARTI MED FELLESINTERESSEN
Altså: Den moderne samfunnsviter er som statsintellektuell
et menneske som tenker med begrepet Fellesinteresse.
Fellesinteressen er et overordnet, styrende begrep i hans/
hennes tenkning og vitenskapelige profesjonsutøvelse. Be
grepet om Fellesinteressen og Fellesskapet tilsvarer ganske
nøyaktig viktigheten av å avskjerme den statsintellektuelle
fra samfunnets særinteresser> fra minoritetenes eller ar
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beiderklassens erfaringer3 fra motmaktene.
Begrepet om
Fellesinteressen er altså det språklige uttrykk for en
samfunnsmessig funksjon og reflekterer slik "koblingen"
mellom samfunnsviterens hjernevinninger og'statsapparatets
samlete - men dessverre motsetningsfylte - rolle som "felleskapitalist".
For å være pinlig empirisk: Professor Hernes ble ikke
statssekretær bare på grunn av sitt langvarige medlemsskap
i DNA eller på grunn av sitt NATO-standpunkt. Regjeringen
trengte flere samfunnsvitere i sin umiddelbare nærhet.
(Jfr. Langtidsprogrammet hvor Hernes går igjen).
I den
akademiske, vitenskapelige verden har han nådd karrieretoppen: professor siden 1971.
I den politiske verden har
han nådd nær toppen som statssekretær. Det felles grunn
lag for disse to parallelle karrierer er i stor grad de
moderne samfunnsvitenskaper.
Vitenskapelig og politisk
karriere smelter sammen.
Denne sammensmeltingen er for
midlet gjennom sosialdemokratiet, som på sin side i stor
grad har funnet sin form og funksjonsmåte som stats- og
regjeringsbærende masseparti gjennom en generasjon.
Forbindelsen mellom stat og statsvitenskap blir slik et
innvendighetsforhold.
Hernes er "inkarnasjonen" av dette
forholdet.
I dette finner vi Hernes’ "storhet". Han er
"agent11 for sammensmeltingen av stat og samfunnsvitenskap.
Heri ligger hans makt, hans tendensielle hegemoni i norsk
samfunnsvitenskap. Hernesianismens insistering på Felles
interessen er helt i tråd med hegemoni-bestrebelsene.* En
hegemonisk særinteresse må framstille seg som en felles
interesse, noe Hernes uten tvil er klar over. Det er
bevisstheten om dette forhold som hever ham over gjennom
snittet av norske samfunnsvitere, hvis forhold til felles
interessen vanligvis er mer spontant.
Sin samfunnsbevarende rolle er gjennomsnittssamfunnsviteren
derfor tilbøyelig til å oppfatte som en samfunnskritisk
virksomhet til beste for fremtiden. Terje Rød Larsen: "Det
slående er jo nettopp det systematisk (!) samfunnskritiske
ved norsk samfunnsvitenskap".
Som belegg for dette syste
matiske forhold anfører Rød Larsen arbeidene til Ottar
Brox, Nils Christie, Thomas Mathiesen, Vilhelm Aubert,
Torstein *Eckhoff, Yngvar Løchen og Tore Lindbekk.13 Rune
Slagstad har i tillegg anført Dag Østerberg.li+
Den oppmerksomme leser har alt lagt merke til at empirikeren
Rød Larsen tar opposisjonelle strørrminger i norsk samfunns
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vitenskap til inntekt for en samfunnskritisk profil i
norsk samfunnsvitenskap generelt. Herne si an ismens sosio
loger legitimerer sin egen flsystematisk samfunnskritiske”
funksjon ved å påberope Hernesianismens sosiologiske mot
standere! Den samme empirien kan med større konsistens
og redelighet brukes som belegg for det usystematisk sam
funnskritiske ved norsk samfunnsvitenskap.
Sosiologiske
f,personligheter,! av den type som Rød Larsen nevner, vil
bli en sjeldnere rase i fremtiden: Porene i det system som
produserer sosiologer blir færre og trangere.
Samfunns
vitenskapene knyttes nærmere byråkratiene, profesjonali
seres ytterligere og gjør "awikene" mer kostbare for den
enkelte forsker.
På sine egne premisser har Rød Larsen likevel rett: Dersom
ett eller flere enekelt-medlemmer av en profesjon har frem
hevet seg med dyktig fagarbeid og forlengst har markert
seg som faglige personligheter, vil de - ut fra en profesfonsideologisk tenkemåte - selvsagt bli tatt til inntekt
for profesjonen som helhet> og dermed for alle dens enkelt
medlemmer.
I ly av profesjonens fellesinteresse utviskes
dens indre motsetningsforhold: Profesjonen fremstår utad
som nsystematisk samfunnskritisk”. Vi er vitne til en
hegeliansk dialektikk: TESE .(f*eks. Thomas Mathiesen) ANTITESE (f.eks. Gudmund Hernes) - SYNTESE (= ”systematisk
samfunnskritisk sosiologi”, hvori opptatt Terje Rød Larsen
og Rune Slagstad). Fellesinteressen dominerer ovér sær
interessene og tar disse til inntekt for seg. Thomas Mat
hiesen tas til inntekt for Gudmund Hernes.
SOSIALISME PA NORSK - ELLER SOM ÅNDSKAMP

SOSIALISME PÅ PARTI MED MAKTUTREDNINGEN
Debatten om "Arbeiderpartiets nye intellektuelle” i Dag
bladet høsten 1981 utløste et indignert tilsvar fra Rune
Slagstad under tittelen ”Den nye statsfilosofen”. (16-9.,
som Dagbladet ikke tillot svar på).
Ifølge Slagstad er ikke Maktutredningen en form for poli
tisk vitenskap. Tvert om: "Maktutredningens betydning
ligger på et før-politisk plan: dens beskrivelse av en
fragmentert statsmakt som i økende grad snik-kolonialiseres av velorganiserte interessegrupper ...."
Som vi alt har sett i del I5 er Maktutredningen så ”førpolitisk” at dens analyser og konklusjoner har gått rett
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inn i DNA-regjeringens Langtidsprogram 1982 - 85.
Samfunnsviterne - hvori opptatt tidligere studentopprørere
som Slagstad og Rød Larsen - er som statsintellektuell
profesjon så skjermet mot de samfunnsgrupper som Maktut
redningens analyser brukes mot - at de i dag har glemt
Frankfurterskolens, prof. Hans Skjervheims og Karl Marx1
felles utgangsinnsikt: samfunnsvitenskapenes notorisk ikkenøytrale og dermed "politiske11 status.
Statsprofesjonenes
politiske rolle forutsetter at deres virksomhet framstår
mest mulig som en før-politisk, nøytral funksjon
Derfor
er det så naturlig, for Slagstad å glemme sin opprørske inn
sikt fra 1968: Det er snakk om en fortrengningc Det er
i dag ikke lenger plass for noen "opprørsk" samfunnsviten
skap i Norge - i alle fall ikke ved universitetene - noe
dagens stipendiater forlengst har merket seg. Men nå er som alle vet - Slagstad en samfunnskritisk sosialist. Det
er derfor helt naturlig at han framstiller sin profesjo
nelle statsvitervirksomhet som "samfunnskritisk". Hans
syns videre at det er "påfallende" hvor mange stipendiater
{slik som han selv), som har fått*stillinger "trass i sine
radikale, samfunnskritiske synspunkter"!15
Som vi alt har sett
er det helt normalt at norsk sam
funnsvitenskap er "systematisk samfunnskritisk", iflg. Rød
Larsen. Med andre ord: Man kan ikke være en samfunnsbevarende sosiolog uten å framstå som radikal og samfunns
kritisk.
Se bare på Gudmund Hernes - han er jo også sosia
list!
Fremdeles opptrer ordet "sosialisme" i det prinsippprogram for DNA som han selv har formulert. Eller se på
den "systematisk samfunnskritiske" Høyre-mannen, professor
Tore Lindbekk!
(Rød Larsens karakteristikk). Vi kan trygt
slå fast at det ikke er noen konflikt mellom det å være en
systematisk samfunnskritisk person og det å tilhøre en
statsintellektuell profesjon av samfunnsforskere. Rune
Slagstad og Terje Rød Larsen er bare to ikke helt tilfeldig
valgte levende belegg for det. En samfunnsviter som ikke
er samfunnskritisk, er en umulighet. Bevisstheten om å ut
øve samfunnskritikk, er et viktig element ved statsviterens
og sosiologenes profesjonsbevissthet.
1 dette fcrrhold
ligger en del av sosiologiens og statsvitenskapens samfunnsbevarende rolle som profesjonell reformisme: Maktutrednin
gen har jo påvist irrasjonelle trekk ved dagens maktutøvelse.
Maktutøvelsen kan gjøres bedre, mer rasjonell! - uten at de
grunnleggende makt forholdene endres.
Når f.eks. Maktutredningen har påvist at Stortinget ikke
har så stor makt som skolens lærebøker til i dag gir inn
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trykk av, er det naturlig for en kritisk samfunnsviter å
propagdndere for at Stortinget bør få mer makt. Nettopp
dette gjør Slagstad. TILBAKE TIL 1884 FØR VI HAVNER I
1984!
Slå tilbake snikerkolonialiseringen av statspparatet! Fram for en virkelig parlamentarisk maktdeling
mellom Storting og Regjering! osv.
Om dette kan vi lese
i Ny Tid 47/81.
I tråd med de beste liberal-konservative tradisjoner slår
den samfunnskritiske statsviteren til lyd for en nNY KON
STITUSJONELL DEBATT11.
"Snik-kolonialiseringen" (sniksosialiseringen?) av det Fragmenterte statsapparatet har
gått for langt!
DEN NORSKE CONSTITUTION
?lDen norske constitution er en forutsetning for den norske
socialisme.
Saaledes er den norske arbejderklasse saa alt
for velorganisert i dag. Gjennem fagforeningerne og Arbejdernes faglige Landsorganisation udøver den et kontinu
erlig og utilbørlig press paa Statsmagten. Regjeringen og
Storthinget kan snart ikke lenger fatte en selvstendig be
slutning uden at fagforeningerne legger sig op i sagen. Arbejderklassen bør, i lighed med den almindelige samfundsborger begrendse sin politiske samfundsaktivitet til del
tagelse ved valgene til Storthing og kommunestyrer. Den
har jo faaet stemmeret! Det utilbørlige paatryk gjennem
andre kanaler, ved strejke og aktioner, bidrar i virkeligheden kun til at undergrave betydningen af den almene
stemmeret og constitutionen av 1814. Nu maa Socialistisk
Venstreparti etc. ta sig kraftig sammen om det vil bevare
sin troverdighed som et demokratisk parti.1,16
Restaurationen av Stortingets Magt forutsetter altså at
den velorganiserte arbeiderklasse (og andre klasser) holder
seg i ro mellom valgene og unnlater å drive politikk over
for statsmakten gjennom mer uformelle eller "blandingsadministrativeM organer. Det dreier seg om en form for par
lamentarisk absoluttisme.
Fra en klassekampteoretisk posisjon forholder saken seg
omvendt: Det representative, parlamentariske ("borgerlige")
demokrati, slik vi kjenner det, forutsetter særlig at ar
beiderklassen er faglig politisk aktiv mellom valgene.
Historisk sett var innføringen av den allmenne stemmerett
ikke et resultat av en indre logikk i det borgerlige demo
krati, men tvert om et resultat av arbeiderklassens faglige
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og politiske - "utenomparlamentariske11 - klassekamp.
Det samme gjelder for organisasjons- og ytringsfrihet
generelt.
Bare i land hvor det fins en relativt sterk
fagbevegelse, har disse rettighetene realitet. Som ek
semplet med Folen hav vist, ev det ikke de demokvatiske
vettighetene som giv vom fov fagbevegelsen, men omvendt
den faglige kampen (Solidavitet) som giv vom fov de demo
kvatiske vettighetene.
De demokratiske rettighetene ble
slått tilbake da Solidaritet ble slått under jorden 13.
desember 1981.
I et kapitalistisk samfunn er atskillelsen av den (rep
resentative) politiske makt (allmenn stemmerett ved stor
tingsvalg osv.) og økonomisk makt (herredømme over produk
sjonsmidlene, privat eiendomsrett til disse osv.) en for
utsetning for det representative demokrati: de represen
tative forsamlingene (storting, kommunestyrer, fylkesting
etc.) kan ikke være styringsorganer for produksjonen og
arbeidslivet i samfunnet.
Skulle de fungere som kontrollog styringsorganer over produksjons- og distribusjonsmidlene i samfunnet, ville den kapitalistiske samfunnsøkono
mien bryte sammen. Atskillelsen mellom representativ po
litisk makt og virkelig økonomisk makt under kapitalistiske
forhold er med andre ord en forutsetning for at de repre
sentative forsamlingene skal fungere: De fovutsettev øko
nomisk avmakt fov å væve "demokvatiske".
Den allmenne
stemmerett verken kan eller "må" gi arbeiderklassen direk
te makt over økonomien. Økonomisk demokrati og kapitalisme
er ganske enkelt uforenlige Størrelser.
Arbeiderklassens faglige kamp for en viss økonomisk inn
flytelse utenfor de representative forsamlingene er derfor
en belt nødvendig "kompensasjon" for den økonomiske avmakt
som er bygget inn i systemet for at det skal fungere som et
politisk system: dvs. forsvare de kapitalistiske produk
sjons- og eiendomsforholdene.
Gjennom lønnskampen bar
klassen innflytelse på prisfastsettelsen av arbeidskraften.
På grunnlag av den faglige kampen kan den påvirke den øko
nomiske politikken - nettopp gjennom de "korporative" ka
nalene.'
Videre må, den fovmelle politiske makt (Stortingsflertall
o.l.) være atskilt fra den daglige utøvende, administvativt
politiske makt (regjering, departementer osv.) Nettopp av
disse grunner kan ikke arbeiderklassen begrense seg til å
kjempe for representativt demokrati. Den må samtidig
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kjempe for å "snik-kolonialisere" statsmakten, om nødven
dig, for styringsrett og styringsmakt over sine leve- og
arbeidsvilkår. Dette innebærer nødvendigvis at Stortin
gets makt vil bli redusertj samtidig som denne kamp i det
hele tatt er en forutsetning for at de demokratiske rettig
heter, som et representativt politisk system forutsetter,
skal ha noen realitet.
De konkrete former som denne klassekamp har antatt i Norge
har ganske riktig ført til opprettelsen av de "blandingsadministrativeM, "korporative" organene som Maktutrednin
gen påpeker. Jeg er enig med Slagstad i at disse ikke er
noen heldig "løsning". De har medvirket til en demobili
sering av arbeiderklassen og dermed på lengre sikt svekket
den. Like fullt er de et produkt av de faktiske styrke
forholdene mellom klassene i Norge i kampen om å påvirke
statsmakten, og dermed kanaler for et minimum av "innflyt
else" for fagbevegelsen over lønnsarbeidernes levekår.
Selv om politikken gjennom disse kanalene har bidratt til
en politisk demobilisering av arbeiderklassen (sammen ited
en rekke andre forhold), kan de likevel ikke oppgis uten
at de erstattes av andre og bedre "kanaler" som styrker
dens posisjoner. Veien tilbake til "det sterke parlamen
tet" er imidlertid en ren utopi. Det er vanskelig å fore
stille seg hva et "sterkt" parlament egentlig skulle være.
En effektiv og sterk politisk representasjon for arbeider
klassen i Stortinget forutsetter under alle omstendigheter
en tilsvarende sterk utenforparlamentarisk mobilisering i
klassen. Men en slik mobilisering vil, i den grad den
danner utgangspunkt for erobringen av "kommandohøyder" og
makt i samfunnslivet generelt, nødvendigvis føre til en
reduksjon av Stortingets makt i forhold til f.eks. fagbe
vegelsens makt.
Med andre ord:, en effektiv politisk repre
sentasjon for arbeiderklassen i parlamentet fører ikke nød
vendigvis til at parlamentet som institusjon får mer makt.
Et "suverent" Storting som fatter sine beslutninger uanfektet av press og mobilisering utenfor, uberørt av de
ulike klassenes forsøk på å "snik-kolonialisere" stats
apparatene, kan bare være et konstitusjonelt diktatur, som
isolerer og undertrykker de klassekamper og politiske pro
sesser som har veksten i statsapparatene (jfr. velferds
staten) som sitt resultat.Det nsterken Storting forutsetter
;politistaten.
Slike konsekvenser er selvsagt ikke Slagstads intensjoner.
Problemet er bare at den konstitusjonelle tenkemåten som
han slår inn på, har liten sans for det innfløkte "sam
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spillet" mellom representativt demokrati og klassekampene
"utenfor" de konstitusjonelle organene. Den er blind for
at disse organene er produkter* av klassekamp og at deres
funks j onsmåt er er avhengig av klassekampenes forløp og
styrkeforhold.
Statsvitenskapenes blindhet for disse prob
lemene er imidlertid et naturlig resultat av deres rolle som
stats-vitenskaper, som produkter av statsintellektuelt ar
beid, skjermet fra de aktuelle klassekamperfåringer arbei
derklassen gjør og de problemstillinger som reiser seg ut
fra disse.17
FARVEL TIL PROLETARIATET - VELKOMMEN I FELLESSKAPET
Opp-prioriteringen av den konstitusjonelle tenkemåte og
Stortingets rolle mellom venstresidas intellektuelle, er
ikke bare et utslag av deres hyppige tilknytning til stats
institusjoner. Det er også et utslag av "høyre-bølgen",
av den ideologiske konjunktur som følger av arbeiderbeveg
elsens mer defensive situasjon, som igjen henger sammen
med den internasjonale økonomiske utvikling og den politiske
demobilisering gjennom de forutgående "oppgangstidene" i
kapitalismen etter 1945. Kapitalismens krise er også
venstresidas krise, både politisk og intellektuelt.
I
stedet for å skjære gjennom de ideologiske konjunkturene,
er de intellektuelle alt for ofte blitt et offer for dem:
KONJUNKTURINTELLEKTUELLE. Slagstad: "Han (Marx) framholdt
at arbeiderklassens særstilling nettopp lå i at bare ved å
forfølge sin særinteresse, kunne den frambringe løsninger
til beste for fellesskapet: et fritt system uten klasser,
undertrykking og utbygging."
(Ny Tid 47/81). Men Marx
er død, og tidene har forandret seg. Arbeiderklassen er
ikke lenger den strategiske kraft bak sosialismen, skal vi
tro. Utviklingen skal ha gjort den til en interessegruppe
mellom flere andre, verken mer eller mindre. Derav slag
ordet: "Farvel til proletariatet". Det er ikke arbeider
klassens forhold til produksjonsmidlene som iflg. den
siterte samfunnsviteren, er avgjørende for dens stra
tegiske stilling, men dens størrelse.
(Denne oppfatningen
tillegger han indirekte Marx, siden det er Marx som her
skal korrigeres).
Slagstad: "I dag er proletari*atet ikke
lenger en flertallsklasse.
I den seinere tid har vi opp
levd at nye interessegrupper har tatt kampen opp for sine
særinteresser. Det er bare det åt det her ikke er noen
naturgitt ( ! !) sammenheng mellom disse særinteressene og
fellesskapets beste." Og videre:
"Det som er fornuftig
for noen, kan være ufornuftig for fellesskapet". Akk, ja.
Dette er nesten en avskrift etter DNA (NATO)s nye prinsipp-
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program, der helheten (Fellesskapet, Samfunnssolidariteten
og Alliansen) har løsrevet seg fra en særskilt klassebasis
og svever gjennom politikken som professor G.W.F. Hegels
absolutte ånd: Vi er alle i samme båt. Eller mer popu
lært: Vi har alle sitteplass på Bislett.
(Bli sittende!)
Representantene for de ulike særinteresser kan av egen
kraft aldri vite hva som er Fellesskapets beste* Til det
trenges det
... en stat, altså stats- og samfunnsvitere.
Staten er Fornuftens og Fellesskapets naturlige ståsted.
Vitenskapen er Fornuftens naturlige talerør. Derfor betrak
tet Hegel Filosofien (=Vitenskapen) som et "statsanligg
ende".
I marxistisk tradisjon har tesen om arbeiderklassens stra
tegiske betydning aldri hatt som nødvendig forutsetning at
den utgjør flertallet i samfunnet. Dens strategiske rolle
er tvert om knyttet til dens forhold til produksjonsmid
lene, - altså dens plassering i samfunnsstrukturen. Dess
uten har den merverdi-produserende delen av lønnsarbeiderklassen aldri utgjort flertallet i noe kapitalistisk sam
funn - og kan det heller ikke.
SOSIALISME SOM POLITISK FORUM
Sett fra Blindern - og da særlig SV-bygget - vil det alltid
være nyttig å kombinere de politiske konjunktursvingningene
med samfunnsvitenskapenes utvikling. På samme måte som det
i 60- og 70-årene ble mulig å kombinere politikk, Marx og
akademiske framtidsutsikter - under forutsetning av en viss
studentbevegelse, og ekspansjon i universitetenes budsjetT
ter - er det i dag mulig å kombinere nåtiden (politikken),
framtiden (karrieren) med fortiden (nyvakt interesse for
de konstitusjonelle problemstillingene). Konservativismen
er slik sett framtidsrettet, den gir ammunisjon mot den
døde Marx og hans gjengangere og dessuten grunnlag for å
arrangere nye ideologiske konferanser: KONSERVATISME PÅ
NORSK - var Slagstads forslag på SVfs landsstyremøte samme
helgen (13.12.81) som arbeidermakten i Polen ble drevet
under jorden av den polsk-russiske konservatisme.
(For
slaget fant liten gehør).
Situasjonen i Norge er som kjent ikke revolusjonær.
Sam
funnsvitenskapene på norsk har det følgelig stort sett
godt. Tilstrømmingen til universitetene har stagnert,
framtidsutsiktene blir innsnevret, albuerommet for "oppo
sisjon" blir mindre. Normal-vitenskapenes produksjons
forhold ved universitetene blir over-normale: Normale
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statsvitere foreslår igjen normale problemstillinger som
Maktfordelingen mellom Storting, Regjering og Organisasjo
nene, dvs. mellom institusjoner som representerer Felles
interessene og organisasjoner som representerer sær-interesser. 1 7'
Stortinget skal fatte færre, men viktigere beslutninger.
Stortinget må bli et forum for De store konstitusjonelle
debattene, en kontinuerlig Sosialisme-på-norsk-konferanse,
et Politisk Forum. Det skal være et organ sofii fylles med
motekspertise til det sentrale statsapparatet, med ’’sterke”
parlamentariske partigrupper.
Hvem skal utgjøre mot-ekspertisen? Svar: Samfunnsviterne!
Hvem skal utdanne mot-ekspertene? Svar: Universitetene dvs. de samme institusjonene som utdanner ekspertene for
statsbyråkratiet.!
I den grad de statsintellektuelle små
borgerskapet ikke blir valgt inn i Stortinget som folkets
representanter, vil de derfor ha plass i korridorene som
eksperter og mot-eksperter. De kommer seg fram over alt.
NOTER

1) Dette var bl.a. Terje Rød Larsens veg.
2) Intervju i Bergens Tidende den 12. februar 1982: "Makt
utredningen ferdig etter ni års arbeid. SAMFUNNET ER
ANNERLEDES ENN LÆREBØKENE FORTELLER1’.
3) Kontrast 7-8/81, s. 76.
4) Tormod Hermansen: Notater om FORSKNING OG FORSKNINGS
POLITIKK. Hovedkomiteen for norsk forskning, april
1976. - Dette interessante dokument viser en klar for
ståelse av sammenhengen mellom individuelle karriere
muligheter og framdriften av en forskningspolitikk.
5) Per Lægreid og Johan P. Olsen: Byråkrati og beslutninger,
Oslo 1978, (Maktutredningen) er en god analyse av noen
av disse mekanismene slik de utspilles i de departemen
tale byråkratiene.
Boka er etter min mening det vik
tigste bidraget fra Maktutredningen.
6) Fra Maktutredningens mandat: "Det er en utbredt politisk
målsetting, som Regjeringen legger stor vekt på, at de
mokratiet skal videreutvikles og gjøres gjeldende på
alle gmråder av samfunnet .... for å kunne omforme det
norsk samfunn .... etter slike retningslinjer, er det
nødvendig med grundig kjennskap til de faktiske makt
forhold i samfunnet”. Her uttrykkes mandatet om sosial
demokratisk opplysningstanke.

219

7) Gudmund Hernes(red.) Forhandlings økonomi og Blandingsadministrasjonj Oslo 1978, særlig kap. 10 av Hernes:
Mot en institusjonell økonomi.
S) Fra mandatet: 11... oppgaven(må)være å få kartlagt makt
forholdene i det norsk samfunn som helhet. En bør
derfor i denne sammenheng ikke drøfte maktforholdene
innen de enkelte enheter i samfunnet...."
9) Johan P. Olsens og Harald Sætrens Aksjoner og Demokra
ti (1980) kan med god grunn oppfattes slik - og er
blitt brukt slik, se Aftenposten den 22. mars 1980).
10) Odd Nordhaug i en kronikk om Hemesianismen i Dagbladet
den 23.10.1981.
11) Deretter polemiserer Langtidsprogrammet mot grupper
som tar seg selv til rette gjennom aksjoner o.l. - og
henter grunnlaget for sin argumentasjon direkte ut fra
"Aksjoner og Demokrati" nevnt i fotnote 10.
12) Johan P. Olsen: Organisert politisk ulikhet, i Politisk
organisering, Maktutredningen, Oslo 1978, s. 7).
13) Loc.cit. Høyre-professoren Tore Lindbekk er sikkert
smigret for å bli tildelt en "systematisk samfunnskri
tisk" status fra en tidligere studentopprører.
14) Rune Slagstad: Den nye statsfilosofen, Dagbladet 16.9
16.9.1981.
15) Samme sted.
16) Fra "Eh Sand Democrats Erindringer", Kristiania 1917,
s. 28. (Pamflet av ukjent forfatter).
17) Etter at denne artikkelen var skrevet, har FAFO, som
er en interessant nyskapning, eksistert i over 2 år.
FAFO har to utviklingsmuligheter: Det kan knytte ;sitt
virke til de klassekamperfåringer som gjøres i fagbe
vegelsen, eller det kan bli en institusjon som ikke
kommuniserer med disse erfaringene (og derfor vanskelig
kan korrigere dem) og forbli "akademisk" på siden av
bevegelsen, et springbrett for akademiske karrierer
innenfor mer etablerte institusjoner. FAFOs virke vil
befinne seg i spenningsfeltet mellom disse to tenden
sene.
Bare framtiden kan fortelle hvilken tendens
som kommer til å "profilere" FAFO.
BERGEN februar 1982
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