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Ny teknologi - en politisk utfordring

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opposisjonelle strømninger - ihvertfall etter 1945 - synes

7



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTER

1) K. Marx: Das Kapital, bind 1, Dietz Verlag, Berlin (Øst), 
(Øst), 1973, s. 459.

2) S.S., s. 445.
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marxistisk orientert industrisosiologi,' men også her 
representerer 70-tallet et kraftig oppsving i interessen 
for arbeidsprosessanalyser. Bravermandebatten har ikke 
hatt så stor betydning i disse landene, men hovedprob
lemstillingene i de ulike tradisjonene har klare felles
trekk.

4) En oversikt på norsk over denne finnes i 0. Korsnes:
Etter Braverman: Quo vadis?, Sosiologi idag, 10(1),
1-19, 1980.

5) Se f.eks. Frigga Haug m.fl.iTheorien uber Av.tomations- 
arbeit, Argument Sonderband 31, Argument Verlag, Berlin 
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Harry Braverman:

Arbeidets degradering i det 20. århundre"

Jeg skal i kveld snakke om "utarmingen av arbeidet i det 
tyvende århundret". Vi kan begynne behandlingen av dette 
emnet med $n udiskutabel generalisering, og det er at 
menneskeheten er en arbeidende dyreart. Vårt forhold til 
naturen består ikke bare i å sanke mat eller søke ly under 
naturgitte betingelser. Menneskene har i stedet tatt det 
materialet naturen frambyr og endret det til gjenstander 
som har større nytte for dem. Menneskeheten arbeider for 
å leve, for å skaffe seg de nødvendige livsmidler og for
syninger. Selv om menn og kvinner ofte har grunn til å 
klage over arbeidet som en begrensning for artens utfold
else, er det likevel aldri noen tvil om at arbeidet, som 
et kjennetegn ved arten, er like naturlig for menneskenes 
liv som det å beite eller jage er for andre dyrearter.

Samtidig ville det være det største av alle mulige mistak 
å ta en slik banalitet som det direkte grunnlag for en 
analyse av arbeidet i det moderne samfunn, enten banali
teten er i form av bibelske klagesanger eller biologiske 
og evolusjonære beskrankninger. Mellom biologien og so
siologien intervenerer sivilisasjonen med alle sine sosi
ale forhold og institusjoner. I det kapitalistiske sam
funnet, som er det samfunnet vi lever i, er arbeidet orga
nisert i institusjoner som for lenge siden har ført oss 
bort fra den enkle produksjonen av egne livsnødvendigheter. 
Ja, disse institusjonene har som grunnlag for sin aktivi
tet noe som er svært forskjellig fra alle former for pro
duksjon til bruksformål.

Formålet for et kapitalistisk foretak, slik vi kjenner 
det, er å akkumulere det overskuddet som kan trekkes ut av 
produksjonsprosessen. Mens mennesker arbeider for å kunne 
dekke sine behov, er det derfor ingen i det kapitalistiske
*Se Redaksjonelle merknader,^ s. 222.
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samfunnet som arbeider uten samtidig å tilfredsstille ka
pitalens behov. Det er bare ved å skape et overskudd for 
selskapene at vi får tillatelse til å skape livsnødvendig- 
heter til eget bruk. I det kapitalistiske samfunnet er 
dette paragraf nr 1, eller hvis du foretrekker det, kan du 
kalle den paragraf 22 (Catch-22)1. Hva du nå enn kaller 
det, er dette den underliggende lovmessigheten i systemet.

Nå er det sant at det tidligere har vært andre metoder som 
herskende grupper har brukt til å utvinne et overskudd fra 
den arbeidende befolkning til sitt eget bruk. I slavesam- 
funnet tilegnet slaveeierne seg andres arbeid direkte. I 
føydale samfunn tok herskerne det de selv mente de trengte 
fra andres produksjon, med henvisning til lover som for
pliktet bøndene til å overlate en del av deres produkter 
eller av deres arbeid til godsherren. Derfor har det blitt 
sagt om føydalismen at adelen forsvarte alle, prestene ba 
for alle, og vanlige folk fødde alle.

Måten som et merprodukt utvinnes på i et kapitalistisk sam
funn, er imidlertid svært spesiell og har hatt de mest 
usedvanlige konsekvenser i løpet av de siste 200 årene.
Den viktigste av disse er at kapitalistene har skaffet seg 
den direkte kontrollen over alle arbeids- og produksjons
prosesser. Det utgjør i seg selv en enorm forandring fra 
alt som har eksistert i tidligere samfunn. Der ble arbei
det i hovedsak utført selvstendig, enten det gjaldt håndt- 
verkerne eller den kollossale mengden av folk som den gang 
var opptatt med dyrking av ulike slag vekster eller husdyr- 
drift som bønder, småbrukere eller livegne. I den grad 
det er tale om selve arbeidsprosessene, arbeidet håndver
kerne eller bøndene etter tradisjonelle metoder som vanlig
vis var under deres egen kontroll. Det er bare under kapi
talistiske forhold at herrene overtar hele prosessen, om
danner og reorganiserer denne uavlatelig for å tilpasse 
den til sine egne behov, og stykker den ut i form av 
enkelt-oppgaver til arbeidere som nå har mistet prosessen 
som en helhet.

Arbeid som er blitt underlagt disse betingelsene, blir 
noen ganger omtalt som fremmedgjort arbeid. Nå er dette 
en upresis formulering, og mangelen på presisjon har økt 
med populariteten til denne talemåten. Faktisk er det 
grunn til.å ha mistanke om at dens nåværende popularitet 
i offisiell sosiologi og populær-journalistikk nettopp er 
avhengig av denne vagheten. Slik formuleringen blir brukt 
på disse feltene, forsvinner nærmest forbindelsen til de
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spesielle betingelsene som frambringes av de sosiale for
holdene og produksjonsforholdene under kapitalismen. Re
sultatet er at fremmedgjort arbeid blir forstått i den be
tydning at arbeideren plages av en følelse av mistilpasset- 
het, av sykdom, av lidelse i forbindelse med arbeidet sitt. 
Men formuleringen kan likevel være nyttig dersom dens be
tydningsfulle innhold blir framstilt på nytt og blir klart 
forstått.

Den må først og fremst forstås i overensstemmelse med 
hoveddefinisjonen av verbet å fremmedgjøre, det vil si: å 
overføre eiendomsrett til en annen. Eiendomsretten til 
det verktøy og de redskaper som brukes i produksjonen, er 
fremmedgjort i det kapitalistiske samfunnet, det vil si 
at det er overført til andre. Eiendomsretten til produk
tet er fremmedgjort i den samme betydningen. Dette gjel
der også for eiendomsretten til det som salget av produk
tet innbringer, og endelig er også selve produksjonspro
sessen fremmedgjort. Den er også overført til fremmed 
kontroll og blir andres eiendom. Resultatet er at alt ved 
den produktive virksomheten blir fremmed for arbeideren i 
den betydning at alt ligger utenfor hans eller hennes in
teresser, fordringer og kontroll - lønna blir den rettig
heten arbeideren har i jobben.

Slik blir produksjonen i det kapitalitiske samfunnet ut
ført i en atmosfære av fiendtlighet eller likegyldighet 
av et hopetall arbeidere som har mistet alle andeler i 
eller all interesse for prosessen. Dette fører i sin tur 
til at det blir nødvendig å innføre visse ekstraordinære 
former for kontroll og ledelse. Det er på denne måten at 
bedriftsledelse for første gang oppstår og bringes inn i 
verden av det kapitalistiske samfunnet. Dette gjør det 
nødvendig med stadig mer ekstraordinære former for kontroll 
og ledelse, så vel som stadig mer fremmedgjørende endringer 
i organiseringen av arbeidsprosessen. Dermed har vi her 
en fremmedgjøring som gjenskaper seg selv og stadig utdypes, 
inntil den framtrer som en dyptgående motsetning mellom de 
som arb.eider og de som leder dem. I denne situasjonen er 
det på ingen måte overraskende at arbeidet blir sett på som 
en forbannelse - det som overrasker, er bare at det tåles i 
det hele tatt.

Måten som denne skrittvise fremmedgjøringen av arbeideren 
fra produksjonsprosessen har utviklet seg på historisk, er 
et for stort emne til å bli behandlet her. Det får være 
tilstrekkelig å si at den eksisterte bare rent unntaksvis
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i oldtiden og middelalderen, at den vokste raskt i utbred
else i verkstedene i det sekstende, syttende og attende år
hundre under kapitalismens framvekst, at den ble vanlig i 
verkstedene og fabrikkene i det nittende århundre, og at 
den har blitt nærmest universell i fabrikkene, møllene, 
pakkhusene, kontorene, bondegårdene, engros- og detalj
handelen, .sykehusene, offentlige kontorer og til og med 
delvis i skolene i det tyvende århundre i fullt utviklede 
kapitalistiske land.

Med en gang kapitalistene overtar kontrollen over produk
sjonsprosessen, prøver de ut enhver metode som kan bidra 
til å øke den enkelte arbeiderens produktivitet, slik at 
de kan beholde et stadig større overskudd. I begynnelsen 
ble dette oppnådd ved å forlenge arbeidsdagen, men senere 
har intensive metoder erstattet de ekstensive. Dette be
tyr en reduksjon av den mengde arbeidstid som kreves i 
produksjonsprosessen, og det betyr også at arbeidskrafta 
gjøres billigere. Hvordan gjøres arbeidskrafta billigere? 
Det finnes mange måter å gjøre det på. Den langt viktigste 
i den moderne produksjonen er å bryte ned komplekse pro
sesser til enkle del-oppgaver som utføres av arbeidere som 
er nesten helt uten fagkunnskap, som har en kort såkalt 
opplæring, og som derfor kan behandles som utbyttbare 
deler. På denne måten kan de krav som produksjonen stil
ler, tilfredsstilles - ikke ved bruk av små reserver av 
høyt kvalifisert arbeidskraft innenfor hvert fag, men av 
arbeidere med et minimum av fagutdanning. Konsekvensen av 
dette er at for de fleste jobber blir hele samfunnet et 
reservoar av arbeidskraft som en kan trekke på etter behov. 
Det bidrar til å holde arbeidskraftas verdi på eksistens
minimum for en enkelt-person og under eksistensminimum for 
en familie.

Når jeg omtaler kapitalister eller kapitalismens aksjesel
skaper på denne måten, er det ikke min hensikt å angripe 
dem personlig som samvittighetsløse eller å rakke ned på 
dem. Sett som en klasse er de uten tvil bare det som sam
funnet gjør dem til - slik som alle vi andre. Men dette 
er nettopp poenget - vi må ikke gripe fatt i kapitalisten 
som person, men i hvordan den kapitalistiske produksjons
måten fungerer og den atferden som den påtvinger kapita
listene. Etter at Henry Ford innførte samlebåndet (mellom 
1912 og 1914) som grunnlag for del-montasje og slutt-mon- 
tering av biler, kunne ingen av de hundrevis av bilfabrik
ker som fantes dengang, ha noe håp om å kunne drive i denne 
bransjen uten å ta i bruk denne prosessen. Fra det øye
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blikk den første matvarekjeden tok i bruk selvbetjenings- 
metoden som grunnlag for oppbevaring av varer i hyller og 
for salget av dem, var det ingen matvarekjeder som kunne 
håpe på god fortjeneste eller kanskje til og med på å 
overleve, uten disse metodene. Eller, for å bruke som et 
eksempel en prosess som akkurat er i ferd med å komme i 
gang, enhver sjef for et kontor forstå i dag at siden det 
har blitt mulig å dele opp sekretærarbeidet i spesiali
serte produksjonsenheter,. knyttet til hovedkontoret ved 
hjelp av moderne telefon- og opptaksutstyr, kan ikke noe 
kontor som har ansatt mange sekretærer som sitter på for
skjellige steder, i lengden ha råd til å neglisjere denne 
oppfinnelsen, Mange har da også begynt å reorganisere 
sekretærarbeidet som kontorets parallell til produksjons
arbeidet i fabrikken.

Slik sett innebærer utviklingsretningen til den kapita
listiske produksjonsmåten en kontinuerlig oppdeling av 
arbeidsprosesser i forenklede arbeidsoperasjoner som ar
beiderne læres opp til som enkelf-oppgaver. Denne ten
densen har vært til stede helt fra kapitalismens tidligste 
dager for omkring 200 til 250 år siden og fram til i dag 
hvor den har utviklet seg til et hodeløst kappløp. Dette 
fører til en omdanning av den størst mulige mengde av ar
beid til oppgaver av det enkleste slag, arbeid der alle 
elementer som krever omtanke, er blitt fjernet og med dem 
det meste av den faglige dyktigheten, kunnskapen og for
ståelsen av produksjonsprosessen. Dette innebærer at jo 
mer kompleks prosessen blir, desto mindre forstår den en
kelte arbeideren. Jo mer vitenskapen inkorporeres i tek
nologien, desto mindre vitenskapelig innsikt får arbei
deren, og jo mer maskineri som har blitt utviklet som et 
hjelpemiddel for arbeiderne, desto mer blir arbeiderne 
til tjenere for maskinene.

Selv om det er en vanlig oppfatning, som igjen er et pro
dukt av offisielle akademiske og journalistiske meninger, 
at alt dette skjer på grunn av framveksten av en viten
skapelig teknologi og maskinenes utvikling, er denne ut
arming av arbeidet likevel egentlig ikke bestemt av tekno
logien. Vi husker at denne måten å organisere arbeidet 
på oppsto i verkstedene under den tidlige kapitalisme på 
et tidspunkt da moderne teknologi ikke fantes. En behøver 
bare lese Adam Smiths beskrivelse av arbeidsdelingen i 
produksjonen av knappenåler for å se at nøkkelen til saken 
er organiseringen av arbeidet. De verste eksemplene på 
arbeidsdeling i moderne industri finnes fremdeles i hoved
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sak i de prosesser som befinner seg i det tomrom som tek
nologien har etterlatt seg. Det gjelder slike ting som 
ikke lar seg mekanisere, eller der mekanisering ikke er 
lønnsomt for kapitalistene med dagens lønnsnivå. La oss 
bare minne oss selv om at en av de mest avskyelige for
mene for arbeid, en som faktisk ofte misoppfattes som et 
eksempel på det moderne maskineriets forferdeligheter - 
samlebåndet - egentlig er av denne sorten. Den har lite 
eller ingenting å gjøre med maskineri, siden det er en 
manuell prosess av enkleste sort. Dens teknologiske 
kjennemerke er bare en primitiv mekanisme som drar arbeidet 
forbi arbeideren. Selv denne mekanismen kan erstattes, 
og blir erstattet, når det er tale om mindre og lettere 
prdduksjonsenheter som kan skyves langs arbeidsbordene 
fram til neste stasjon. Vanligvis foretrekker bedrifts
ledere det motordrevne, sirkulerende beltet eller det 
kjededrevne transportbåndet, ikke bare som et hjelpemiddel 
i arbeidet, men hovedsakelig fordi det gjør det mulig for 
ledelsen å kontrollere produksjonshastigheten.

Moderne teknologi har faktisk en sterk tendens til å bryte 
ned gamle former for arbeidsdeling ved å gjenforene pro
duksjonsprosesser. Adam Smiths knappenåler, for eksempel, 
blir ikke lenger laget ved at en arbeider strekker stål
tråden, en annen skjærer den i riktig lengde, en tredje 
former hodene, en fjerde fester disse til nålene, en femte 
spisser nålene, en sjette fortinner eller hvitmaler dem, 
en annen fester dem på et ark papir og så videre. Hele 
prosessen er gjenforenet i en enkelt maskin som omdanner 
store ruller med ståltråd til millioner av nåler hver dag, 
ferdig montert på pairark og klare for salg. Gå nå til
bake og les Adam Smiths argumenter for arbeidsdelingen, 
argumenter som har å gjøre med den behendigheten som opp
nås når en gjør den samme operasjonen for hånd dag ut og 
dag inn, og så videre. Du vil da legge merke til at den 
moderne teknologien har laget hakkemat av disse argumen
tene. Ikke et eneste ett av dem har noen gyldighet i 
dag. Den gjenforente prosessen der utførelsen av alle 
trinnene er bygd inn i produksjonsmekanismene til en 
enkelt maskin, synes nå å gjøre den egnet for et kollek
tiv av samarbeidende produsenter der ingen behøver å til
bringe hele livet sitt med å utføre en enkelt oppgave, 
og der alle kan delta i konstruksjonen, utformingen, for
bedringen, repareringen og driften av disse stadig mer 
produktive maskinene. Et slikt system ville ikke medføre 
noe produksjonstap, og det ville bety en gjenforening av 
håndverksfaget i form av en gruppe arbeidere som ville
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være de gamle håndverkerne langt overlegne. Arbeidere 
kan nå bli herrer over teknologien i sin egen produksjons
prosess på et ingeniørmessig nivå, og kan fordele rett
ferdig mellom seg de forskjellige oppgavene som henger 
sammen med denne formen for produksjon som har blitt så 
fri for anstrengelser og så automatisk.

Arbeidsdelingen i et kapitalistisk samfunn henger imid
lertid sammen med en rekke andre ting utover produksjons- 
hastigheten som i de fleste tilfeller ikke ville bli 
skadelidende dersom denne arbeidsdelingen ble fjernet.
Som Charles Babbage framhevet tidlig i det ilittende år
hundret, har det sammenheng med et system av lønnsfor
skjeller som påbyr det ønskelige i uvitenheten hos den 
store mengden av arbeidere og konsentrasjonen av all tek
nologisk kunnskap hos noen få spesialister, og at dette 
faktisk er helt nødvendig heller enn å være en vederstyg
gelighet slik det kunne synes å være fra et humanistisk 
synspunkt. På denne måten påtvinger den kapitalistiske 
produksjonsmåten en stadig mer dyptgående arbeidsdeling 
i nye teknologisk utviklede prosesser, uansett hyor mange 
muligheter som maskineriet åpner for den motsatte utvik
ling.

På denne måten skapes to ulike arbeidsverdener: en verden 
der noen ganske få bedriftsledere og ingeniører oppfatter 
prosessen som helhet som deres spesielle monopol, og en 
verden som inneholder funksjonærer som tar seg av utsend
ing og lagerhold, oppsynsmenn, maskinoperatører, maskin- 
reparatører, visergutter, gaffeltruck-kjørere, lagerar
beidere og så videre, som alle utfører enkelt arbeid og 
derved tjener en kompleks maskin, og som alle forventes 
å skape et yrkesaktivt liv på fra 40 til 50 år ut av disse 
bitene av noen plikter - plikter som ikke kan engasjere 
verken interesser eller evner hos et voksent menneske 
eller selv hos et barn i mer enn noen få uker eller måne
der. Da blir det rent og skjært tanketomt.slikt. Derfor 
kan vi si at mens produksjonen er blitt et kollektivt 
foretak og den enkelte arbeider er blitt innlemmet i den 
kollektive forsamlingen av arbeidere, så er dette blitt 
en forsamling som har fått sin kollektive hjerne loboto- 
misert,, eller verre, fått den fjernet helt og holdent. 
Selve grunnlaget for intellektuelt arbeid er blitt eks
propriert av den moderne formen for bedriftsledelse for å 
billiggjøre og kontrollere arbeidskraften og arbeidspro
sessene .
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Vi har sett ganske kort på produksjonsprosessen. La oss 
nå vende oss mot resultatet av den. La meg med en gang 
si noe som ikke kan benektes, og som rent faktisk er kapi
talismens fremste historiske rolle: Kapitalistene har en 
utrettelig trang til å utvinne et stadig større overskudd 
fra den arbeidende befolkningen, en trang som har ført til 
at de veldige kreftene i vitenskapen og teknologien er 
blitt satt i kapitalakkumulasjonens tjeneste. Denne tran
gen har ført til en fantastisk utvikling av menneskelige 
produktivkrefter. Arbeidets produktivitet har steget be
merkelsesverdig mye i de utviklede kapitalistiske landene, 
og derved også det overskudd som står til disposisjon for 
videre ekspansjon. Eierne av de store selskapene blir 
aldri trette av å minne oss om at de trenger store over
skudd for stadig å kunne øke omfanget av produksjonen, og 
dette er helt sant. Ingen endring i samfunnssystemet kan 
forandre dette tekniske faktum. Dersom produksjonen skal 
vokse, må en del av produktet reinvesteres i produksjons
prosessen i stedet for å bli konsumert umiddelbart. Dette 
kan vi behandle som en naturlov, men det er ingen natur
lov at dette overskuddet må bli og forbli i en bitteliten 
herskende klasses eie. Dette er mer en kapitalistisk lov
messighet. Den har hatt som resultat at det har skjedd 
en voldsom opphopning av eiendom i en ende av samfunnet, 
større enn noensinne tidligere i menneskehetens historie.

Hva så med den arbeidende befolkning - et uttrykk som jeg 
bruker for å betegne den delen av befolkningen som gjen
står når vi holder bedriftsledere og -eiere utenfor, og 
også de forholdsvis priviligerte mellomlaga i de profesjo
naliserte yrkesgruppene og i mellomledelsen, de som i dag 
utgjør det vi kan kalle for en ny middelklasse? Den rest
erende befolkningsgruppen som jeg her kaller for den ar
beidende befolkningen, men som gjerne kunne kalles arbei
dere eller arbeiderklassen, denne resterende gruppen som 
utgjør kanskje tre fjerdedeler av alle sysselsatte i USA, 
beskrives i folketellingen og i Arbeidsmarkedsstatistikken 
under seks overskrifter: faglærte arbeidere, operatører og 
beslektede arbeidere, ufaglærte arbeidere, funksjonærer, 
ansatte i tjenesteytende virksomhet og ansatte i varehan
del. Her finner vi nesten 60 millioner av-de omkring 80 
millioner som regnes som yrkesaktive ifølge folketellingen 
av 1970, og som inkluderer eiere. I disse yrkesgruppene 
finner vi også stillinger som er karakteristiske for den 
typen som jeg har beskrevet ovenfor. Nå pekte jeg tidli
gere i dette foredraget på at det å redusere de tradisjo
nelle yrker til et nivå bestående av noen få forenklede
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oppgaver, er en av de viktigste metodene for å billig- 
gjøre arbeidskrafta. Jeg la også til at dette bidrar til 
å holde arbeidskraftas verdi nede på eksistensminimum for 
den enkelte og under eksistensminimum for familien.

For at dette ikke skal bli oppfattet som en overdrivelse, 
skal jeg nå godtgjøre det ut fra overslag som er basert 
på lønnsklasser for arbeidere innenfor alle disse seks 
gruppene i 1971, og offisielle overslag over kostnadene 
ved å holde en familie på fire over fattigdomsgrensen i 
det samme året. Det er for øvrig verdt å notere seg at 
situasjonen siden da bare kan ha blitt verre, ikke bare 
på grunn av den økonomiske krisa, men også fordi infla
sjonen i disse fire årene har oversteget lønnsøkningene 
og dermed ført til en reduksjon i reallønna. Omtrent 80 
prosent av alle ansatte innen tjenesteytende næringer og 
innen varehandelen tjente for lite til å kunne forsørge 
en familie på fire over fattigdomsgrensen. Tilsvarende 
gjelder for 75 prosent av alle funksjonærer og ufaglærte 
arbeidere som begge ligger på omtrent samme lønnsnivå, de 
ufaglærte arbeiderne kanskje litt høyere enn funksjonærene. 
Det gjelder også for tett opp til 70 prosent av alle opera
tører og arbeidere i beslektede stillinger. Bare blant 
faglærte arbeidere er det et flertall som tjener nok til 
å løfte en familie på fire opp fra den offisielle fattig- 
domskategorien, og til og med i denne gruppen er lønning
ene til 40 prosent under fattigdomsgrensen dersom den skal 
brukes til å underholde en familie på 4.

Et resultat av dette lønnsnivået er at en svært stor andel 
av familiene i USA lever under fattigdomsgrensen. At et 
stort flertall ikke gjør det, skyldes bare det faktum at 
det er flere yrkesaktive i samme familie. Dette er fakta. 
Men det som jeg forsøker å sette søkelyset på, er det for
bausende faktum at et temmelig stort flertall av yrkene 
i dette økonomiske systemet ved hjelp av den kapitalistiske 
arbeidsdelingen er blitt omdannet til slike former for ar
beid som en vanligvis tenker på som ekstrajobber, de my
tiske lommepengejobbene som bare kvinner og tenåringer 
forutsettes å ta for å skaffe et tillegg til familieinn- 
tekten. Resultatet er at folk flest, enten de nå regnes 
som hovedforsørgere eller arbeider for å skaffe en til- 
leggsinntekt, nå innehar slike såkalte sekundær-jobber 
med tilhørende ynkelige og nedverdigende plikter og dårlig 
lønn. Dette skyldes ikke bare den formen for arbeidsdel
ing som vi har drøftet tidligere, men også de yrkesmessige 
og bransjemessige endringer som er skapt av kapitalakku
mulasjonen i USA.
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La meg forsøke å gjøre dette helt klart. Når det kapi
talistiske foretaket forsøker å økonomisere med arbeids
tid, er det også opptatt av å forsøke å redusere antallet 
arbeidere som kreves for å frambringe en bestemt mengde 
produkter, eller - noe som kommer ut på det samme - å 
øke produksjonen uten en tilsvarende vekst i antallet ar
beidere. For å bruke Marxs minneverdige formulering, til 
forskjell fra generalene som vinner sine kriger ved å re
kruttere armeer, vinner industriens offiserer sine ved 
å dimmitere armeer.

De praktiske konsekvensene av dette kan ses ved en hvilken 
som helst analyse av industrisysselsettingen i USA over 
en hvilken som helst rimelig tidsperiode. For eksempel 
vokste produksjonen i tekstilindustrien i USA med mer enn 
40 prosent i de 17 årene mellom 1947 og 1964, mens syssel
settingen ble skåret ned med en tredjedel. Andre bransjer 
som jern- og stålstøperiene, trevareindustrien, bryggeri- 
bransjen og skoindustrien, hadde en produksjonsvekst på 
fra 15 til 40 prosent i denne perioden, parallelt med en 
reduksjon i sysselsettingen på fra 10 til 25 prosent. 
Oljeselskapene helte ut på markedet fem sjettedeler mer 
olje på slutten enn i begynnelsen av perioden, mens tallet 
på sysselsatte var en fjerdedel lavere. Selv bygnings
bransjen som på grunn av spesielle trekk ved produksjons
prosessen der er notorisk motstandsdyktig mot teknologiske 
endringer, fordoblet produksjonsvolumet samtidig som ar
beidsstyrken bare økte med 50 prosent. Bare de bransjene 
som hadde den aller sterkeste veksten, framviste betyd
ningsfull vekst i sysselsettingen. For eksempel økte 
tallet på sysselsatte i bransjene elektromekanisk maski
neri og motorer henholdsvis 50 og 70 prosent, men samtidig 
ble produksjonen omtrent tredoblet. Arbeidsstyrken i alu
miniumsindustrien ble mer enn fordoblet i perioden, men 
det var resultatet av at den samlede produksjonen ble 
firedoblet. Et ekstremt tilfelle finner vi i luft-tran- 
sport som nesten åttedoblet produksjonsvolumet, samtidig 
som sysselsettingen bare økte med 130 prosent. Nåvel, 
de tallene jeg har gitt dere tar båre for seg en periode 
på 17 år. Men ved å benytte en mye lengre tidshorisont, 
kan dere helt klart se trenden når dere undersøker end
ringer i industrien og i beslektede bransjer som bygg- og 
anleggsvirksomhet. Over en periode på minst hundre år 
sysselsatte disse bransjene tett opp til halvparten av 
alle yrkesaktive utenfor jordbruket, vanligvis mellom 45 
og 50 prosent. Men etter folketellingen i 1920, for drøyt 
50 år siden, begynte dette å endre seg, og når vi kommer
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fram til den siste folketellingen, i 1970, sysselsetter 
disse bransjene bare en tredjedel av de yrkesaktive utenom 
jordbruket. Det har dermed foregått en enorm forflytning 
av arbeidskraft fra den tradisjonelle fabrikkdriften, 
bergverkene, bygg- og anleggsbransjen og transport, over 
til raskt voksende områder som eiendomsomsetning, forsik
ring, finansvirksomhet, tjenesteyting og varehandel.

Disse vekstnæringene utgjør nettopp de lavtlønnede delene 
av økonomien, mens sektorene med høyere lønnsnivå tilhører 
den delen som er i stagnasjon eller tilbakegang. Dette er 
ingen tilfeldighet. Det er grunnleggende strukturelle år
saker til at den raskeste veksten i kapitalen har funnet 
sted i de lavtlønnede områdene, og også til at det ikke- 
produktive arbeidet har økt i forhold til det produktive. 
Uansett er eksistenaen av denne trenden hevet over all 
tvil, og det er denne trenden - sammen med den raske vek
sten i de aller mest lavtlønnede yrkene som kontorarbeid, 
tjenesteyting og detaljhandel - som langt på vei forklarer 
det faktum at vi i økende grad lever i en økonomi av så
kalte sekundæryrker, og at de virkelige fulltidsyrkene i 
tradisjonell betydning - jobber som gir utbytte i seg selv 
og som er tilstrekkelig lønnet til å forsørge en familie - 
er blitt færre enn noensinne.

Dersom industriens offiserer vinner sine kriger, slik Marx 
formulerte det, ved å dimmitere armeer, hvordan kan vi vite 
at kapitalen vil akkumulere raskt nok til å holde følge med 
dette, og at nye produkter, tjenester eller uproduktive 
bransjer vil utvikle seg raskt nok til å suge opp all den 
arbeidskraft som blir frigjort gjennom kapitalens rastløse 
innsats for å øke produktiviteten? Vel, dette kan vi ikke 
være sikre på, og i virkeligheten er det alltid et reser
voar av ubrukt arbeidskraft i kapitalistiske samfunn, en 
industriell reservearme. Gjennom USAs økonomiske historie 
har denne alltid hatt et meget betydelig omfang, i hvert- 
fall i dette århundret. Og den synker til et lavt nivå 
bare ved sjeldne anledninger som når oppsvinget i konjunk
turene er usedvanlig sterkt og faller sammen med langvarige 
oppgangstider i den kapitalistiske akkumulasjonsprosessen, 
noe som særlig forekommer i forbindelse med krig.

Bortsett fra den naturlige befolkningstilveksten, skaper 
den frisetting av arbeidskraft som følger av den kontinu
erlige omdanningen av produksjonen, for igjen å bruke Marxs 
ord, en disponibel industriell reservearme som tilhører 
kapitalen like så mye som om sistnevnte hadde fostret den
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på egen bekostning. Dersom vi forsøker å få dette bekref
tet med grunnlag i USAs offisielle statistikk, møter vi 
det problemet at tallene for arbeidsløshet beregnes ut fra 
helt andre prinsipper enn de som ligger til grunn for be
grepet om den industrielle reservearmeen. Disse statis
tiske oversiktene har likevel den verdi som ligger i alle 
serier av tall som beregnes på omtrent samme måte over en 
lang tidsperiode.

Det mest slående ved arbeidsløshetsstatistilcken fra den 
annen verdenskrig og fram til idag, er den langsiktige 
trenden med en gradvis, men stabil, økning i antallet som 
offisielt regnes som arbeidsløse. Gjennom hele denne pe
rioden har det vært konjunktursvingninger, slik at linjen 
er sagtakket. Likevel stiger linjen kontinuerlig. Det 
nivået av arbeidsløshet som i begynnelsen av denne perioden 
ble regnet som krisepreget, blir idag regnet som helt ak
septabelt i gode tider. Jeg klippet ut en artikkel fra 
gårdagens New York Times med overskriften "Stor arbeids
løshet forventes å vedvare som et trekk ved USA gjennom 
hele tiåret". Denne artikkelen peker på at selv om vi 
umiddelbart etter den annen verdenskrig hadde som mål
setting en arbeidsløshetsprosent på 2 eller 3, ble dette 
snart gitt opp. Målet om 4 prosent arbeidsløshet som pre
sident Kennedy talte varmt om i 1962, er blitt forlatt, 
og de 5 prosent som økonomene i Nixon-administrasjonen 
satte som mål, har også mistet sin popularitet. Idag tror 
de fleste økonomer, uavhengig av deres politiske tilknyt
ning, at mellom 5,5 og 6 prosents arbeidsløshet sannsyn
ligvis er det laveste tallet regjeringen kan oppnå, uten 
på nytt å sette i gang en ondartet inflasjonsspiral. Selv 
dette beskjedne målet er langt fra å bli nådd. Det kan 
tidligst skje i 1979. Med andre ord er målsettingen for 
nivået på arbeidsløsheten i en oppgangsperiode idag høyere 
enn det som ble oppfattet som et nivå svarende til dårlige 
tider for bare 25 år siden.

Nå sa jeg for litt siden at disse tallene for arbeidsløs
heten ikke svarer til begrepet om den industrielle reserve
armeen. Den sistnevnte er mye større. Det skyldes at be
regningen av arbeidsløshetstallene skjer på en nokså rest
riktiv måte. La meg gi et svært talene eksempel som kan 
belyse dette. Da arbeidsløshetstallene for februar i år 
(1975, o.a.) ble offentliggjort for en måned eller to 
siden, viste de seg å ligge på rundt 8,3 millioner. Det 
er bare en liten endring fra de 8,2 millioner som ble reg
net som arbeidsløse i januar. Samtidig ble vi fortalt at
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sysselsettingen var blitt redusert med vel en halv million 
personer. Hvordan kan vi forklare dette paradokset?

Svaret som statistikerne gir, er at ifølge offisiell språk
bruk har nesten 600 000 personer forlatt arbeidsstyrken fra 
den ene måneden til den neste. Hva betyr så dette bemerk
elsesverdige tallet? Det betyr rett og slett dette: siden 
kapitalismen ikke anerkjenner at enhver arbeidsfør voksen 
enten har plikt til eller mulighet for å arbeide og yte noe 
noe til samfunnet, sier teorien at en ikke kan skille de 
arbeidsløse fra rikfolk som ikke behøver å arbeide uten at 
en spør den enkelte hvorvidt han eller hun aktivt har 
søkt etter arbeid i løpet av de foregående 4 uker. De som 
ikke kan vise at de har gjort dette - og det betyr i de 
fleste tilfeller de som har gitt opp håpet om å finne seg 
en jobb - blir ikke lenger talt med i arbeidsstyrken. Der
med kan de heller ikke bli regnet med som arbeidsløse. 
Ingenting i den offisielle statistikken skiller dem fra 
husmoren som aldri har hatt lønnet arbeid eller fra milli
onæren i Palm Springs.

Slik sett er det åpenbart en stor mengde av ikke-arbeid- 
ende som utgjør en reservearme av arbeidskraft, hvorav 
bare en del blir talt med. De som kommer opp på overflaten 
i en aktiv søken etter arbeid, regnes som arbeidsløse. De 
som synker til bunns og tvinges over på trygd, regnes som 
fattigunderstøttede. Størrelsen på denne utarmede delen 
av befolkningen er nå mellom 14 og 15 millioner mennesker. 
Dette nivået ble nådd allerede i 1970, og det ser ut til 
å ville bli vesentlig høyere i tida framover. Dette viser 
oss at den oppsamling av rikdom som skjer i den ene enden 
av samfunnet, tilsvares av en opphopning av elendighet i 
den andre.

Oversatt av Knut H. Sørensen

NOTER

1) Bravermans henvisning til paragraf 22 eller "Catch 22", 
henspiller på en roman med samme tittel av Joseph Heller. 
"Paragraf 22" sier at en person bare kan bli fritatt for 
militærtjeneste dersom han er gal, samtidig som en 
person som sier at han er sinnsyk, regnes som frisk, 
med andre ord en legal hengemyr som en ikke kan unn
slippe (o.a.).
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Knut H. Sørensen:

Arbeidsmiljølovgivningen og kampen om 
arbeidsforholdene i Norge - et historisk riss

I 1893 trådte den såkalte Fabriktilsynsloven i kraft.
Denne loven representerer det første omfattende forsøket pa 
å underkaste lønnsarbeidet en form for statlig kontroll som 
kunne beskytte mot helsefarlig arbeid. I de 90 årene som 
er gått siden, har det skjedd viktige endringer i så vel 
lovbestemmelser som håndhevelsen av dem. Hensikten med 
denne artikkelen er å studere disse endringene, og forut
setningene for dem.

I utgangspunktet virker det rimelig å betrakte arbeids
miljølovgivningen som et sosialpolitisk tiltak. Det er 
tale om en form for beskyttelse av lønnsarbeiderne mot 
helsetruende følger av et økonomisk system som på ingen 
måte gir en slik beskyttelse av seg selv. For, som Marx 
lett moraliserende uttrykker det ”Hva karakteriserer vel 
den kapitalistiske produksjonsmåten bedre enn nødvendig
heten av at staten gjennom lovgivningen må tvinge igjennom 
selv de enkleste sikkerhetskrav og de mest nærliggende be
skyttelsestiltak mot helseskadelig arbeid”.1

Som sosialpolitisk tiltak er imidlertid arbeidsmiljølov
givningen litt spesiell. Det har sammenheng med at den 
forsøker å gripe inn i selve arbeidsprosessen og regulere 
forholdet mellom arbeidskraftkjøpere og arbeidskraftselgere 
slik det utspiller seg lokalt. Dermed må vi regne med at 
arbeidsmiljølovgivningen og forsøkene på å håndheve den 
gjøres til gjenstand for strategier - lokalt av bedrifts
ledere og arbeidere, nasjonalt av de ulike organisatoriske 
uttrykkene for borgerskapet og arbeiderklassen.

Det betyr at resultatene av denne typen reguleringer ikke 
lar seg forutsi med utgangspunkt i lovteksten alene. Tvert 
om, siden slike strategier vil endre seg i takt med endrin-
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ger i handlingsbetingelser som økonomiske konjunkturer, 
teknologi og de politiske styrkeforholdene, vil også lov- 
givningens effekter variere.la

Å undersøke disse strategiene og deres betydning for re
sultatene av arbeidsmiljølovgivningen må antas å være en 
viktig oppgave. For det første gir dette et inntak til 
studiet av kampen om arbeidsforholdene i Norge. For det 
andre vil en slik undersøkelse kunne tjene som utgangs
punkt for en analyse av reformmulighetene i denne typen 
lovgivning og tilhørende statlige tiltak. For det tredje 
er det nødvendig å studere strategiene innenfor arbeids- 
miljøområdet for å kunne diskutere forutsetningene for at 
arbeiderklassen skal utvikle mer "effektive'1 strategier, 
og hva disse strategiene skulle innebære.

Ambisjonene med denne artikkelen er mer beskjedne. Den 
tar sikte på å beskrive noen hovedtrekk ved utviklingen av 
arbeidsmiljølovgivningen i Norge, og på å forsøke å ana
lysere vekselspillet mellom lovgivning, samfunnsmessige 
forutsetninger og virkningene på arbeidsforholdene. Ut
viklingen av strategier innenfor arbeidsmiljøområdet vil 
bli kommentert, men vi vil ikke gi noen systematisk fram
stilling. Det foreliggende historiske materialet tillater 
ingen slik analyse, blant annet fordi vi vet relativt lite 
om hvordan kampen om arbeidsforholdene har artet seg på 
lokalt nivå. Denne viktige mangelen gjenspeiler dominan
sen av et politisk-parlamentarisk perspektiv på studiene 
av arbeiderklassens historie i Norge - en historie som i 
hovedsak framtrer som arbeiderbevegelsens historie. Dette 
setter i det hele tatt klare grenser for framstillingen i 
denne artikkelen som stort sett baserer seg på sekundær- 
materiale.

Et annet viktig problem er knyttet til bruken av ordet 
arbeidsmiljø. Selv om ordet benyttes i bøker allerede i 
mellomkrigstiden, er det først etter 1970 at ordet blir 
vanlig. Dessuten skifter begrepet innhold, noe som gjen
speiler en endring i kampen om arbeidsforholdene og ideo
logien omkring denne kampen. Betydningen av ordet arbeids
miljø endrer seg derfor gjennom framstillingen, noe som 
forhåpentligvis vil framgå av sammenhengen. Det er imid
lertid viktig å være oppmerksom'på dette, slik at en ikke 
bedømmer arbeidsforholdene før 1900 ut fra kriterier fra 
1980.

Sett med historiske øyne, er det brukt uforholdsmessig mye
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plass til å drøfte utviklingen etter 1970. Begrunnelsen 
for denne prioriteringen av 1970-åras arbeidsmiljøform er 
dels svært pragmatisk. Det finnes mye mer materiale fra 
denne perioden, noe som tillater en mer detaljert drøfting 
enn hva som er tilfelle før 1970. Ut fra en politisk vur
dering virker imidlertid også en slik prioritering natur
lig da det er arbeidsmiljøloven fra 1977 som vi i dag må 
forholde oss til. Det viktigste motivet for å trekke his
toriske linjer er således at dette kan bidra til en bedre 
forståelse av situasjonen i dag.

BAKGRUNNEN FOR FABRIKTILSYNSLOVEN

Det tok forholdsvis lang tid før Norge fikk en form for 
arbeidsmiljølovgivning, noe som må ses i sammenheng med 
at industrialiseringen begynte seint sammenliknet med 
andre vest-europeiske land. Først i 1840-årene begynte 
det langsomt å vokse fram industri som tok i bruk arbeids- 
maskiner og mekanisk drivkraft i form av dampmaskiner, men 
jordbruk, skogbruk og fiske forble de viktigste næringene. 
På dette tidspunktet brøt også den økonomiske liberalismen 
igjennom som politisk ideologi. Denne ideologien nedfelte 
seg i den politiske praksis gjennom avviklingen av gamle 
næringsprivilegier som hindret den økonomiske nfrihet,!. 
Omdanningen av Norge til en kapitalistisk samfunnsforma
sjon skjøt fart.

I dette tidsrommet eksisterte det ikke noe egentlig ar- 
beidskraftmarked i Norge. Riktignok var det overbefolk
ning og undersysselsetting, men denne arbeidskraftreserven 
var ikke umiddelbart tilgjengelig for ansettelse i indust
rien. Industrikapitalen måtte derfor trekke til seg ar
beidere ved å betale lønninger som lå over gjennomsnittet 
i primærnæringene. Arbeidskraft med industrielle kvali
fikasjoner var det knapt med, slik at her ble det konkur
ranse mellom bedriftene i perioder med vekst og nyetabler
inger.

Industrialiseringen i Norge foregikk i hovedsak i fem 
vekstfaser: 1840-50 årene, 1860-75, 1885-90, 1895-1900 og 
1905-16.2 Tallet på arbeidere i industri og bergverk var i 
førstningen beskjedent, men vokste sterkt ■*- fra 12 000 i 
1840 til 34 500 i 1870 og 48 600 i 1875.3 Etter 1870 be- 
gynte det også så smått å bli tegn til en politisk kon
stituering av en norsk arbeiderklasse. I 1872 startet 
typografene i Oslo (Kristiania) Norges første fagforening. 
Særlig dette året, men også i hele perioden fram til 1876,
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streiket arbeiderne i en lang rekke fag for høyere lønn, 
og ofte med gunstig resultat. **

Høykonjunkturen utgjorde bakgrunnen for at N.J. Mohn, se
kretær i Statistisk Centralbyrå,i 1875 fikk i oppdrag av 
Kirkedepartementet å forberede en lov om ffbørns og unge 
menneskers anvendelse til fast arbeid utenfor hjemmet*1.
Det er rimelig å se på dette initiativet mer som et utslag 
av en kombinasjon av tilsvarende lovgivning i andre land 
og av filantropiske holdninger i deler av borgerskapet, 
enn som et utslag av press eller påvirkning fra arbeider
klassen.5 Samtidig bør vi ha i mente at filantropien ikke 
var rent uegennyttig og etisk motivert. Tvert om kunne 
den gjerne springe ut av strategiske overveielser om sam
funnsutviklingen og de problemer som kunne oppstå ved til
takende elendighet og sosial oppløsning blant "almuen".5a

Mohns lovutkast, som ble utformet på bakgrunn av større 
sosialstatistiske undersøkelser, ble ferdig tre år seinere. 
Det la opp til en regulering av barnearbeidet.

Begrunnelsen for ikke å gå lengre, var at konkurransen med 
utlandet gjorde det umulig å avskaffe barnearbeidet i Norge 
så lenge dette ikke var gjort i andre land.6 "Konkurranse
forholdet med utlandet" har slik sett lange tradisjoner som 
et hovedargument i borgerskapets motstand mot sosiale refor
mer.

Lovforslaget ble for øvrig aldri vedtatt. Riktignok frem
met regjeringen en proposisjon på grunnlag av Mohns arbeid 
som innebar en klar ufarliggjøring av forslaget. For ek
sempel ville ikke regjeringen opprette et eget kontrollor
gan, og dermed ville loven formodentlig blitt helt uten 
virkning. Selv denne proposisjonen ble imidlertid aldri 
behandlet av Stortinget.

Det kan være flere årsaker til dette. Perioden 1873-96 var 
en internasjonal nedgangstid som rammet Norge hardt, og i 
tiåret 1877-1887 ble nasjonalproduktet faktisk redusert.7 
De økonomiske betingelsene for sosiale reformer var derfor 
dårlige, og dette utgjorde i hvertfall ikke noe press for 
innføring av regulering av barnearbeidet. Den politiske 
situasjonen var dessuten preget av "innføringen av parla
mentarismen** med tilhørende stridigheter. Høyre fremmet 
imidlertid proposisjonen igjen som privat lovforslag i 
1885. Det ble da forkastet fordi Vestre-regjeringen for
beredte en mer omfattende behandling av "arbeider-spørs- 
målet".7a

29



Dette resulterte i at det i 1885 ble nedsatt en kommisjon 
som skulle drøfte en lov om fabrikktilsyn, spørsmål om 
,farbeidsgivernes" ansvar ved arbeidsulykker og mulighetene 
for å få i stand syke-, alders- og ulykkestrygder. Opp
nevningen skjedde ved inngangen til en ny industrivekst- 
periode i Norge, men det er nok riktigere å se saken på 
bakgrunn av partiet Venstres forestillinger om behovet for 
sosialpolitiske reformer og dets egen rolle i dette arbei
det. Dessuten fant det sted et nytt oppsving i utviklingen 
av norsk arbeiderbevegelse. Betydningen av det siste vises 
blant annet av følgende sitat fra proposisjonens begrunn
else for oppnevningen av arbeiderkommisjonen: "Vil sam
funnets myndigheter ikke ofre en sådan bevegelse (arbeider
bevegelsen, KHS) tilbørlig oppmerksomhet ...kan det lett 
oppstå fare for at måskje velment men uforstandig og en
sidig agitasjon skal forville opinionen .... Selv om der 
derfor ikke var annet utbytte å vente av å oppta disse 
spørsmål til offentlig drøftelse ... enn at man derved vir
ket til å holde en også innen vår arbeiderbefolkning be
gynnende bevegelse i sunne og sindige spor, ville foran
staltningen fra det offentliges side etter departementets 
mening være vel beføyet".8

Dette sitatet demonstrerer at de filantropiske sosialpoli
tiske tiltakene slett ikke bare sprang ut av ren "neste
kjærlighet". I høy grad var det også tale om bevisste 
preventive tiltak mot utviklingen av en militant arbeider
klasse. Det er videre verdt å merke seg at initiativet 
kom i kjølvannet av liknende tiltak i Sverige, og at det 
for øvrig bærer preg av lærdommer som det norske borger
skapet kunne trekke av utviklingen i Tyskland og England.8

Vi finner da også at den framvoksende norske arbeiderbe
vegelsen engasjerer seg i spørsmålet om en arbeidervern- 
lovgivning som en av sine første kampsaker. I 1885 ble 
det sogar laget et utkast til lov som fikk tilslutning av 
en rekke fagforeninger. Utkastet inneholdt blant annet 
bestemmelser om normalarbeidsdag (10 timer), forbud mot 
søndagsarbeid og overtidsarbeid, og forbud mot arbeid i 
"fabrikker og verksteder hvor helbred og sedelighet går 
tapt". Forslaget ble av Stortinget oversendt Arbeider
kommisjonen til videre behandling.10

Arbeiderkommisjonen avga sin innstilling like før jul i 
1887. Den parlamentatiske situasjonen var da blitt nokså 
kaotisk, idet Venstre var i full oppløsning. Dermed ble 
det ikke fremmet noen proposisjon før Høyre overtok re
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gjeringsmakten i 1889. Denne bygde - ikke overraskende - 
på innstillingen fra det konservative mindretallet i kommi
sjonen, og inneholdt forslag om:

a) tekniske bestemmelser angående vern, så som brannut
ganger, skikkelig lys, ventilasjon, innkapsling av 
farlige maskiner, kontroll med dampkjeler, hygien
iske forhold o.l.

b) en regulering av og delvis forbud mot barnearbeid
c) godkjenning av arbeidsreglementer
d) opprettelse av en særskilt fabrikkinspeksjon som 

skulle se til at loven ble holdt.11

Det siste ble begrunnet med at statsinspeksjon var nød
vendig for å få en ensartet gjennomføring av loven over 
hele landet. Og ensartethet var en forutsetning for en 
"rettferdig" konkurranse. Statsmaktens inngrep må til
passes markedets funksjonsmåte.

Det er grunn til å framheve at de økonomiske, politiske 
og ideologiske forholdene disponerte for etableringen av 
en slik sosialpolitisk reform som en fabrikktilsynslov. 
Framdriften av saken og den konkrete utformingen av loven 
preges imidlertid i høy grad av de spesifikke parlamenta
riske betingelsene. Først i 1892 ble loven vedtatt etter 
at Venstre ved regjeringsskiftet i 1891 hadde sendt saken 
til ny utredning. Et forslag om innføring av normalar
beidsdag på 10 timer ble utsatt, og dermed var det største 
stridsspørsmålet fjernet. Venstre delte seg imidlertid i 
en del voteringer, en naturlig følge av partiets klasse- 
messige sammensetning. Arbeidere, småborgere og borgere 
hadde av innlysende årsaker ikke alltid samme syn på slike 
saker, noe som generelt bidro til at Venstre i spørsmålet 
som arbeidsmiljølovgivning, delvis var handlingslammet og 
delvis bevisst ønsket å unngå saker som kunne føre til in
terne motsetninger. Dette forsinket framdriften.

Den loven som ble vedtatt, inneholdt bestemmelser av den 
typen som er nevnt i punktene a til d over. Utformingen 
av dem, ikke minst hva angår gyldighetsområdet, tok imid
lertid klart hensyn til småborgerskapets økonomiske in
teresser. For eksempel ble småbedrifter stort sett holdt 
utenfor lovgivningen, slik at det virkelig var tale om en 
f abrikktilsynslov. Dette viser småborgerskapets politiske 
styrke i denne perioden.
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ARBEIDSMILJØ VED DET INDUSTRIELLE GJENNOMBRUDDET

De mest framtredende trekkene ved arbeidsmiljøet her i 
Norge i slutten av det forrige århundret og begynnelsen av 
vårt eget, var den lange arbeidstida og den dårlige lønna. 
Ellers var selve arbeidsplassen ofte primitiv og utrivelig. 
Ubeskytta tannhjul, akslinger og drivreimer innebar alvor
lige farer for arbeidsulykker. Ofte var oppvarminga av 
arbeidslokalene svært dårlig. Fra et tresliperi som ble 
starta i 1889, ble det fortalt:

"I de første årene ble fabrikken oppvarmet om vinteren 
av tre store vedovner, men på tross av at de sto ild
røde hele døgnet igjennom, ble det allikevel for lite 
til de store lokaler. Når det var sterk kulde ute, 
frøs det is på gulvet, og rundt slipesteinen dannet det 
seg issvuller som måtte hogges vekk med øks. Votter 
kunne en jo ikke bruke, så når fingrene ble valne, 
måtte de bort til ovnen. Dette var helsenedbrytende 
arbeid. Det ble klaget til styret, og etter noen års 
forløp ble det bygd fyrhus og sentralvarmeanlegg i 
fabrikken.1112

Lys kunne det også være dårlig med. Ei Telemarksjente som 
arbeidet på fabrikk i Notodden, kan fortelle om dette:

"Me arbeidde så å søa i mørkre. Det va så mørkt i 
salen at me nesten ikkje såg einan. Det va lyktir der, 
men ljose va så kleint at de vafkje likt te noko. Om 
sommåren va det bære, men om veten va det ille."12a

Arbeidsmiljøet ble også påvirket mer direkte av produk
sjonsteknikken, slik det skildres av en arbeider fra Borre
gaard:

"Arbeidstiden var 12 timers skift uten fast spisepause. 
Masselempingen var tungt arbeid, og vi ble ofte sjenert 
av syre- og gasslukt. Denne lukten virket slik at den 
satte seg fast i halsen, slik at vi ikke var god for å 
svelge maten."12k

Arbeiderkommisjonens undersøkelser gir også et visst inn
blikk i arbeidsmiljøet i fabrikkene. Tellinger gjennom
ført i 1885-86 viste at arbeidstida gjennomgående lå på 
mellom 10 og 12 timer pr. dag. 41 prosent av arbeiderne 
hadde en arbeidsdag på 11 timer eller mer. Barnearbeid 
var forholdsvis utbredt, og arbeidsforholdene var preget 
av dårlig ventilasjon, mangel på spiserom, dårlig eller 
manglende oppvarming og lite eller ikke noe vern mot ar
beidsulykker. 13

32



Sett med dagens øyne er det ingen tvil om at arbeidsmil
jøet i fabrikkene ved det industrielle gjennombruddet var 
dårlig eller helsefarlig. Vi må likevel ikke glemme at 
det ikke var særlig bedre på andre aktuelle arbeidsplasser. 
,fBåde på bedriftshygienens og ulykkevernets område er det 
altså klart nok at forholdene i 1880-årene var alt annet 
enn gode. Men når vi gjennomgår det som gamle arbeidere 
forteller fra denne tida, er det nokså sjelden å støte på 
klager som gjelder slike saker. Som oftest har arbeiderne 
rimeligvis regnet med at faren for sykdom og ulykke var 
temmelig uunngåelig, og de har sjelden vært klar over hva 
som kunne gjøres for å bedre situasjonen. Det later ikke 
til at disse forholdene har skapt synderlig misnøye blant 
industriarbeiderne".1**

Når Edvard Bull kan trekke denne konklusjonen, må det ses 
i sammenheng med at industriarbeidet - til tross for de 
dårlige levekårene der - likevel betød en forbedring sam
menliknet med arbeidet i primærnæringene. Arbeiderminnene 
viser nokså entydig at tilværelsen ble betydelig tryggere, 
bedre og friere for industriarbeiderne enn den hadde vært 
for husmenn, skogsarbeidere og fiskere. Om arbeidsforhol
dene i industrien var dårlige, var de som regel verre for 
tjenestefolk og husmenn.

Nå var det - som tidligere nevnt - en sterk agitasjon i 
den framvoksende arbeiderbevegelsen for en etter forhol
dene streng arbeidsmiljølovgivning. Dette tyder tross alt 
på at det dårlige arbeidsmiljøet var en politisk drivkraft. 
Samtidig virker det rimelig å tolke den kampen som den 
norske arbeiderbevegelsen begynte å føre, mer som en kamp 
for å bedre de samlede levekårene enn som en kamp for å 
bedre arbeidsmiljøet, isolert sett. Det har sammenheng 
med at denne kampen konsentrerte seg om to hovedområder 
foruten organisasjonsretten - bedre lønn og korterte ar
beidstid - forhold ved lønnsarbeidet som vanligvis vil ha 
den største betydning for livsvilkårene for øvrig. Ellers 
kan vi jo legge merke til at det i hovedsak var lønns- og 
sysselsettingsforholdene som var bakgrunnen for ludittenes 
maskinstorming i England ved starten på den industrielle 
revolusjonen, ikke de arbeidsforholdene som ble skapt av 
den nye teknologien.15

Hva innebar så innføringen av Fabrikktilsynsloven? Som 
et utgangspunkt bør vi merke oss at det ble opprettet et 
fabrikktilsyn av meget beskjedent omfang. I 1893 ble det 
ansatt to inspektører - uten verken kontorhjelp eller assi
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stenter. Riktignok skulle det i tillegg opprettes sted
lige tilsyn i hver kommune med tilsynspliktige bedrifter, 
men dette innebar neppe noen effektiv form for kontroll. 
Likevel ble det gitt en god del pålegg om utbedringer, 
særlig på det tekniske området innenfor ulykkesvernet.
Den ene av inspektørene oppgir å ha gitt slike pålegg til
nesten samtlige av de 100 første bedriftene som han inspi- . 16 serte.

Fabriktilsynsloven hadde slik sett virkning, men i det 
store og hele var resultatene beskjedne i den første tida 
som loven fungerte. For det første var kontrollapparatet 
lite, og håndhevelsen var ofte lempelig. Et eksempel på 
det siste var forbudet mot søndagsarbeid som ble en ren 
papirbestemmelse fordi alle bedrifter som ønsket det, fikk 
dispensasjon fra loven.

For det andre kom loven på enkelte punkter også til å 
stride mot arbeidernes kortsiktige interesser, slik at 
begge parter i en bedrift var innstilt på å omgå bestemmel
sene. Dette gjaldt framfor alt barnearbeidet som fortsatte 
i lang tid etter at loven var blitt vedtatt. Dels var 
kontrollen også på dette punktet mangelfull, men barne
arbeidet var en økonomisk nødvendighet i mange arbeider
familie!; og arbeiderminnene forteller om mange krumspring 
for å unngå eller lure fabrikkinspektørene. Først omkring 
1920 blir barnearbeidet borte. Stigende reallønn, utbygg
ing av folkeskolen og det Edvard Bull kaller arbeiderklas
sens "kulturelle reisning" bidro mer til dette enn Fab
riktilsynsloven. 18

For øvrig bør det understrekes at flertallet av norske 
lønnsarbeidere var unntatt fra bestemmelsene i Fabriktil
synsloven. De beskjedne virkningene av den første arbeids- 
miljølovgivningen kom bare sysselsatte i industri og berg
verk til gode.

ETABLERING OG UTVIKLING - LOVGIVNING OG UTENOMPARLAMEN
TARISK KAMP

Perioden fra omlag 1890 til 1920 var preget av gode økono
miske konjunkturer. 1895-1900 og 1905-1916 var viktige 
vekstperioder for industrien. Det siste tidsrommet repre
senterte også et gjennombrudd for en egentlig storindustri 
i Norge, grunnlagt blant annet på fossekraft. Tallet på 
industriarbeidere ble omlag tredoblet fra 1890 til 1920 
og nådde nesten 200 000 i 1920.19
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I samme periode skjedde det en kraftig styrking av orga
nisasjonene til den norske arbeiderklassen. Det Norske 
Arbeiderparti ble stiftet i 1887, og LO ble dannet to år 
senere. I 1910 hadde DNA 32 926 medlemmer, mens LO hadde 
47 453.20 Arbeiderklassen utviklet seg også gjennom sta
dige konflikter med borgerskapet.

Både de økonomiske og politiske konjunkturene skulle så
ledes ligge til rette for reformer på arbeidsmiljøområdet. 
En høy profittrate ga spillerom for denne typen forbed- 
ringstiltak, samtidig som arbeiderklassens utvikling re
presenterte et press, direkte og indirekte, for å oppnå 
slike forbedringer.

Det skjedde imidlertid lite med selve lovbestemmelsene. 
Riktignok ble det gjennomført visse endringer, blant 
annet i 1909, men de hadde liten betydning. Det er imid
lertid viktig å merke seg at det var en nokså kontinuerlig 
diskusjon om fabrikktilsynslovgivningen. Blant annet ut
arbeidet Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund et forslag 
til revisjon av loven i 1901. LO tok opp kravet om revi
sjon på kongressene i 1905 og 1907.

Det var særlig saker som regulering av arbeidstida, styr
king av tilsynet og hvilke bedrifter lovgivningen skulle 
omfatte, som dominerte diskusjonene. Det ble også fremmet 
forslag om særvern for kvinner, noe som ble forkastet av 
Stortinget.22

Debatten om særvernet illustrerer for øvrig hvordan ar
beidsmil j ølovgivningen kunne tenkes å ha innvirkning også 
på andre samfunnsforhold. Den borgerlige kvinnebevegelsen 
som var den fremste motstanderen av særvernet, så disse 
bestemmelsene som et tiltak som kunne bidra til en ute
stengning av kvinnene fra arbeidsmarkedet. Arbeiderbeveg
elsen som var for særvern, var på sin side lite opptatt av 
kvinners rett til arbeid. De oppfattet slike bestemmelser 
som en mulig lettelse i det de oppfattet som arbeiderkvin- 
nenes byrdefulle plikt, og som en mulig brekkstang for lik
nende forbedringer for mannlige arbeidere senere. 2a

Selv om» lovgivningen endret seg lite, forble arbeidsmiljøet 
neppe det samme i denne industrialiseringsperioden. På 
mange måter er det rimelig å anta at det oppsto mer eller 
mindre nye miljøproblemer, for eksempel ved framveksten av 
treforedling som storindustri og ved etableringen av store 
elektrokjemiske bedrifter på Rjukan, Sauda, Odda etc. Vi
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tenker da på kjemiske helsefarer, men også på belastninger 
av typen støy som gjerne følger med økt mekanisering av 
produksjonen.

Samtidig har det nok etter hvert bredt seg en viss kunn
skap om sammenhengen mellom arbeidsvilkår og arbeidsytelse. 
Dette blir for eksempel propagandert i en bok av J. Throne 
Holst, eier av sjokoladefabrikken Freia, som utkom i 1914. 
Her vises det blant annet til Freias egne erfaringer der 
en ved innføring av ny teknologi, spiserom, bedre arbeids- 
lokaler og kortere arbeidstid greide å ^ke arbeidsintensi
teten slik at tiltakene var profitable. 3

Et inntrykk av arbeidsmiljøet kan vi ellers få av en under
søkelse som Norsk Jern- og metallarbeiderforbund foretok 
i 1912, og som omfattet 183 bedrifter med tilsammen 22 000 
arbeidere. Undersøkelsen viste blant annet at bare 17 pro
sent av bedriftene hadde skikkelig ventilasjon. 37 prosent 
var uten tilfredsstillende oppvarming. Ved 42 prosent av 
bedriftene ble det aldri gjort hovedrent, og 68 prosent 
vasket aldri gulvene. Bare ved 25 prosent av bedriftene 
var det adgang til å vaske seg, og enda færre - 14 prosent
sent - bød på muligheter for arbeiderne til å skifte klær. 
33 prosent av bedriftene hadde egne spiselokaler. Toalett- 
forholdene var også jevnt over dårlige.23a

Hensikten med denne undersøkelsen var selvsagt å under
bygge agitasjonen for en bedre lovgivning på området og 
for å presse på i tariff-forhandlingene. Men samtidig 
skulle undersøkelsen også tjene til å øke interessen for 
slike spørsmål blant flertallet av medlemmene, og dermed 
mobilisere til sterkere innsats på dette området.24 Denne 
interessen oppsto ikke f,spontantM.

Det viktigste arbeidsmiljøspørsmålet i denne perioden var 
imidlertid arbeidstida og kampen om 8-timers dagen. Denne 
kampen ble ført både parlamentarisk og utenom-parlamen- 
tarisk, men de største resultatene ble oppnådd langs den 
sistnevnte veien. Stortinget awiste flere ganger å inn
føre en generell bestemmelse om normalarbeidsdag i fab- 
rikktilsynsloven. Først i 1915 ble prinsippet om normal
arbeidsdag vedtatt med bestemmelser om at arbeidstida ikke 
måtte overskride 10 t. pr. dag og 54 t. pr. uke.25 I verk- 
stedoverenskomsten fikk en slike bestemmelser alt i 1907 - 
med ukentlig arbeidstid på 57 timer og dessuten regulering 
av overtidsarbeid. Kravet om 8-timers dagen fikk etter 
hvert økende oppslutning, samtidig som det skjedde en til
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spissing av den nasjonale klassekampen. Ikke minst etter 
den russiske revolusjonen i oktober 1917 spredte det seg 
en generell revolusjonsfrykt i det norske borgerskapet. 
Resultatet ble at arbeiderklassen (eller rettere sagt in
dustriarbeiderne) tok 8-timers dagen gjennom et ultimatum 
som ble oppfylt ved tariff-forhandlingene i 1919. Etter en 
tid strødde også Stortinget sand på tariff-resultatet ved 
å justere lovgivningen tilsvarende.27

Kampen om 8-timers dagen illustrerer eksemplarisk betyd
ning av utenomparlamentarisk mobilisering og kamp. Den 
illustrerer imidlertid også betydningen av at dette kan 
støtte seg på en sterk internasjonal bevegelse. 8-timers 
dagen ble nemlig tatt omtrent samtidig i flere andre euro
peiske land. Edvard Bull går for øvrig i sin oppsummering 
så langt som å hevde at ,!I virkeligheten er det vel ingen 
overdrivelse å si at erobringen av åttetimersdagen ved av
slutningen av den første verdenskrigen er den eneste vel
lykte internasjonale aksjon som arbeiderbevegelsen noen
sinne har gjennomført".28 I hvertfall er det rimelig å 
hevde at det flernasjonale preget som kampen hadde, var 
en helt sentral forutsetning for at den lyktes.

Kortere arbeidstid var ikke på noen måte den eneste kamp
saken som ble reist i åra rett etter den første verdens
krigen. I Norge - som i en del andre land - tok arbeider
bevegelsen opp mer offensive krav knyttet til ledelsen av 
og eiendomsretten over produksjonsmidlene. Sosialisering 
og arbeiderkontroll ble satt på den politiske dagsorden, 
og det ble stilt krav som skulle sikre arbeiderne vesent
lig større innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.29 
Betegnende for arbeiderklassens styrke var at disse kra
vene ble underkastet parlamentarisk behandling. I 1918 
ble det oppnevnt en "arbeiderkommisjon" som fikk i oppgave 
å utrede spørsmålet om medvirkning, utbyttedeling o.l. I 
1919 la kommisjonen fram en foreløpig innstilling om "Lov 
om bedriftsråd m.v. i industri og handel", og i 1922 en 
endelig innstilling om "lov om arbeidstageres medvirkning 
i driftsledelsen". Disse forslagene la blant annet opp 
til at arbeidsmiljøspørsmål skulle bli et slikt medvirk- 
ningsområde.3 Q

Innstillingene er interessant lesning, ikke minst fordi 
det her skisseres en form for klassekompromiss som først 
ble realisert seinere. Behovet for et slikt kompromiss 
motiveres ut fra den tiltakende klassekampen: "Forholdet 
mellom kapital og arbeide har efterhånden utviklet sig
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således, at det for vårt næringsliv gjelder spørsmålet om 
å være eller ikke være. En forandring av det innbyrdes 
forhold fra en kamp på liv og død til et interesse felles
skap bygget på samarbeide er for vår industri og handel 
blitt intet mindre enn et livsspørsmål’*.31 Og videre: 
**Muligheten for en forøkelse av næringslivets produktivi
tet beror i første rekke på et harmonisk samarbeide mellom 
arbeidsgivere og arbeidere** .32

Botemidlet mot **ødeleggende konflikter** og redusert pro
duktivitet var etter flertallet i kommisjonens mening en 
integrasjon av arbeiderne gjennom et slags industrielt de
mokrati. Slike forestillinger fant en også i en del andre 
europeiske land der de i tillegg hadde visse erfaringer å 
bygge på.33 Det norske borgerskapet var imidlertid ikke 
innstilt på å strekke seg så langt, og mindretallet i kom
misjonen - som uttrykte dette synet - var ikke innstilt på 
annet enn **å skape et nytt organ ved den enkelte bedrift, 
gjennom hvilket arbeidsgivere, betjenter og arbeidere kan 
komme i nærmere kontakt med hinannen**.34 Enden på visa var 
at det ble vedtatt en midlertidig lov om bedriftsråd som 
gjorde dette til en frivillig sak, og loven og innstilling
ene fikk dermed liten praktisk betydning. Det er imidler
tid verdt å merke seg at tariffrevisjonen våren 1920 ble 
innledet med krav om at arbeiderne skulle ha andel i ledel
sen og at de gamle tariffbestemmelsene om arbeidsgivernes 
enerett til å rflede og fordele** arbeidet, skulle strykes. 
Det siste ble også faktisk oppnådd, selv om heller ikke 
det fikk særlig store konsekvenser.

De to første tiårene av dette århundret virker alt i alt 
som en periode der arbeiderklassen kjempet aktivt for bedre 
arbeidsmiljø - og vant fram. Det ble oppnådd viktige re
former, framfor alt 8-timers dagen, men også bedre lovbe- 
skyttelse og lokale forbedringstiltak.

Her spilte utbyggingen av fabrikktilsynet en ikke ubetyde
lig rolle. Antallet stillinger økte fra 2 i 1892 til 19 i 
1920.36 Dette var en viktig betingelse for at fortolkningen 
og håndhevelsen av Fabriktilsynsloven kunne endre seg ve
sentlig - til tross for at lovteksten endret seg lite. Ut
byggingen av fabrikkinspeksjonen gjorde det mulig å øke 
tallet på inspeksjoner, og det ble også gitt strengere på
bud om vernetiltak og hygiene. Lovanvendelsen ble altså 
skjerpet, og dessuten kom det nye forskrifter og resolu
sjoner som underbygde en endret fortolkning av loven.37 I 
tillegg var LO (AFL) innstilt på å fremme sine interesser
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så langt mulig på legalistisk vis. I 1910 utgis for ek
sempel "Fabriktilsynsloven med forklarende bemerkninger1* 
der det blant annet heter at: **Det ligger... mest i ar
beidernes interesse at paase loven overholdt. Forutsæt- 
ningen herfor er imidlertid, at arbeiderne har et indgaa- 
ende kjendskap til loven og dens praktiske anvendelse og 
lærer at kjende de organer, som er anordnet til dens ut- 
øvelse**. Dette er imidlertid også en erkjennelse av at 
realiseringen av lovbestemmelsene ikke skjer automatisk, 
men forutsetter at arbeiderne er faglig aktive.

I det foreliggende materialet er denne aktiviteten best 
synlig på nasjonalt nivå. Vi vet lite om lokale stridig
heter omkring formingen av arbeidsplassene. Dette gjør 
det vanskelig å si noe spesifikt om de respektive effektene 
av paternalisme, arbeiderkamp og statsinngrep, selv om vi 
kan se at alle disse tre faktorene gjorde seg gjeldende.

ØKONOMISK KRISE - DEFENSIV POLITIKK

Inngangen til 1920-årene innebar en vending i konjunktur
ene. Fra å være en oppgangsperiode i en lang bølge i den 
økonomiske utviklingen, gikk Norge - sammen med verdens
økonomien - inn i en periode med en depressiv grunntone 
som varte fram til den annen verdenskrig. Riktignok skjer 
det en ganske betydelig vekst i produksjonen i Norge i 
disse årene sett under ett,38 men industrien hadde jevnlig 
avsetningsproblemer, og vi fikk etter hvert en stigende 
arbeidsløshet. Det materielle grunnlaget for å forbedre 
arbeidsforholdene var med andre ord ikke det beste.

Den økonomiske krisa som inntråde høsten 1920, førte til 
en vending i de politiske konjunkturene. Mens arbeider
klassen alene hadde vært på offensiven i årene før, tok 
borgerskapet nå initiativet ved å si opp tariffavtaler og 
forlange lønnsnedslag. Dette ble besvart med den offen
sive storstreiken i 1921 - en konflikt som på sitt hardeste 
omfattet 120 000 arbeidere. Utfallet av konflikten ble at 
lønnsnedslag måtte aksepteres, og ledelsen i fagbevegelsen 
oppsummerte resultatet som et nederlag. Dette førte igjen 
til et skifte i den faglige taktikken som ble lagt om i en 
defensiv .retning.39

Den borgerlige offensiven ble også ført over i Stortinget, 
der Høyrerepresentanter ville ha omfattende endringer i 
fabrikktilsynsloven. De fremmet blant annet forslag om 
opphevelse av 8-timers dagen, og om ubegrenset adgang for
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regjeringen til å gi dispensasjoner fra lovens bestemmel
ser. Forslaget ble imidlertid ikke vedtatt, og loven ble 
stående uendret fram til 1936.1+0

Selv om nedgangsperioden i første omgang ikke førte til 
noen endring i lovteksten> fikk den en klar innflytelse 
på håndhevingen av loven. Det må ses i sammenheng med den 
sparepolitikken som ble ført av Stortinget i disse årene, 
og som også rammet fabrikktilsynet. Fra 1920 til 1935 ble 
antallet stillinger redusert fra 19 til 15. Reisebevilg
ningene til fabrikkinspektørene ble sterkt skåret ned, og 
dermed også mulighetene for inspeksjoner. Fra 1922 til 
1931 økte tallet på tilsynspliktige bedrifter fra 9 500 
til 14 000, mens tallet på inspeksjoner sank fra 4 705 
til 3 608. Dermed ble inspeksjonshyppigheten i gjennom
snitt redusert med nesten 50 prosent. Betingelsene for å 
håndheve loven ble altså betydelig dårligere, og mye tyder 
på at håndhevelsen ble lempeligere når bedriftseierne 
kunne påberope seg dårlige tider og konkursfare når de 
fikk pålegg om utbedringer.41

Ut fra allmenne, teoretiske resonnementer må vi gå ut fra 
at det skjedde viktige endringer i arbeidsprosessene i 
perioden 1920-40, både hva angår teknologi og organiser
ingen av arbeidet. Særlig er det rimelig å anta at den 
første nedgangstida ble preget av forsøk på rasjonalisering 
som tok sikte på å redusere råvareforbruket og øke ar
beidsintensiteten. Som en generell karakteristikk av ut
viklingen i Norge i 1920-årene, synes dette å stemme bra.42^

Krisa førte imidlertid etter hvert til en omfattende ny
etablering av småindustri og til innføring av ny teknologi. 
1930-årene representerer inngangen til en ny industriell 
vekstfase i Norge.42^ Virkningene av denne vekstfasen må 
igjen antas å være nokså differensierte, selv om arbeids- 
miljøhensyn neppe veide særlig tungt ved nyetableringer. 
Det må ses i sammenheng med at det særlig var tallet på 
småbedrifter som økte, og små virksomheter har sjelden 
gitt grobunn for faglig-politisk mobilisering eller sosial
politiske framskritt.

Et dominerende arbeidsmiljøproblem i den første fasen av 
industrialiseringen var den såkalte bedriftshygienen som 
dreide seg om renslighet, rengjøring, garderobeforhold, 
spiserom etc. Fram til 1920 skjedde det en vesentlig hev
ning av den gjennomsnittlige levestandarden i arbeider
klassen i Norge, både ved at reallønna steg og ved reduk
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sjon av arbeidstida (8-timers dagen). Det er rimelig å se 
dette som et godt grunnlag for en endring i livsstil som 
legger økt vekt på slike ting som renslighet, også på ar
beidsplassene. Et slikt ideologisk-kulturelt skifte kan 
antas å ha endobbelt betydning. For det første vil det 
bety en annen "hygienisk praksis" hos arbeiderne enn tid
ligere, både hva angår egen innsats og de krav som ble 
stilt til bedriftsledelsen. For det andre innebærer det 
en generell endring i oppfatningene av hva som er "rimelig" 
å ha på en arbeidsplass av rengjøring, garderobeforhold, 
spisemuligheter o.l. som gjør det lettere å oppnå forbed- 
ringstiltak - selv i krisetider. I hvert fall blir be- 
driftshygieniske problemer mye mindre omtalt i fabrikkin- 
spektørenes rapporter gjennom mellomkrigstida.43

Ny teknologi medførte også enkelte forbedringer i arbeids
miljøet. Ibruktaking av små elektromotorer i trevarein
dustrien førte for eksempel til at transmisjonssystemene 
forsvant, noe som førte til en kraftig reduksjon i støyen 
og formodentlig også i ulykkesfaren.4 a Ny teknologi førte 
imidlertid også med seg intensivering av arbeidet og økt 
arbeidsdeling. Dette skjer blant annet i trevareindustrien 
og konfeksjonsindustrien.43k Intensivering av arbeidet 
synes i det hele tatt å være typisk for hele kriseperioden.

Samtidig ble det i dette tidsrommet utviklet og spredt 
kunnskap om betydningen av forbedrede arbeidsforhold for 
økning i produktiviteten. Slik innsikt finnes både hos 
Taylor og i den såkalte human factor-psykologien.44 Bull 
hevder da også at det i 1920- og 1930-årene skjedde en for
bedring i arbeidsforholdene på områder som belysning og 
sitteplasser.45 Småbedrifter vil imidlertid i liten ut
strekning bruke denne typen kunnskap, så det er ikke tro
lig at den fikk noen avgjørende betydning i Norge før 
senere.

En indikasjon på den samlede utviklingen av arbeidsmiljøet 
finner vi i ulykkeshyppigheten. Rikstrygdeverket oppgir 
at antall "godkjente" arbeidsulykker pr. 1 000 årsverk, 
økte fra 49,5 i 1920 til 74,3 i 1936. Det er imidlertid 
usikkert hvor mye av denne forholdsvis store økningen som 
skyldes bedre registrering og større oppmerksomhet omkring 
slike ulykker, men andelen er trolig betydelig. Tallet 
på dødsulykker viser nemlig en svak relativ tilbakegang i 
samme periode. Ulykkesstatistikken gir imidlertid ikke 
noe godt grunnlag for å påstå at arbeidsmiljøet generelt 
sett ble bedre!
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Vi vet også at det i 1929-1930var enkelte lokale streiker 
i den kjemisk industrien som blant annet var rettet mot 
helsefarlige arbeidsforhold.47 I et forsøk på å oppsum
mere arbeidskonflikter i Norge, peker imidlertid Per Mau- 
seth på at rene lønnsspørsmål har vært det viktigste kon- 
flikt-temaet. Andre hyppig forekommende saker var arbeids
tid, arbeidsreglement, beskyttelse av tillitsvalgte, 
gjeninntakelse av oppsagte arbeidere og fjerning av ar
beidsledere. 48 Arbeidstidskonflikter var nok mest vanlig 
før 1920, og alt i alt synes det ikke som om arbeidsmiljø- 
saker spilte noen framtredende rolle i de åpne konfliktene 
i 1920-1940.

Dersom vi kort skal sammenfatte utviklingen i kampen om ar
beidsforholdene i 1920- og 30-åra, synes det rimelig å 
bruke en betegnelse som konsolidering. De seire i retning 
av bedre arbeidsmiljø og rettigheter i tilknytning til 
dette som arbeiderklassen vant i perioden 1890-1920, ble 
i hovedsak tatt vare på. På enkelte områder som bedrifts- 
hygiene o.l., ble de også videreført. Dette til tross for 
at mellomkrigstidas arbeidskonflikter i alt overveiende 
grad dreide seg om arbeidsbetingelsene (lønn etc.), og 
ikke arbeidsforholdene.

Denne konsolideringen skjer også ideologisk. For eksempel 
drev Fabriktilsynet en viss opplysningsvirksomhet på ar- 
beidsmiljøområdet, det samme gjorde Norsk Forening for 
Sosialt Arbeid. I ei bok utgitt av sjefsinspektøren for 
fabrikktilsynet i 1923 gjøres det et forsøk på å beskrive 
hva arbeidsmiljøspørsmål dreide seg om. Boka - som har 
den karakteristiske tittelen "Arbeidshygiene og beskyttel- 
sesteknikk" - bruker for øvrig betegnelsen arbeidsmiljø om 
faktorer som omgir arbeidet og nevner luft (renhet, tempe
ratur o.l.), lys, lyd, arbeidsrom og renhold, og sanitære 
forhold (drikkevann, ap iserom, bad o.l.). Teksten omtaler 
i tillegg faren ved giftige stoffer, farer ved tekniske 
hjelpemidler, betydningen av orden og sikkerhet, arbeid og 
tretthet med understrekning av betydningen av hvile og re
kreasjon og viktigheten av boligforhold o.l. Sjefsinspek
tøren understreker dessuten at arbeidsmiljøet må være et 
samarbeidsfelt. "Arbeidsgivere, arbeidere og samfundet 
gjennom sitt tilsyn bør arbeide sammen for å opnå gode 
resultater på det hygieniske og beskyttelsestekniske om
råde, så at. tapene under kampen for tilværelsen kan bli 
så små som mulig".49

Vi finner også noe senere at yrkessykdommer gjøres til
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grunnlag for systematiske medisinske undersøkelser. Dette 
er ikke uten praktisk betydning. Når antallet av silikose 
som ble meldt til fabrikktilsynet, steg fra 2 i 1933 til 
122 i 1936, viser det først og fremst at legene er blitt 
langt mer oppmerksomme på denne sykdommen. I 1937 førte 
dette til at det ble innført røntgenkontroll for gruvear
beidere. 5 0

Et annet eksempel er en undersøkelse av helsetilstanden 
blant arbeiderne ved Vigeland Brug - en aluminiumsfabrikk 
ved Vennesla utenfor Kristiansand - der legen Karl Evang 
fant en klar sammenheng mellom arbeidsforholdene (støv, 
avgasser o.l.) og forekomsten av astma, akutt kryolitt- 
forgiftning og fluorose. Evang ble utsendt av Arbeidstil
synet etter forundersøkelser av en annen lege - forunder
søkelser som også bidro til å skape en kraftig bevegelse 
blant arbeiderne i kommunen. Resultatet var at bedriften 
fikk pålegg om å bedre på forholdene.

Betydningen av dette skal likevel ikke overdrives. Sosia
listiske Lægers Forening som en skulle tro ville vært en 
viktig drivkraft bak en økende interesse for arbeidsmedi
sin, ser ikke ut til å ha beskjeftiget seg særlig mye med 
slike spørsmål. Seksualopplysning var viktigere.51a

Til syvende og sist ble kampen om arbeidsforholdene også 
ført videre gjennom endringer av lovverket. Alt i 1916 
ble det forberedt en omfattende revisjon av fabrikktilsyns- 
loven ved oppnevningen av en egen komite. Denne komiteen 
avga imidlertid ikke noen innstilling før i 1922, og som 
tidligere nevnt var den politiske situasjonen på det tids
punktet lite gunstig for en radikal revisjon av arbeider- 
vernlovgivningen. Først i 1930 ble det laget en proposi
sjon med grunnlag i denne innstillingen, men noen ny lov 
ble ikke vedtatt før DNA overtok regjerningsmakten i 
1935.52 Disse forsinkelsene gjenspeiler umiddelbart den 
relativt labile parlamentariske situasjonen i Norge i denne 
perioden. Samtidig viser de at arbeiderbevegelsen ikke 
var sterk nok eller tilstrekkelig interessert i saken til 
å få presset igjennom en slik reform.

Arbeidetvernloven som kom til å avløse fabrikkt11synsloven, 
ble vedtatt i 1936. Noen radikal omlegging kan vi vanske
lig tale om, men loven medførte en del viktige reformer.
For det første ble gyldighetsområdet kraftig utvidet, fra 
170 000 lønnsarbeidere til omlag 500 000. Dette innebar 
for eksempel 8-timers arbeidsdag for nye store grupper som

43



sykepleiere og gårdsarbeidere. For det andre ble det lov
festet 9 dagers ferie, og kvinner fikk rett til en kort 
barselspermisjon. Dessuten ble det innført et visst opp
sigelsesvern - et nytt område for statlig regulering. For 
øvrig kan det være et poeng å merke seg at et nytt forslag 
om særvern for kvinner, ikke ble vedtatt - igjen som følge 
av press fra kvinnebevegelsen.53

Dersom vi legger an et mer langlinjet perspektiv på ar- 
beidsmiljølovgivningen, er det utvidelsen av gyldighets
området som er det viktigste trekket ved Arbeidervernloven 
av 1936. Dette innebar at arbeiderverntankegangen kom til 
å omfatte også andre lønnsarbeidere enn de som var syssel
satt i industrien. Tilsynet med loven endret seg for ek
sempel lite - det viktigste var trolig et navneskifte til 
Arbeidstilsynet. Noen vesentlig økning i antall stillinger 
ble det ikke før etter 1945. Vi kan heller ikke si at lov
endringen markerer noen vesentlig grad av nytenkning om
kring arheidsmiljøspørsmål. Det er fremdeles tale om å 
beskytte arbeiderne mot fysiske helsefarer, framfor alt 
ulykker.

Selv om DNA-regjeringen hadde fremmet et forslag til ar- 
beidervernlov som på noen punkter var mer omfattende og 
strengere enn det som ble vedtatt, gir den sosialdemokra
tiske ledelsen stort sett uttrykk for å være fornøyd med 
reformen. Det er for eksempel ingen kritiske bemerkninger 
å finne i den kommenterte utgaven av Arbeidervernloven som 
AOF gir ut i 1937. Tvert om sies det i innledningen at 
"Loven er viktig for alle arbeidende mennesker. Les den, 
studer den, gjør den kjent blantdt arbeidskamerater og 
først og sist nytt toven! Derved vinnes erfaringer som er 
nyttige å kunne legge frem ved en revisjon av loven".54

Også i en studiebok fra samme tidsrom finner vi hovedsake
lig positive kommentarer. Framstillingen av arbeidsmiljø- 
spørsmålene kan heller ikke sies å ligge særlig langt foran 
tankegangen i Arbeidervernloven. Boka konsentrerer seg om 
fire tradisjonelle hovedområder: dårlige hygieniske for
hold, ulykker, yrkessykdommer og forhold angående arbeids
tid og arbeidsintensitet. Ett nytt punkt*finner vi like
vel. Studieboka legger også vekt på tvivsel i arbeidet.55 
Dermed introduseres en psykologisk dimensjon i arbeidsmil- 
jøtenkningen, noe som også er naturlig, sett på bakgrunn 
av den framvoksende arbeidspsykologiske forskningen.56 
Dette har imidlertid ikke noen vesentlig praktiske konse
kvenser i Norge, foreløpig.
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Mellomkrigstiden er slik sett ikke bare en konsoliderings- 
periode. Arbeidervernloven vitner dessuten om at den so
sialdemokratiske arbeiderbevegelsen til en viss grad ville 
bruke regjeringsmakten i kampen om arbeidsforholdene. Flere 
fagforbund, særlig Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, 
Norsk Jern- og metallarbeiderforbund og Norsk Støperiar- 
beiderforbund, hadde forholdsvis stor faglig aktivitet når 
det gjelder arbeidervern - i hvert fall på forbundsnivå.568

For ,fkommunalsosialister,, må det være av særlig interesse 
å analysere betydninger av "arbeiderflertall" i kommune
styrene. Kommunene kunne nemlig ha innflytelse på kampen 
om arbeidsforholdene gjennom de kommunale fabrikktilsynene 
som i prinsippet skulle drive inspeksjon og påse at fab- 
rikktilsynsloven ble overholdt. En undersøkelse av den 
lokale arbeiderbevegelsen i Vennesla tyder på at det lo
kale tilsynet der ble brukt, blant annet til å hindre om
fattende bruk av overtid.57 Dette demonstrerer muligheten 
for å kople faglig-politisk og kommunalpolitisk kamp. I 
hvilken utstrekning disse mulighetene ble brukt, er imid- 
lettid et åpent spørsmål.

FRA VEKSTKOMPROMISS TIL MILJØVERN OG "VILLE STREIKER"

Den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940-45 skapte nokså 
spesielle vilkår for kampen om arbeidsforholdene og hånd- 
hevinga av den nye arbeidervernloven. Vi vil ikke gå inn 
på dette her. I stedet vil vi nøye oss med å peke på at 
krigen førte til sterk nedsliting og delvis ødeleggelse av 
norsk produksjonsutstyr. Dette var’utgangspunktet for 
gjenreisningspolitikken i de første etterkrigsårene, men 
det gir samtidig en indikasjon på en forverring av ar
beidsmiljøet.

Dersom vi snakker i store bokstaver, kan vi si at perioden 
fra 1945 til omkring 1970 politisk-økonomisk er dominert 
av to vekselvirkende forhold. For det første har vi en 
lang økonomisk oppgangsperiode med en forholdsvis sterk og 
stabil økonomisk vekst. Dette gir spillerom for#en rekke 
sosiale reformer som i sin helhet danner grunnlaget for 
etableringen av den såkalte velferdsstaten. Den økonomiske 
veksten utgjør også grunnlaget for et klassekompromiss mel
lom arbeiderklassen og borgerskapet. Dette klassekompro- 
misset som politisk sett administreres av DNA, er det andre 
hovedkjennetegnet ved denne perioden.58

Klassekompromisset framtrer mest synlig på den parlamenta
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riske arena og i forholdet mellom NAF og LO - altså på 
det nasjonale plan. Vi må imidlertid også anta at dette 
kompromisset i en eller annen form nedfeller seg lokalt 
på arbeidsplassene, og at det har konsekvenser for ar
beidsmiljøet og kampen om arbeidsforholdene. Dette må 
undersøkes nærmere.

Etter århundreskiftet startet borgerskapet med en utvikling 
av mer systematiske strategier for omdanning av arbeids
prosessene Arbeiderklassens seire i kampen om arbeids
dagens lengde gjorde det nødvendig å finne fram til "in
tensive" former for effektivisering av produksjonen - ut
over "rene" teknologiske nyvinninger. Utviklingen av slike 
strategier var særlig knyttet til virksomheten til F.W. Taylor 
og hans "scientific management". I streng betydning fikk 
Taylors egne metoder liten utbredelse, men i revidert ut
gave kom de etter hvert til å spille en viktig rolle gjen
nom arbeids- og tidsstudier, administrasjonsprinsipper, 
lønnssystemer o.l. Med en viss rett kan vi snakke om en 
langsiktig tendens til "taylorisering" av arbeidsproses
sene ved at bedriftsledelsen i stadig større grad overtar 
kunnskapen om og kontrollen med utøvelsen av arbeidet på 
bekostning av arbeiderne.59

En "revisjonistisk" form for taylorisme ble utgangspunkt 
for klassekompromisser i USA omkring 19206a, og i Stor
britannia i 30-årene.61 Disse kompromissene besto nettopp 
i en aksept av ulike rasjonaliseringsmetoder fra fagbeveg
elsens side, mot å få "sin andel" av den økte produksjonen.
I Norge synes det ikke som om de tayloristiske rasjonali- 
seringsmetodene hadde noe stort gjennomslag i mellomkrigs
tiden.62 Riktignok utgir Alfred Madsen alt i 1917 en pam
flett om "Taylor-systemet" der han blant annet kommer med 
følgende prognose: "Det er slet ikke saa usandsynlig at i 
de fremtidige industrielle konflikter vil kampen om kontrol 
paa arbeidspladsen arte sig nærmest som kampe om kontrol 
over arbeidstempo og bli like haarde som kampene om ar
beidstidens længde hittil har været",63 men her var nok 
Madsen noen ti-år for tidlig ute. Mot slutten av 30-årene 
gjøres det avtaler ved enkelte bedrifter om bruk av arbeids- 
og tidsstudier64, men den sosialdemokratiske ledelsen av 
arbeiderbevegelsen gir fremdeles uttrykk for sterk ambiva
lens. Riktignok er rasjonalisering, teknisk sett, progres- 
sivt, men skal dette gi positive resultater må det også skje 
en "rasjonalisering av samfunnssystemet" som blant annet 
kan hindre økt arbeidsløshet.65
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Med DNA i regjeringsposisjon etter 1945 ble denne ambiva
lensen fjernet, og det synes rimelig å hevde at det tek- 
nisk-økonomiske innholdet i klassekompromisset nettopp var 
en form for taylorisering av arbeidsprosessene. Til gjen
gjeld for en viss statlig styring med ffgjenreisingen,f og 
utbygging av et produksjonsapparat som på sikt kunne gi 
grunnlag for en levestandardøkning i arbeiderklassen, 
inngikk LO en avtale med NAF om bruk av arbeidsstudier.66 
Avtalen følges opp med en omfattende skolering av arbeids- 
studietillitsmenn i LO, og dessuten opprettes de såkalte 
produksjonsutvalgene som skulle bidra til det lokale sam
arbeid om rasjonaliseringen av produksjonen.

Tiltaket med produksjonsutvalg ble ingen stor suksess der
som en bygger vurderingen på aktiviteten i disse utvalgene. 
Den var liten, og utvalgene synes i det hele tatt å ha hatt 
beskjeden innvirkning på rasjonaliseringsarbeidet i bedrif
tene.67 På den annen side kan produksjonsutvalgene likevel 
ha fungert som en slags ideologisk sikkerhetsventil og le
gitimering ved å være et lokalt symbol på klassekompromis
set. I beskrivelsen av oppgavene til disse utvalgene fin
ner vi dessuten typisk tayloristiske tema.

Samarbeidet om rasjonaliseringen skjedde imidlertid ikke 
helt uten premisser av arbeidsmiljømessig art. Nødvendig
heten av å forebygge arbeidsulykker og yrkessykdommer og 
å bedre de hygieniske forholdene på bedriftene inngikk i 
dette arbeidet. Blant annet ble dette nevnt som aktuelle 
oppgaver for produksjonsutvalgene.68 Mye tyder også på 
at det var på området bedriftshygiene at produksjonsut
valgene faktisk fikk utrettet noe,69 og at disse forhold
ene blir vesentlig bedre gjennom gjenreisningen. Samtidig 
er det grunn til å merke seg at studiemateriale om arbeids
studier ikke drøfter mulige miljømessige skadevirkninger 
av for eksempel et forhøyet arbeidstempo. I hovedsak synes 
lønnskampen å dominere det faglige arbeidet.

Dette betyr ikke at klassekompromisset ble akseptert uten 
videre.. En intervju-undersøkelse blant industriarbeidere 
i Oslo i 1950 avdekket betydelig skepsis til produktivi- 
tetskampanjen.69a I samme undersøkelse fant en også at 
arbeidsmiljøfaktorer ble tillagt vesentlig større vekt enn 
lønnsnivået ved arbeidernes vurdering av tilfredshet og 
utilfredshet "med bedriften og arbeidet i sin alminnelig
het". 6 Slik sett var det god grobunn for arbeidermot- 
stand.
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Produktivitetsstrevet forble imidlertid det dominerende. 
Bjørgum viser for eksempel i forbundshistorien til NKIF 
hvordan produksjonsspørsmål og produktivitetsarbeid for
trenger arbeidsmiljøvirksomheten, blant annet på kurs- 
fronten.70 Økonomisk vekst var viktigere enn alt annet, 
og vi kan trygt gå ut fra at en økning av arbeidsintensi
teten er et gjennomgående kjennetegn ved omdanningen av 
arbeidsprosessene etter 1945.

For øvrig er det, som vi har vært inne på tidligere, svært 
vanskelig å beskrive arbeidsvilkårenes historiske utvikling 
i allmenne termer. Hva slags kriterier skal vi bruke på 
forbedring og forverring, og hvor kan vi eventuelt finne 
opplysninger om slike forhold? Problemstillingen kan selv
sagt avvises som uinteressant eller meningsløs, men vi ser 
det tross alt som viktig å etablere i det minste noen kva
litative forestillinger om utviklingstrekkene. Dette fordi 
vi må anta at endringer kan ha betydning for senere mobili
sering omkring arbeidsforhold. Dessuten er det en fordel 
å vite noe om arbeidsmiljøets utvikling når vi vurderer 
den politikken som ble ført på dette området.

Også for etterkrigstiden kan vi bruke antall yrkesskader 
pt. sysselsatt som en indikator på denne utviklingen. Vi 
finner da en økning på i underkant av 20 prosent fra 1950 
til 1970.7oa Igjen kan endringer i registreringsmåten ha 
stor betydning, men denne indikatoren tyder i hvert fall 
ikke på at de ulykkesframbringende sidene ved arbeidsmil
jøet ble vesentlig bedre i løpet av disse 20 årene.

En annen tilnærming er den teknologihistoriske som åpner 
for en mer differensiert analyse. På bakgrunn av den ut
bredte bruken av arbeidsstudier, den tiltakende mekaniser
ing som finner sted i løpet av hele perioden og innføringen 
av stadig nye kjemiske stoffer i produksjonen, virker det 
rimelig å anta at problemer av typen arbeidstempo, ensidige 
belastninger, monotoni og kjemiske påvirkninger er økende. 
På den andre siden kan vi kanskje anta at de bedriftshygi- 
eniske forholdene forbedres - kanskje også visse sider ved 
ulykkesvernet og støyforholdene.

Disse svært grove antydningene kan undersøkes nærmere ved 
å se på hvordan Arbeidstilsynets pålegg til bedriftene for
deler seg på ulike typer av saker. Tabell 1 viser en slik 
oversikt for periodene 1948-52, 1958-62 og 1968-72, og re
duksjonen i påleggsgruppe 4 kan kanskje sies å bekrefte 
hypotesen om bedre bedriftshygiene. Hovedinntrykket av
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tabellen er imidlertid forvirrende, og det er vanskelig å 
lese noen sikre utviklingstrekk ut av disse tallene. Det 
mest slående ved påleggsgruppene er kanskje at problemom
råder som kjemiske stoffer og arbeidstempo ikke inngår.

Tabell 1 Arbeidstilsynets ipålegg for periodene 1948-523 
1958-62 og 1968-72 fordelt på påleggsgrupper 
(bare de største gruppene er tatt med)71

Periode 1948-52 1958-62 1968-72
Påleggsgruppe:
1. Bygninger, spiserom, garderobe-

rom og klosetter
Åpninger, rekkverk, stiger,

15,4% 11,7% 16,6%

trapper osv.
Ventilasjon, helsetiltak, rens
lighet, belysning, oppvarming

3,3% 5,1% 14,2%

osv.
Anmeldelser, arbeidsreglement, 
skiftplan, oppslag, lister,

31,9% 20,7% 20,8%

attester
Heiser, transportbaner av 
enhver art, transmisjon,

19,7% 13,0% 10,3%

remmer, tannhjul osv. 
Arbeidsmaskiner for bearbeid

9,4% 14,6% 14,2%

ing av trevirke 11,2% 26,1% 4,7%

Selv om det er sannsynlig at arbeidsmiljøet på en del om
råder ble dårligere i etterkrigstida, er det vanskelig å 
peke på trekk ved omdanningen av arbeidsprosessen som i 
seg selv skulle gi opphav til politisk mobilisering. Når 
vi tar produktivitetsstrevet i betraktning, er det derfor 
lite overraskende at kampen om arbeidsforholdene setter få 
synlige spor etter seg på den politiske arena i ti-året 
etter 1945. Det er også i tråd med forventningene at ar- 
beidsmiljøspørsmål koples til innsatsen for å øke produk
sjonen, slik det gjøres i mandatet til Arbeidervernkomir 
teen av 1948 som skulle vurdere Arbeidervernloven. Her 
heter det blant annet at "Det er både i samfunnets og i 
den enkeltes interesse at arbeidseffektiviteten blir økt* 
og at en mest mulig unngår tap av arbeidstid på grunn av 
ulykker og sykdom i arbeidet11..72

Komitdens arbeid var imidlertid ikke uten betydning. De 
viktigste resultatene finner vi på området arbeidstid.
Blant annet ,foppdagesM skiftarbeid som arbeidsmiljøproblem, 
og det gis aksept for at skiftarbeidere skal ha kortere



arbeidstid enn andre - et krav som var blitt reist av en
kelte fagforbund. En slik bestemmelse inntas i loven i 
1949.

Først i 1956 skjer det imidlertid en egentlig revisjon av 
arbeidervernloven. Da innføres ordningen med egne tillits
valgte for arbeiderne i vernesaker (verneombud), et sam
arbeidsorgan for ledelse bg ansatte i slike spørsmål (ver- 
neutvalg), bedre oppsigelsesvern, adgang til å kreve under
søkelse av stoffer og materialer, og adgang til å påby 
legekontroll.73 Viktigst av disse endringene er trolig 
innføringen av lokale verneinstitusjoner i den enkelte virk
somheten - verneombud og verneutvalg. Dette representerer 
kimen til en forståelse av begrensningene ved en ytre stat
lig kontroll, selv om tiltaket i denne omgang ikke fikk så 
store virkninger. Innføringen av adgang til å påby under
søkelse av stoffer og materialer er på sin side en ganske 
sterk indikasjon på tiltakende kjemiske helsefarer.

I 1954 ble det oppnevnt en komité som skulle utrede spørs
målet om en generell reduksjon i arbeidstida, etter at LO 
i 1953 hadde reist krav om innføring av 40 timers uke.
Etter Stortingsbehandling ble resultatet 46\ time pr. uke 
fra 1. mars 1959 og 45 timer fra 1. mars 1960. Ved tariff
avtale mellom LO og NAF ble imidlertid 45 timers uke inn
ført fra 1. mars 1959.73a Forhandlingsveien var igjen 
raskest - jfr. situasjonen i 1919. I 1968 ble arbeidstids
bestemmelsene i Arbeidervernloven på nytt endret, idet det 
ble innført 42ji times uke. På mange måter synes arbeids
tidsreduksjoner å være det viktigste innholdet i de lov
endringer som ble gjennomført på arbeidsmiljøområdet i 
perioden 1945-70, noe som vel for øvrig må sies å være i 
tråd med logikken i klassekompromisset: Velferd er lik 
høyere lønn og mer fritid.

Med unntak for arbeidstidas lengde skjer det altså få 
vesentlige endringer i arbeidsmiljølovgivningen mellom 
1945 og 1970. Hva så med håndhevelsen? Vi så tidligere 
hvordan fabrikktilsynsloven fungerte forskjellig i for
skjellige perioder, avhengig av konjunkturene og tilsyns
virksomheten. Etterkrigstida var, som nevnt, en høykon- 
junkturperiode. Hadde det betydning for tilsynet?

Ser vi på antall stillinger, så øker det fra 32 i 1945 til 
78 i 1970.74 Veksten er sterkest fra 1965 til 197Q, noe 
som må ses i sammenheng med at det i 1968 ble. vedtatt en 
del endringer i arbeidervernlovens bestemmelser om Arbeids
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tilsynet for å styrke tilsynets virksomhet. Antall in
speksjoner og antall pålegg - to forhold som henger nøye 
sammen - viser imidlertid en litt annen utvikling. De 
stiger fra 1945 til 1958-59, for så å synke igjen fram til 
1970. Tallet på politianmeldelser som i femårsperioden 
1947-51 var 163, synker også jevnt og er nede på 24 i fem
årsperioden 1967-71.75

Disse tallene kan selvsagt tolkes som et uttrykk for at 
arbeidsmiljøet forbedres i etterkrigstida. For faktorer 
som bedriftshygiene og enkelt ulykkesvern er dette sann
synligvis en riktig konklusjon, og det virker som om det 
er disse sidene ved arbeidsmiljøet som Arbeidstilsynet la 
størst vekt på. Som vi har forsøkt å vise tidligere, er 
det mer tvilsomt om vi kan si at det skjer en generell 
forbedring. Når tallet på inspeksjoner synker - til tross 
for stillingsveksten - skyldes det nok mer at Arbeidstil
synet legger om sin virksomhet fra å være et kontrollorgan 
til å bli en rådgivende og informerende instans. Utvik
lingen tyder i hvert fall ikke på noen generell og entydig 
skjerping av håndhevelsen av Arbeidervernloven.

Dersom vi skal oppsummere aktivitetene på den parlamenta- 
risk-politiske arenaen, må vi si at kampen for bedre ar
beidsforhold ble tillagt liten vekt av DNA og LO. Heller 
ikke NKP synes å ha engasjert seg særlig i slike saker. 
Arbeiderbevegelsen var for opptatt av lønnsøkning, reduk
sjoner i arbeidstidas lengde, utbygging av velferdsstatlige 
institusjoner og sikring av det de oppfattet som grunnlaget 
for disse målene - den økonomiske veksten - til å tenke ar
beidsmiljø. Dette betyr imidlertid ikke at denne kampen 
ble like mye neglisjert lokalt i bedriftene.

På bakgrunn av industrisosiologiske og teknologihistoriske 
studier er det rimelig å hevde at den lokale kampen om ar
beidsforholdene i hovedsak må beskrives som defensiv. Stort 
sett er det tale om motstand mot kapitalens omstrukturering 
av arbeidsprosessene og intensiverte utbytting, mer enn 
krav om forbedringer. Etterkrigstida - fram mot 1970 - er 
da også preget av relativt få arbeidskonflikter, og disse 
er i hovedsak rettet mot lønnsspørsmål. Den ,fpassiven mot
standen forvaltes for øvrig heller ikke av fagforeningene, 
men snarere av det uformelle arbeiderfellesskapet på den en
kelte arbeidsplassen. Dette fellesskapet kunne være mer 
eller mindre sterkt, og det var bygd opp omkring tiltak som 
ytelsesbegrensning, markering av avstand til ledelsen og 
motstand mot forandringer.76 Ikke minst det siste ble opp-
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fattet som et problem av bedriftsledere, noe som gjenspei
ler seg i arbeidsforskningen i denne perioden. Det er 
neppe noen tilfeldighet at det første egentlige arbeids- 
forskningsprosjektet i Norge nettopp handlet om motstand 
mot forandring.77

Arbeidermotstanden realiseres ikke bare kollektivt. Det 
finnes også individuelle motstandsformer som fravær, 
skifte av jobb, lavt arbeidstempo og likegyldighet overfor 
arbeidsoppgavene. I løpet av 60-åra virker det som den 
individuelle motstanden blir mer vanlig - i hvert fall 
øker fraværet og hyppigheten av jobbskifte, noe som av 
enkelte blir betegnet som symptomene på taylorismens 
kvise.7* Denne "krisen" har uten tvil sammenheng med det 
stramme arbeidsmarkedet som utviklet seg under høykonjunk
turen. Dessuten mister ideologien i tilknytning til "den 
kalde krigen" etter hvert sitt grep både om arbeiderklas
sen og andre grupper. Taylorismens krise kan imidlertid 
også ses på som et uttrykk for en forverring av arbeids
forholdene gjennom tempoøkning og utarming av arbeidsinn
holdet. Slik sett er det neppe noen tilfeldighet at vi i 
løpet av 60-åra får et oppsving i tallet på forsøk på "nye 
organisasjonsformer" der en gjennom ulike kombinasjoner av 
integrasjonstiltak og omlegginger i arbeidsprosessen for
søker å overvinne både individuelle og kollektive mot
standsformer i bedriftene. I Norge begynner typisk nok de 
såkalte Samarbeidsforsøkene mellom LO og NAF i 1962, og 
utprøvingen av organisasjonsformen "delvis selvstyrte 
grupper" fant i hovedsak sted i bedrifter med arbeidsmar- 
kedsproblemer.79

Særlig i siste halvdel av 60-åra skjer det en tiltakende 
radikalisering av visse befolkningsgrupper i USA og Vest- 
Europa. I første omgang tar denne radikaliseringen form 
av studentopprør, men den brer seg etter hvert både i 
mellomlaga og blant industriarbeidere. Blant studenter og 
mellomlag gir dette seg utslag i dannelsen av en miljøbe
vegelse som var sterkt opptatt av spørsmål som matmangel, 
befolkningsvekst, forurensning og overbeskatning av for
skjellige naturressurser. Denne bevegelsen bidrar etter 
hvert til at et ord som miljøvern får en framtredende 
plass i den politiske debatten, og at det blir en økende 
oppmerksomhet knyttet til skadevirkningene av kjemiske 
stoffer, støv, støy o.l. Radikaliseringen av industriar
beiderne førte blant annet til en bølge av såkalte ville 
streiker. Disse streikene dreide seg ofte om lønnsspørs
mål, men også frustrasjon over arbeidsforhold og rasiona-
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7 g 3.liseringsforsøk hadde en ganske framtredende plass. I
Norden var ikke minst streiken blant gruvearbeiderne i 
Kiruna i 1969-70 med på å rette søkelyset mot dårlig ar
beidsmiljø.80 Arbeidsmiljø spilte også en rolle i strei
kene på Norgas, i Oslo sporveier og i Sauda.

Ved utgangen av 1960-åra finner vi altså en rekke økono
miske, politiske og ideologiske faktorer som kunne dispo
nere for en arbeidsmiljøreform. Kravet om en slik reform 
kunne antas å springe ut av radikaliseringen av arbeider
klassen, i kombinasjon med miljødebatten og den generelle 
hevinga av levestandarden utenom arbeidsplassene. Samtidig 
må vi si at tanken om en arbeidsmiljøreform også kunne 
ligge i forlengelsen av eksperimentene med nye organisa
sjonsformer og industrielt demokrati** som borgerskapet var 
engasjert i. Tida var uten tvil moden for en forandring.

OPPSTARTINGEN AV EN ARBEIDSMILJØREFORM - ARBEIDSMILJØLOVEN 
AV 1977

Fagbevegelsens offisielle holdning til miljøspørsmålene 
endrer seg nokså brått omkring 1969-70. På LO-kongressen 
i 1969 blir det vedtatt et pålegg til LO-ledelsen om å 
gjøre bruk av all faglig og politisk innflytelse "for å 
rette opp igjen den utvanning av Arbeidervernloven som har 
funnet sted i den siste tid".80a Det blir også oppnevnt 
en komite som skulle vurdere krav om endringer i loven.
I handlingsprogrammet som vedtas, er det imidlertid lite 
å finne om arbeidsmiljø. Året etter reiser flere forbunds
landsmøter krav om et bedre "indre miljøvern" og bedre be
driftshelsetjeneste. I LO-bladet "Fri Fagbevegelse** dukker 
det plutselig opp stoff om arbeidsmiljø, det samme skjer 
for eksempel i "Jern- og metallarbeideren**. Ved tariff- 
forhandlingene både i 1972 og 1974 reises krav om styrking 
av den lokale vernetjenesten, og i 1972 oppfordrer LO-ad- 
ministrasjonen de enkelte forbund til å opprette miljøut
valg i alle fagforeninger og bedriftsklubber. Det utar
beides også et kursopplegg - **L0-debatt om arbeidsmiljøet1*. 
På LO-kongressen i 1973 blir kravet om bedre arbeidsmiljø 
tatt inn i LOs handlingsprogram.

Det er uklart hva som egentlig utløser denne prosessen.
Mye tyder imidlertid på at det er topp-planet i fagbeveg
elsen som reorienterer seg med utgangspunkt i signalene 
fra "de ville streikene" og miljøverndebatten. 8 Qt> Trolig 
har en også hentet ideer og inspirasjon fra den tilsvar
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ende debatten i Sverige der en også hadde gjort flere 
større undersøkelser som viste at arbeidsmiljøproblemer 
var langt mer utbredt enn hva statistikken over yrkessyk
dommer og arbeidsulykker skulle tyde på. I 1971 gjorde 
NJMF en undersøkelse i metallindustrien som viste at det 
lokale vernearbeidet var svært mangelfullt,81 og året etter 
fikk LO utført en spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg 
av sine medlemmer. Den viste at den gjennomsnittlige L0- 
organiserte opplevde minst ett arbeidsmiljøproblem i job
ben sin.8la Disse resultatene ble vist stor oppmerksomhet 
i "Fri Fagbevegelse" og ble også brukt i agitasjonen for 
reformtiltak.

DNA tok også opp signalene. På landsmøtet i 1973 uttalte 
Reiulf Steen at noe av det første en ny arbeiderregjering 
vil gjøre til høsten, er foreta en omfattende nyvurdering 
av arbeidervernloven. Siktepunktet er å videreutvikle den 
til en fullstendig arbeidsmiljølov.8la Kravet om bedre 
arbeidsmiljø ble tatt med i valgprogrammet for perioden 
1974-77. Samme året laget også LO og DNA et felles hand
lingsprogram "for et bedre arbeidsmiljø".

Når DNA tok opp arbeidsmiljøspørsmålene slik de gjorde, 
kan det ikke ses uavhengig av den situasjonen partiet sto 
i etter folkeavstemningen om EEC i 1972. Denne avstem
ningen hadde nærmest splittet partiet, og store velger
grupper - så vel blant industriarbeidere som fiskere og 
småbrukere - hadde mistet noe av tilliten til sosialdemo
kratiet. Derfor trengte DNA politiske saker som kunne 
gjenreise den politiske oppslutningen, og det er rimelig 
å se arbeidsmilj øspørsmålene som en slik sak..82

Stortingsvalget i 1973 ga et betydelig mandat-tap til DNA. 
Sosialistisk Valgforbund fikk imidlertid 16 mandater ved 
valget - et markert utslag av den politiske radikaliser- 
ingsprosessen - og dermed ble det likevel mulig for DNA å 
danne regjering. Arbeidet med en revisjon av Arbeidervern
loven startet samme høst, og dessuten ble det gitt økte 
bevilgninger til Arbeidstilsynet og til arbeidsmiljøforsk- 
ning. Et lovutkast ble sendt på høring ved årsskiftet 
1974-75, men først i 1977 ble lov om arbeidervern og ar
beidsmiljø m.v. vedtatt.83 Med en viss rett kan vi si at 
den arbeidsmiljøreformen som fikk sitt legale uttrykk gjen
nom Arbeidsmiljøloven, begynte omkring 1972. Da startet 
en sterk vekst i Arbeidstilsynet, og tallet på stillinger 
ble mer enn fordoblet fra 1972 til 1976. Det skjer også 
en meget betydelig økning både i antall inspeksjoner og
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i antall pålegg - omlag en tredobling - etter at disse 
tallene hadde vært synkende helt fra slutten av 1950- 
årene.84 Det er nærliggende å tolke dette som en skjerp
ing av håndhevelsen av Arbeidervernloven - altså en skjerp
ing uten lovendring.85 I samme periode skjer det også en 
etablering av en arbeidsmiljøforskning hvis resultater bi
drar til fortsatt å begrunne behovet for en sterkere stat
lig regulering av dette området.88

Det er også rimelig å hevde at det i løpet av denne peri
oden etablerer seg et arbeidsmiljøbegrep som skiller seg 
vesentlig fra den tidligere arbeiderverntenkningen. For 
det første overskrides den relativt snevre opptattheten 
av ulykker og hygiene, slik at belastninger som følge av 
kjemiske påvirkninger, arbeidstempo, dekvalifisering og 
andre sosialpsykologiske faktorer får en framtredende plass. 
For det andre stilles krav om utviklingsmuligheter og sti
mulans i arbeidet - lønn og sikkerhet er ikke lenger nok.
I denne etableringsprosessen spiller forskning uten tvil 
en viktig rolle.

Det politiske grunnlaget for arbeidet med å lage én ny 
arbeidsmiljølov var preget av radikaliseringen i den norske 
befolkningen, noe som blant annet ga seg utslag i SVs stor
tingsmandater. Dette, i kombinasjon med erfaringene fra 
den lange høykonjunkturperioden, la forholdene til rette 
for en relativt radikal reform. Det første forslaget til 
lovtekst må også sies å være preget av dette i den forstand 
at det beveget seg på grensen for en mulig sosialpolitisk 
lovgivning under kapitalismen.

Årsaken til det ligger i at forslaget prøvde å knesette et 
prinsipp om en nomvendtn bevisbyrde. I §72, 3. ledd, het 
det: uFor overtredelse som har eller kunne ha medført al
vorlig fare for liv eller helse, kan arbeidsgiver eller den 
som i arbeidsgivers sted leder bedriften, straffes etter 
denne paragraf, selv om overtredelsen ikke kan tilregnes 
ham som forsettlig eller uaktsom, med mindre han kan bevise 
at han har oppfylt sine plikter etter loven*'.87 Med andre 
ord innebar forslaget at kapitalen ville få et objektivt 
ansvar for arbeidsmiljøet - arbeidskraftkjøperne måtte selv 
kunne bevise sin "uskyld".

Forslaget vakte selvsagt en storm av protester fra borger
skapet. Det ble hevdet at formuleringen representerte et 
klart brudd med vanlig (borgerlig) rettspraksis og retts
følelse.88 Selv Norske Kommuners Sentralforbund, som blant
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annet ivaretar arbeidskraftkjøperinteressene til samtlige 
fylker og kommuner i Norge (unntatt Oslo), der DNA på det 
aktuelle tidspunktet hadde flertall i de politiske orga
nene, uttalte om den "omvendte bevisbyrde11 at "vi er redd 
for at de reelle konsekvensene nærmest blir rettsløshet 
for landets arbeidsgivere"89

Denne proteststormen må selvsagt ses i sammenheng med at 
prinsippet om "den omvendte bevisbyrde" strider mot logik
ken og virkemåten i den kapitalistiske produksjonsmåten.
En innføring av dette prinsippet ville ha betydd at en 
vurdering av teknologiens virkninger på arbeidsmiljøet og 
på produktenes bruksegenskaper ville blitt en nødvendig 
forutsetning for styringen av produksjonen. At dette van
skelig lar seg realisere under kapitalismen, skulle være 
innlysende. Her må det være profitten som til syvende og 
sist avgjør. Særlig fordi den teknologiske utviklingen 
er det viktigste redskapet for enkelt-kapitalenes bestreb
elser mot kostnadsreduksjon og inntjening av ekstrapro
fitter, vil ikke kapitalismen kunne tåle noen slik bevis
byrde.

Når lovforslaget ble fremmet for Stortinget, var prinsippet 
om "den omvendte bevisbyrde" trukket tilbake. Med bakgrunn 
i den politiske striden forslaget hadde vakt, ville eller 
turte ikke DNA opprettholde den opprinnelige formuleringen. 
Dette tilbaketoget må også ses på bakgrunn av endringen i 
den politisk-økonomiske konjunkturene etter 1973. Den så
kalte oljekrisa innvarslet krise på verdensmarkedet. Den 
politiske radikaliseringsprossen hadde snudd, noe som viste 
seg tydeligst ved en sterkt redusert oppslutning om SV.
Ved kommunevalget i 1975 var stemmetallet til partiet nær
mere halvert. Situasjonen lå altså ikke lenger så godt til 
rette for en radikal reform. Det lyktes da heller ikke å 
skape en skikkelig bevegelse bak kravet om at prinsippet 
om den omvendte bevisbyrden skulle opprettholdes, selv om 
en del fagforeninger vedtok å støtte det. Mangelen på en 
slik bevegelse sier også noe om de problemer som ville opp
stått ved forsøket på å realisere denne reformen. Når fag
bevegelsen ikke var sterk nok til å tvinge den igjennom, 
ville den heller ikke vært sterk nok til å motstå kapita
lens uvegerlige forsøk på å unndra seg sin bevisbyrde.

Resultatet av de ulike diskusjonene om en ny arbeidsmiljø
lov innebar likevel en del betydelige endringer i forhold 
til tidligere, noe som fikk viktige konsekvenser for kampen 
om arbeidsforholdene. For det første innebærer loven et
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gjennombrudd for et slags helhetssyn på arbeidsmiljøprob- 
lemer i den forstand at det legges vekt på at ulike prob
lemtyper kan innvirke på hverandre og gi opphav til sam- 
spillseffekter. For det andre er det en rekke nye problem
typer som trekkes inn under lovgivningen. Mest framtred
ende er kanskje det som kalles psykososiale spørsmål, og 
som dreier seg om psykiske og sosiale belastninger som 
følge av ensformig og repetivt arbeid etc. Dessuten øker 
opptattheten av belastninger som gjennom lang tid kan gi 
opphav til sykdom og skade, slik som kjemiske stoffer (tok- 
sikologi) og støy. For det tredje innebar Arbeidsmiljø
loven en endring i strategien for hvordan et godt arbeids
miljø skulle oppnås. Mens Arbeidervernloven la opp til 
forbedringer gjennom statlig kontroll (eller truselen om 
slik), ble det i Arbeidsmiljøloven innført bestemmelser 
som skulle skape en større lokal aktivitet i den enkelte 
bedriften som grunnlag for forbedringer. I denne sammen
heng legges det vekt på ansattes ,fmedbestemmelse" og be
tydningen av Mlekmannsskjønnet,,.

Den konkrete utformingen av loven er preget av den sosial
demokratiske tekningen slik den utviklet seg i etterkrigs
tida. Dette viser seg ikke minst ved at loven langt på vei 
formes som en målsetting for utviklingen av en langsiktig 
arbeidsmiljøreform, mer enn en umiddelbart virkende regu
lering. På politikerspråket kalles det en rammelov, noe 
som innebærer at konkretiseringen av innholdet i de fleste 
paragrafer overlates til regjeringen og det aktuelle for
valtningsorganet - her Arbeidstilsynet - gjennom utarbeid
else av resolusjoner og forskrifter. Det er nærliggende å 
se rammelovsformen som et forsøk på å tilpasse lovgivnings- 
måten bedre til kapitalismens ujevne utvikling enn hva som 
var tilfelle tidligere, selv om både fabrikktilsynsloven 
og arbeidervernlovene syntes å la seg fortolke nokså flek
sibelt i tråd med de varierende politisk-økonomiske konjunk
turene (jfr. tidligere drøfting i artikkelen).

Det er slik sett liten tvil om at Arbeidsmiljøloven var ment 
som et instrument for en nokså langsiktig reformprosess, og 
ikke så mye som et redskap for umiddelbare forbedringstil- 
tak. Dette ble også sagt ved presentasjoner av loven: "ar
beidsmiljøloven (lar seg) ikke sette ut i livet på kort 
sikt. Det er tale om en langsiktig prosess som ventelig 
vil sette sitt preg på samfunnsutviklingen i flere lO-år".90

Loven ble også sterkt preget av den samarbeidstekning som 
DNA utviklet i forbindelse med inngåelsen av klassekompro-

57



misset ved inngangen til etterkrigstida. "Et hovedprinsipp 
i den nye loven er at det gode arbeidsmiljø skal skapes av 
partene i arbeidslivet. Man regner ikke med at det offent
lige kan eller skal styre verneinnsatsen i den enkelte be
drift (...) Av dette følger at det blir særlig viktig å 
finne fram til et samarbeidssystem innenfor bedriftene 
slik at den ene parten på sett og vis kontrollerer den 
annen. Dette samarbeidssystem betegner man vernetjenes
ten". 51

Den tidligere Arbeidervernloven inneholdt en bestemmelse 
om verneutvalg der "partene" kunne drøfte vernesaker. I 
1966 inngikk videre NAF og LO en avtale om opprettelse av 
såkalte samarbeidsutvalg eller bedriftsutvalg som skulle 
være !,et rådgivende og opplysende organ11 med blant annet 
"forslag og tiltak som tar sikte på å øke de ansattes 
sikkerhet og helse" som arbeidsområde.92 Arbeidsmiljøloven 
derimot påbød opprettelsen av arbeidsmiljøutvalg. Disse 
utvalgene skulle ha lik partrepresentasjon og ble gitt en 
viss beslutningsmyndighet. I tillegg fikk "arbeidsgiver" 
informasjonsplikt i "saker som angår arbeidsmiljøet". I 
tillegg skulle de ansatte ha egne tillitsvalgte i verne- 
og miljøsaker - verneombud. Disse fantes også i arbeider
vernloven, men ble nå gitt noe større myndighet, blant 
annet rett til å stoppe helsefarlig arbeid.

Systemet med verneombud og arbeidsmiljøutvalg ble kritisert 
av enkelte faglige tillitsvalgte under diskusjonen om den 
nye loven. Denne kritikken tok utgangspunkt i de erfar
inger en hadde om lokalt verne- og miljøarbeid, og som 
viste at de beste resultatene i arbeidsmiljøspørsmål ble 
oppnådd gjennom forhandlinger mellom fagforening/forbund 
og arbeidskraftkjøperne. Ordningen med verneombud og ar
beidsmiljøutvalg innebar at arbeidsmiljøspørsmålene ble 
tatt ut av det ordinære forhandlingsapparatet og overlatt 
til et nytt apparat som en ikke kunne være sikker på ville 
fungere. Denne kritikken kunne dessuten støtte seg på 
forskning som viste at verne- og miljøarbeidet ble drevet 
best på bedrifter med sterke fagforeninger eller bedrifts
klubber.53 Det ble også hevdet at Arbeidsmiljøloven ville 
føre til en markert endring i behandlingsmåten for arbeids- 
miljøsaker. I stedet for at de ble gjort til gjenstand for 
forhandlinger, ville de bli bearbeidet gjennom fortolknin
ger - diskusjoner om hva lov og forskrifter "egentlig"

• 9' 4sier.

Uavhengig av denne kritikken er det likevel viktig å peke
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på at Arbeidsmiljøloven på en helt annen måte enn tidli
gere lovgivning, retter søkelys på den lokale kampen om 
arbeidsforholdene. På mange måter er det rimelig å se be
stemmelsene om organiseringen av vernetjenesten som et 
forsøk på å regulere denne kampen på en helt annen måte 
enn tidligere. Samtidig skjer det også en viss opprust
ning av tiltak på nasjonalt nivå. Når vi skal vurdere 
effekten av den reformen som Arbeidsmiljøloven represen
terer, må vi følge opp begge deler.

FRA PARAGRAF TIL PRAKSIS

Betingelsene og målene for arbeidsmiljøreformen, slik de 
ble formulert i Arbeidsmiljøloven, var et høykonjunktur- 
produkt. Da krisetendensene i norsk økonomi ble åpenbare 
sommeren og høsten 1977 - omtrent samtidig med at loven 
trådte i kraft - ble også ambisjonsnivået på arbeidsmiljø- 
feltet umiddelbart redusert. I tillegget til Langtidsprog
rammet for perioden 1978-81 som DNA-regjeringen utarbeidet 
høsten 1977, heter det blant annet at: "Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om miljøinvesteringer og arbeidstid vil, som 
det framgår i kap. 4, føre til betydelige merkostnader både 
for industrien og den offentlige sektor. Det vil derfor 
bli nødvendig med en justering av gjennomføringstempoet 
for miljøinvesteringene og en endring i visse arbeidstids
bestemmelser*1.95 Resultatet av dette ser vi blant annet 
av at mens Langtidsprogrammet anslo investeringsbehovet på 
arbeidsmiljøområdet i industri og bergverk til 2 550 milli
oner kroner i perioden 1977-80, ligger de realiserte * in
vesteringene på omlag 1 250 millioner kroner - altså på 
under halvdelen (alle tall i 1977-priser).95

Disse tallene viser samtidig at det faktisk skjedde en 
ganske betydelig innsats i disse årene. Tabell 2 som viser 
omfanget av frigjorte skattefrie fonds til arbeidsmiljøin- 
vesteringer, tyder også på en viss framdrift i reformen. 
Trenden i disse tallene er trolig en brukbar indikator på 
trenden i de samlede investeringene, men det må korrigeres 
for inflasjonen i perioden.

Tabell 2 Skattefrie fonds. Frigitt beløp i 1 000 kroner
o 9 7pr. ar

år: 1977 1978 1979 1980

29 686 62 243 131 847 196 580
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Den utbygginga av Arbeidstilsynet som startet i 1972, fort
satte også etter 1977. Tabell 4 viser utviklingen i stil
lingstallet. Som vi ser, var veksten særlig stor i 1977 
og 1978. Tabellen viser også antall inspeksjoner som også 
vokser sterkt i perioden, selv om det synes å kulminere 
i 1980. Tallet på pålegg er imidlertid synkende fra og 
med 1977, noe som bar sammenheng med at innholdet i inspek- 
sjonsvirksomheten endres fra kontroll/tilsyn over mot råd
givning. 98

Tabell 3 Antall stillinger og antall inspeksjoner i Ar
beidstilsynet 1976 til 25Sia8a

oar: 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Antall
stillinger 315! 398 464 484 506! 527
Antall inspek
sjoner 20 363 21 292 26 103 32 301 38 565 36 774

Kilde: Årsmeldinger for Arbeidstilsynet 1976-81

Som vi har sett tidligere, er bevilgningene til fabrikk- 
tilsyn/arbeidstilsyn en av mekanismene i håndhevelsen av 
arbeidsmiljølovgivningen hvor de økonomiske konjunkturene 
kan sette seg igjennom. Det er også rimelig å se utflat- 
ingen i stillingsveksten i Arbeidstilsynet etter 1978 som 
et resultat av den tiltakende økonomiske krisa og de til
hørende forsøk på å begrense eller skjære ned på offent
lige utgifter. I sin vurdering av oppfølgningen av ar
beidsmiljøloven peker da også Kommunal- og arbeidsdeparte- 
mentet på at: MTil tross for økningen i ressurser som 
fulgte med omorganiseringen (av Arbeidstilsynet, KHS) har 
det vist seg vanskelig å følge opp intensjonene både når 
det gjelder utbygging av regelverket og gjennomføringen av 
landsomfattende bransjetiltak".99

Nå er det ikke bare omfanget av Arbeidstilsynets virksomhet 
som er av interesse. Minst like viktig er det å se på 
hvordan tilsynet fungerer. Hvilke muligheter har et stat
lig forvaltningsorgan i praksis til å gripe inn og regulere 
arbeidsforholdene i de enkelte bedriftene, og i Hva slags 
arbeidsformer velger det å fremme forbedringstiltak?

Litt forenklet kan vi si at Arbeidstilsynet har tre hoved
typer av påvirkningsmuligheter for å skape et bedre ar
beidsmiljø:
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1) generell ideologisk påvirkning gjennom utarbeidelse 
av forskrifter, regelverk og informasjonsmateriale 
om arbeidsmiljøspørsmål

2) rådgivning og informasjon til enkelt-personer, fore
tak og organisasjoner,

3) kontroll av forholdene på arbeidsplassene ved utsted
else av påbud om tiltak.

Den generelle ideologiske påvirkningen er en arbeidsform 
som gir usikre resultater. Det har sammenheng med at for
skrifter og regelverk ikke automatisk blir fulgt - tvert 
om blir de gjort til gjenstand for strategier både fra 
arbeidskraftkjøperne og fagbevegelsen. På det allmenne 
planet har Arbeidstilsynet også små muligheter for å kon
trollere fortolkningen av forskrifter og regelverk. For
holdene ligger bedre til rette for det gjennom individuell 
rådgivning og informasjon, og det har også vist seg at 
nettopp fortolkning av forskrifter og normer er det vik
tigste temaet i slik rettledning } 0 Q

Nå er det grunn til å framheve at kontroll og påbud er den 
eneste formen for regulering av arbeidsforholdene der det 
er mulig å være sikker på å oppnå et bestemt utfall. Under
søkelser har imidlertid vist at de ansatte i Arbeidstil
synet foretrekker rettledning og informasjon framfor kon
troll og påbud, og at den førstnevnte arbeidsformen etter 
hvert også har blitt den mest framtredende i Arbeidstil
synets virksomhet.101 Dette kan også sies å være i tråd 
med den strategien som Arbeidsmiljøloven bygger på, og som 
forutsetter at forbedringstiltak skal utformes og settes 
i verk lokalt på bedriftene gjennom "samarbeid" og for
handlinger.102 At Arbeidstilsynet satser på rådgivnings
virksomhet, synes også å være i tråd med arbeidskraftkjøp- 
ernes ønsker. Tillitsvalgte og ansatte ønsker derimot en 
større grad av kontroll og påbud.103

At rådgivning foretrekkes framfor kontroll og påbud som 
statlig reguleringsform må dessuten sies å være i god over
ensstemmelse med rådende borgerlig ideologi. Det er også 
i tråd med den rettspraksis som gjelder på arbeidsmiljø- 
området, og som innebærer liten strafferettslig risiko ved 
overtredelse av arbeidsmiljøloven.104 Slike overtredelser 
behandles typisk som "hvitsnippforbrytelser", noe som også 
gjør det vanskelig for inspektørene i Arbeidstilsynet å 
bruke de straffebestemmelsene som faktisk finnes i loven.
De kan ikke gjøre regning med oppbakking verken fra over
ordnede instanser i etaten eller fra rettsapparatet. Heri-



gjennom viser statsmakten noe av sin klassekarakter som 
begrenser forvaltningsorganenes reguleringsmuligheter.

Det bør i denne sammenheng understrekes at Arbeidstilsynet 
her ikke bare støter mot den markedsøkonomisk begrunnede 
selvstendighet som enkelt-kapitalene krever for sin egen 
del. Vi har også sett en rekke eksempler på at etater og 
institusjoner som eies og drives av stat, fylke eller kom
mune, er svært lite villige til å følge opp pålegg fra 
tilsynet. Faktisk har det vært framstøt for a undra hele 
den offentlige sektor fra arbeidsmiljølovens bestemmelser, 
men disse er foreløpig blitt awist.

Når Arbeidstilsynet satser på rådgivning framfor kontroll, 
har det innlysende konsekvenser for kampen om arbeidsfor
holdene. Rådgivning - i kombinasjon med utforming av for
skrifter, normer og regelverk - innebærer produksjon av 
ideologiske rammer for denne kampen, og, potensielt, en 
viss mekling i konflikter om hvordan forskriftene m.v. skal 
fortolkes. Lønnsarbeiderne og fagbevegelsen kan imidlertid 
ikke regne med at Arbeidstilsynet vil handle på deres Vegne. 
Initieringen og gjennomføringen av forbedringstiltak vil 
langt på vei avhenge av deres egen evne til å sette igang 
og opprettholde lokal faglig-politisk aktivitet. Betyd
ningen av sterke fagforeninger, bedriftsklubber og arbei^ 
derkollektiv er ikke blitt noe mindre gjennom innføringen 
av arbeidsmiljøloven.

Som vi har vært inne på tidligere, er det en viktig del av 
strategien bak arbeidsmiljøloven å skape lokal aktivitet 
omkring arbeidsmiljøspørsmål. For å oppnå dette, er det 
i loven stilt krav om valg av verneombud, opprettelse av 
arbeidsmiljøutvalg og, eventuelt, opprettelse av bedrifts
helsetjeneste og vernetjeneste på bedriftene. Virksomheten 
til disse forskjellige organene og "arbeidsgivernes" for
pliktelser i forholdet til dem er også regulert gjennom lov 
og forskrifter.105 Vi kan derfor si at den lokale kampen 
om arbeidsforholdene er forsøkt brakt inn i institusjo
nelle former utover det som tidligere eksisterte gjennom 
avtaleverket.

I tillegg er forholdene lagt til rette for en omfattende 
påvirkning av bevisstheten om arbeidsmiljøspørsmål. Denne 
påvirkningen er organisert som opplæring. Ifølge tariff
avtale har verneombud og representanter i arbeidsmiljøut
valg krav på 40 timers kurs. Slik opplæring - som regel 
basert på en kurspakke som kalles "Bedre arbeidsmiljø" og
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som er utarbeidet av LO og NAF i fellesskap, på grunnlag 
av et tilsvarende svensk kurs - er også gjennomført i et 
omfang som formodentlig mangler sidestykke når det gjelder 
skolering i en bestemt lov.

I hvilken utstrekning er så bestemmelsene om organiseringen 
av det lokale verne- og miljøarbeidet blitt oppfylt, hva 
slags aktiviteter er blitt satt i gang, og hvilken virkning 
har opplæringstiltakene hatt? Figur 1 gir et slags svar 
på det første spørsmålet. Den viser resultatet av to 
undersøkelser som har sett på hvorvidt lovens hovedkrav 
når det gjelder den lokale organiseringen av verne- og 
miljøarbeidet er blitt etterlevd. Den ene undersøkelsen 
(LO/NAF-utvalget) omfatter 78 bedrifter som alle har mer 
enn 150 ansatte, og som er tilknyttet følgende bransjer: 
papir, elektrokjemisk, nærings- og nytelsesmiddel og bygg 
og anlegg. Den andre omfatter samtlige bedrifter i Oslo
området som har ansatte som er organisert i Norsk Jern- 
og metallarbeiderforbund. Punktet "organisering*1 betyr 
at verneombud er valgt og arbeidsmiljøutvalg er opprettet, 
"opplæring" er oppfylt dersom tariffavtalens krav om minst 
40 timers kurs for verneombud og ansattes representanter i 
arbeidsmiljøutvalg er gjennomført, "kartlegging" forutset
ter en selvstendig gjennomført undersøkelse av minst tre 
sider ved arbeidsmiljøet, og punktet "handlingsprogram" er 

lt dersom et slikt er utarbeidet av arbeidsmiljøutval-

Figuv 1 Utvikling av det lokale verne- og miljøarbeidet107 
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Figur 1 tyder på at en forholdsvis stor andel av bedrift
ene har opprettet de organer som loven forutsetter, men 
ikke alle er like lovlydige selv på dette enkle punktet.
Når vi kommer til de punktene som sier noe om hvorvidt det 
lokale verne- og miljøarbeidet er gitt et innhold, kart
legging og utarbeidelse av handlingsprogram, ser vi at re
formen ikke er kommet så svært langt. Vi må her dessuten 
ta hensyn til at tallene, i hvert fall for "LO/NAF-utval- 
get,f, av forskjellige grunner må antas å ligge godt over 
det typiske for norske arbeidsplasser.108 For øvrig kan 
det være grunn til å merke seg at en liknende undersøkelse 
fra en gruppe arbeidsplasser i den offentlige sektor - 
in^titusjonshelsetjenesten - gir et bilde som er nokså 
likt gjennomsnittet for jern- og metallbedriftene i Oslo.109

De resultatene som er gjengitt i figur 1, tyder tross alt 
på at den tiltenkte institusjonaliseringen av kampen om 
arbeidsforholdene er kommet et stykke på vei. Tallene sier 
imidlertid lite om innholdet i og konsekvensene av denne 
institusjonaliseringen. Et nærliggende spørsmål er for 
eksempel hvorvidt det er gjennomført noen forbedringstil- 
tak. Tabell 4, som er hentet fra "LO/NAF-undersøkelsen'1, 
viser at alle bedriftene kan vise til en eller annen form 
for tiltak. I det hele tyder tabellen på at arbeidsmiljø- 
reformen har hatt klare praktiske konsekvenser, selv om 
det er vanskelig å si hvor stor andel av tiltakene som 
faktisk skyldes arbeidsmiljøloven, og hvor stor del som 
ville ha blitt iverksatt uavhengig av denne loven. For 
øvrig er innsatsen sterkest på området støyreduksjon, målt 
i størrelsen på miljøinvesteringene.110

Tabell 4 Forbedringstiltak på fire miljøområder gjennom
ført etter 1.1.1978. rrLO/NAF-undersøkelsenrf.
Fro sent. 111

Ingen Noe En del Mye Ubesvart N
Støy............... . 3 20 52 20 6 101 77
Arbeidstidsordninger.... . 18 26 26 17 13 100 77
Fysiologiske belastninger.. . 5 29 51 10 5 100 77
Tilrettelegging av arbeid .. . 7 43 38 8 5 100 77
Tiltak i alt........... . 0 7 56 37 - 100 77

Størrelsen på miljøinvesteringene kan for øvrig være en 
generell indikator på omfanget av forbedringstiltakene. I 
perioden 1977-80 ble det investert omlag 900 kroner pr. an
satt pr. år i miljøtiltak i industri og bergverk.112 Tallet 
er vanskelig å vurdere, men kan ses i lys av at totaltallet
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for perioden lå på under halvdelen av hva regjeringen i 
Langtidsprogrammet anså som nødvendig. Slik sett gir 
neppe tabell 4 noe riktig inntrykk av omfanget av miljø
arbeidet, og vi må stille et stort spørsmålstegn ved om 
institusjonaliseringen av kampen for arbeidsforholdene har 
medført noe annet enn en byråkratisering, eller - kanskje 
riktigere - opprettelse av organer med liten eller ingen 
virksomhet.

En slik konklusjon må imidlertid modifiseres noe. Når en 
studerer de lokale forsøkene på å virkeliggjøre arbeids
miljølovens bestemmelser om verne- og miljøarbeidet, blir 
en slått av de store forskjellene mellom ulike arbeids
plasser. Et stort flertall dekkes av konklusjonen over, 
men det er også noen som ser ut til å greie å utnytte de 
nye institusjonelle betingelsene. En undersøkelse av et 
mindre antall helseinstitusjoner viste at disse få kunne 
bygge på litt spesielle forutsetninger:

a) mobilisering av de ansatte,
b) relativt sterke fagforeninger som hadde satset på å 

bruke mulighetene i Arbeidsmiljøloven og som hadde 
dyktige tillitsvalgte,

c) at fagforeningene relativt sett var sterkere enn led
elsen på institusjonen,

d) velvillig innstilt ledelse.
Disse forutsetningene var ikke nødvendigvis oppfylt sam
tidig, og de hadde ikke alle samme betydning. Det lokale 
styrkeforholdet framsto i den aktuelle sammenhengen som 
den mest utslagsgivende faktoren.113

Til sammenlikning er det rimelig å nevne at tillitsvalgte 
ved jern- og metallbedriftene i Oslo nevnte to hovedhind- 
ringer for å få gjennomført miljøforbedringer: motvillig 
ledelse og mangel på engasjement blant medlemmene.1114 Be
tydningen av den siste faktoren viser seg også i andre un
dersøkelser. For eksempel klager verneombud over at de ikke 
kan være sikre på oppbakking fra arbeidskameratene når de 
tar opp vernesaker, noe som fører til at mange er svært 
tilbakeholdene med å reise slike saker overhodet.115

Vi nærmer oss her trolig et hovedproblem med rene legalis- 
tiske strategier i kampen om arbeidsforholdene. Arbeids
miljøloven ble først og fremst kjempet igjennom på nasjonalt 
politisk nivå av DNA og ledelsen i LO - i den utforming 
loven til sist fikk. Reformkravet hadde uten tvil sterk 
støtte blant norske lønnsarbeidere, men det ble ikke gjen
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nomført noen særlig mobilisering for å sikre at loven fak
tisk ble brukt på arbeidsplassene. Tvert om må vel Ar
beidsmiljøloven sies å gli inn blant de andre sosialpoli
tiske reformene som sosialdemokratiet har kjørt fram i 
etterkrigstida, og som alle har forutsatt at statsmakten, 
med sosialdemokratiet i regjeringsposisjon, så å si var i 
stand til å handle på vegne av arbeiderklassen. Hele 
etterkrigstida er på mange måter preget av en faglig-poli- 
tisk demobilisering av lønnsarbeiderne, til fordel for sen
trale utspill og oppfordring om politisk støtte ved valgene 
hvert annet år og ved betaling av fagforeningskontingent 
ukentlig eller månedlig.Den lokale faglig-politiske 
aktivitet og bevissthet som arbeidsmiljøreformen til syv
ende og sist forutsatte, er en sjelden vare.

Vi kan også vanskelig si at de opplæringstiltak som ble 
iverksatt i forbindelse med arbeidsmiljøloven, var egnet 
til å hjelpe kursdeltakerne med å løse slike problemer.
Det kursmateriellet som blir anvendt, konsentrerer seg i 
all hovedsak om å gi generell kunnskap om ulike arbeids- 
miljøproblemer som støy, kroppslige belastninger, kjemiske 
helsefarer osv. De problemer og utfordringer som ligger 
i organiseringen av det lokale verne- og miljøarbeidet, 
berøres egentlig ikke fordi kurset nøyer seg med å refe
rere forskriftene til arbeidsmiljøloven på dette punktet.
Et kurs som "Bedre arbeidsmiljø*1 som tusenvis av fagorga
niserte har gått gjennom, må tvertimot sies å bygge opp 
under legalistiske forestillinger om at arbeidsmiljøprob- 
lemene kan løses med henvisning til lov og forskrifter og 
med støtte fra Arbeidstilsynet. Som vi har sett tidligere, 
har slike forestillinger lite med virkeligheten å gjøre.

De resultatene og synspunktene som er presentert ovenfor, 
innebærer en kritikk av arbeidsmiljøreformen som tar ut
gangspunkt i at den ikke fungerer. Dette er en noe annen 
form for kritikk enn den som vi refererte tidligere, og 
som tok utgangspunkt i en påstand om.at arbeidsmiljøloven 
ville føre til en dreining i strategien bak kampen om ar
beidsforholdene - bort fra forhandlinger og over mot for
tolkning, dvs. diskusjoner om hva loven og forskriftene 
,fegentlig,f krever. Når den tydeligste svakheten ved lovens 
bestemmelser om det lokale verne- og miljøarbeidet er at 
de ikke fungerer, er det vanskelig å vurdere kritikken av 
funksjonsmåten nærmere. Det som foreligger av undersøkel
ser, sier egentlig lite om det virkelig har skjedd en 
dreining fra forhandlinger til fortolkning. Materialet 
fra institusjonshelsetjenesten viser riktignok at i den
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utstrekning en finner lokal aktivitet, er denne som oftest 
preget av fortolkningsstrategier. Det virker imidlertid 
ikke som om dette har skjedd til fortrengning for forhand
linger fordi det som regel er tale om en form for aktivitet 
som en ikke har hatt tidligere.117 Her er det grunn til å 
understreke at rimelig godt utbygde lokale forhandlingsord
ninger mangler på en rekke norske arbeidsplasser, ikke 
minst i offentlig sektor. En dreining fra forhandlinger 
til fortolkninger er på mange måter en sannsynlig utvik
ling, men det forutsetter da at slike forhandlingsordninger 
fungerte før loven kom. Det var neppe tilfelle på fler
tallet av virksomhetene her i landet.

Den sentrale institusjonen i denne sammenhengen er arbeids
miljøutvalget. Slik det er tenkt i arbeidsmiljøloven og 
forskriftene, er dette utvalget preget av den form for med- 
virkningskonsepsjon som har vært dominerende i DNA og LO 
i hvert fall i etterkritsårene. Det som sosialdemokratiet 
har kjempet for, har vært en form for deltakelse der ar
beiderne skulle få delta i beslutninger pl formelt sett 
like fot med bedriftsledelsen. Dette lå bak endringen av 
Aksjeloven i 1972 som ga ansatte i privat sektor tett til 
representasjon i styre og bedriftsforsamling i bedriftene. 
Hovedproblemet med denne formen for deltakelse er at det 
ikke skjer noen grunnleggende endring i premissene for be- 
slutningstakningen - de er fremdeles grunnleggende gitt 
gjennom konkurransesituasjonen som bedriftene står oppe i. 
Arbeidernes deltakelse skjer også i fora der arbeidskraft- 
kjøperne bestemmer dagsordenen^og hvor de i kraft av bedre
informasjonstilgang og større trenine 
utgangspunktet har store fordeler.11^

i møtedeltakelse, i

Vi skal her ikke gå i dybden i spørsmålet om det såkalte 
bedriftsdemokratiet, og de motsetningsfylte virkningene 
slike tiltak kan ha.11^ Det er imidlertid grunn til å 
framheve at opprettelsen av et forum som arbeidsmiljøut
valget, innebærer en rekke av de samme problemene for ar
beiderne som vi finner ved deltakelse i styrer o.l. Hoved
poenget er at arbeidskraftkjøperne har strukturelle for
deler av denne formen for ,,samarbeidn fordi de forholdsvis 
lett kan sette premissene for virksomheten, oppnå kontroll 
med informasjonstilgang og dagsorden osv. I tillegg kommer 
det forhold at denne typen fora egner seg bedre for for- 
tolkningsdiskusjoner enn for forhandlinger, blant annet 
fordi det er definert som en samarbeidsinstitusjon.

Hva kan vi så oppsummeringsvis si om utviklingen i arbeids

67



miljø og i kampen for arbeidsforholdene i forbindelse med 
og etter vedtaket av arbeidsmiljøloven? Som vi har for
søkt å vise i dette avsnittet, har det blitt iverksatt en 
del forbedringstiltak, selv om det er vanskelig å vurdere 
mer eksakt betydningen av disse. Det er også grunn til å 
hevde at den diskusjonen som har foregått om arbeidsmiljø- 
spørsmål i perioden, har bidratt til en økende bevissthet 
om betydningen av slike problemer og hva slags helsefarer 
de kan innebære. Vi har også fått en økende mengde av 
forskning på arbeidsmiljøbelastninger, selv om det er 
uklart hva denne forskningen betyr for iverksettelse av 
praktiske tiltak. Forskningen dokumenterer imidlertid 
kl^rt behovet for en fortsatt kamp for bedre arbeidsfor
hold.

Når det gjelder virkningene av arbeidsmiljøloven, er 
de motsetningsfylte. På enkelte områder har det uten tvil 
skjedd en del forbedringer fordi loven har ført til en 
skjerping av bestemmelser på områder der lovregler og for
skrifter relativt enkelt lar seg handheve. Arbeidstids
bestemmelsene er et eksempel på dette. Den strid det 
har vært om en del av disse, viser nokså klart at de har 
hatt sin virkning.120 Målsettingen bak loven om at den 
skulle skape økende aktivitet på de enkelte arbeidsplas
sene, er imidlertid i liten grad blitt realisert. Dette 
betyr ikke at loven har vært helt uten virkning på den 
lokale kampen om arbeidsforholdene. Loven har uten tvil 
bidratt til en institusjonalisering av denne kampen på en 
del arbeidsplasser. Samtidig har en del av bestemmelsene 
som stiller krav til arbeidsforholdene, blitt brukt til å 
kreve forbedringer. Omfanget av begge disse utviklings
tendensene er beskjedent, men tilstrekkelig til å under
streke det motsetningsfylte ved reformen.

Nå er det ikke riktig å si at arbeidsmiljøloven er det 
eneste viktige tiltaket i 70-åra med betydning for kampen 
om arbeidsforholdene. Parallelt med diskusjonene om bedre 
arbeidsmiljø har vi også hatt en debatt i deler av fagbe
vegelsen om betydningen av den nye informasjonsteknologien 
og hvordan en skulle kunne påvirke innføringen av slik 
teknologi i norske bedrifter. Et viktig utgangspunkt for 
denne debatten var det såkalte Jern- og metallprosjektet 
som ble utført i et samarbeid mellom forskere fra Norsk 
Regnesentral og Norsk Jern- og metallarbeiderforbund i be
gynnelsen av 1970-åra. Prosjektet vil bli omtalt i en 
annen artikkel av dette nummeret av Vardøger. Her vil vi 
nøye oss med å peke på at erfaringene med prosjektet bidro
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til at det ble inngått en rekke såkalte data-avtaler mellom 
arbeidskraftkjøpere og fagforbund/fagforeninger - avtaler 
som hjemler valg av data-tillitsvalgte og rett til forhand
linger og informasjon i forbindelse med anskaffelse av 
slike systemer. Disse rettighetene har vært brukt til å 
skaffe lokale fagforeninger innflytelse på innføringen av 
ny teknologi.1^1 Selv om det kan diskuteres hvor stor denne 
denne innflytelsen faktisk har vært, er det klart at data
avtalene har bidratt til å innføre et nytt trekk ved kam
pen om arbeidsforholdene. Dette trekket - som vi også 
finner i arbeidsmiljøloven - dreier seg om en forskyvning 
bort fra passiv motstand til aktivt å stille krav om end- 
ringer. Arbeidsmiljøtenkningen slik den er blitt utformet 
i løpet av 1970-åra, innebærer ikke bare forståelse for 
økte beskyttelsestiltak. Den innebærer også et visst 
gjennombrudd for et krav om at en jobb skal kunne bidra 
positivt til levekårene utover det1 som kommer i lønnings
posen. Data-avtalene har også et slikt tilsnitt, selv om 
hovedtrekket både ved disse avtalene og ved arbeidsmiljø
loven nok fremdeles er at de skal gi lønnsarbeiderne bedre 
muligheter for å beskytte seg mot kapitalens stadige angrep 
på levekårene deres.

LÆRDOMMER OG PERSPEKTIVER

Denne artikkelen er ikke ment som noe forsøk på en generell 
framstilling av historien om kampen om arbeidsforholdene i 
Norge. Den er i stedet konsentrert om et bestemt frontav
snitt i denne kampen, nemlig anvendelsen av lovgivning og 
statsmakt for å regulere arbeidsvilkårene. En slik til
nærming gjør det i utgangspunktet naturlig å legge vekt på 
nasjonale utviklingstrekk, men som vi har forsøkt å vise, 
lar ikke resultatene av arbeidsmiljølovgivningen seg fast
slå uten at en trekker inn de lokale betingelsene for an
vendelsen. I det hele tatt er arbeidsmiljølovgivningen et 
tema som illustrerer svært godt hvordan utviklingen av ar
beidsprosessene preges av prosesser på mange nivå i sam
funnsformasjonen, både strukturelt og romlig.

Med fokus på nasjonale utviklingstrekk kan arbeidsmiljø- 
lovgivningens historie analyseres som en konkretisert re- 
formismekritikk som viser både reformismens styrke og 
dens svakhet. Styrken ligger i de praktiske resultater i 
retning av bedre arbeidsforhold som faktisk er oppnådd. 
Svakheten viser seg ved at det er langt igjen til et gjen
nomgående godt arbeidsmiljø, og ved at denne lovgivningen 
aldri alene kan gi noen garanti for at forholdene konti
nuerlig vil utvikle seg til det bedre.
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Det siste poenget er en av de viktige lærdommene vi kan 
trekk av kampen om arbeidsforholdene i de siste 1Q0 årene. 
Som vi har forsøkt å vise i denne artikkelen, vil refor
meringen av arbeidsforholdene variere med de politiske og 
økonomiske konjunkturene. Økonomisk krise gir seg utslag i 
større motstand hos arbeidskraftkjøperne mot forbedrings- 
tiltak, samtidig som deres aktivitet for å intensivere ar
beidet øker. Slike kriser virker også inn på statsmaktens 
håndhevelse av lovene gjennom bevilgningene som styrer Ar
beidstilsynets aktivitetsnivå, trolig også gjennom den 
vekt som blir lagt på økonomiske argumenter mot de forbed- 
ringstiltak som tilsynet i utgangspunktet ville kreve. Po
litiske tilbakeslag for arbeiderbevegelsen - som synes å 
ha en viss korrelasjon med inngangen i en økonomisk krise
periode - fører til mindre politisk press for å oppnå bed
ring av arbeidsforholdene, både lokalt og nasjonalt. Mot
satt kan økonomiske oppgangstider gi grunnlag for politisk 
mobilisering, utbygging av statlige kontrolltiltak og 
større grad av imøtekommelse av krav om forbedringstiltak 
i arbeidsmiljøet.

Dette betyr ikke at vi står overfor "sirkelbevegelser11. 
Hovedpoenget er at rettsreglene slik de til enhver tid 
praktiseres, har en relativ selvstendighet i forhold til 
lovteksten som muliggjør en betydelig følsomhet overfor 
skiftninger i de politisk-økonomiske konjunkturene. Selv 
om reformer ikke uten videre lar seg radere ut, er lovbe
stemmelser sårbare for motangrep. Lovfestede rettigheter 
kan ikke betraktes som trygge. Det kan bli nødvendig å 
forsvare dem, noe som krever opprettholdelse og videreut
vikling av politisk styrke i arbeiderbevegelsen. Lovgiv
ning legitimerer kampen for bedre arbeidsmiljø, men den 
gjør på ingen måte en slik kamp overflødig. Dette blir et 
sentralt problem for den sosialdemokratiske reformismen 
fordi den kanaliserer denne kampen inn i nasjonale parla
mentariske organer, noe som fører til lokal demobilisering.

Det kan ikke diskuteres at dagens arbeidsvilkår gjenspeiler 
betydelige sosiale framskritt siden Fabriktilsynsloven ble 
vedtatt for 100 år siden. Heller ikke kan det være tvil 
om at arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforhol
dene på nasjonalt nivå har bidratt til forbedringen. Vi 
må dessuten si at arbeidsmiljøreformen i 1970-åra represen
terer stor-framgang i måten en tenker arbeidsmiljø på og 
dermed hvilke krav som prinsipielt kan stilles til arbeids
vilkårene. Dette er en viktig ideologisk seier. Rettsreg- 
lenes relative selvstendighet i forhold til lovgivningen
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demonstrerer videre muligheten for å videreføre arbeids- 
miljøreformen gjennom kamp om arbeidsforholdene både på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er en viktig 
erfaring fra arbeidsmiljølovgivningens historie at retts
reglene på dette området skapes gjennom press. Passiv 
fortolkning er et dårlig grunnlag for framgang.

Problemet i dag er imidlertid at arbeidsmiljøreformen er 
truet. Arbeidstilsynet gir færre pålegg, og det vises 
større "forståelse” for økonomiske argumenter mot forbed- 
ringstiltak - både i Arbeidstilsynet og i arbeiderklas
sen.122 Dessuten har den tiltakende økonomiske krisa på 
nytt satt fart i produktivitetsstrevet. I Langtidsprog
rammet for 1982-85 som er et produkt av den siste DNA- 
regjeringa, finner vi en sterk interesse for slike tiltak. 
Mens det forrige Langtidsprogrammet inneholdt erklæringer 
om behovet for å få satt igang tiltak som kunne bedre ar
beidsmiljøet, settes arbeidsmiljø i det nye programmet i 
sammenheng med behovet for økt effektivitet. 23 Fremdeles 
er det et mål å følge opp Arbeidsmiljøloven, men det an
nonseres ikke lenger noen konkrete tiltak. Når vi tar 
hensyn til at dette programmet ble skrevet før den store 
økningen i arbeidsløshet i Norge begynte, og når vi tar i 
betraktning høyresosialdemokratiets program for løsningen 
av de økonomiske problemene slik det kom til uttrykk i det 
såkalte Lied-utvalgets innstilling,124 kan vi ikke være 
trygge for at det ikke kan skje en vending også i DNAs 
(og LOs) politikk på arbeidsmiljøområdet. Det er ikke 
bare Willoch-regjeringen som er problemet.

Poenget er jo at lederne i arbeiderbevegelsen tidligere 
har vist seg å være villig til å gå på akkord med arbeids
miljø og helse for å sikre et vekstkompromiss med borger
skapet. I et hefte med tittelen "Rasjonalisering og helsa" 
utgitt av LO i 1949 heter det blant annet: "Selv om det 
moderne arbeidsliv særlig gjennom sin rasjonalisering kan 
ha ført til mindre gagnlige virkninger på helsa, kan man 
likevel ikke la være å rasjonalisere. Men det gjelder at 
rasjonaliseringen drives på den rette måten, og at man 
gjennom samarbeid og økt forståelse for rasjonaliseringens 
vesen er, på vakt mot eventuelle skadevirkninger så man i 
tide kan ta sine forholdsregler. De helsemessige problemer 
som likevel måtte komme, på tross av en riktig og hensikts
messig rasjonalisering, må løses etter hvert som de melder 
seg - og etter hvert som vår viten på dette viktige felt - 
rasjonalisering og helsa - blir større".125
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Derfor ligger det store utfordringer i en fortsatt kamp 
for bedre arbeidsforhold. Både økonomiske og politiske 
faktorer vil vanskeliggjøre dette arbeidet. For den lo
kale kampen som fagforeninger og bedriftsklubber må føre, 
representerer også Arbeidsmiljøloven selv et viktig prob
lem. Vi tenker her på bestemmelsene om den lokale orga
niseringen av verne- og miljøarbeidet som krever at det 
skal opprettes apparater (verneombudsordning og arbeids
miljøutvalg) som det har vist seg å være vanskelig å 
bruke.

Sqm vi har sett, har den praktiske virkningen av denne 
siden av arbeidsmiljøreformen vært relativt beskjeden.
Det betyr imidlertid ikke at den er uten interesse for 
fagforeningenes virksomhet. Idag synes det å utkrystalli
sere seg to hovedstrategier i forholdet til disse bestem
melsene. Den ene av disse innebærer en tilsidesettelse 
av det lokale apparatet loven bygger på, til fordel for 
det etablerte forhandlingsapparatet. I stedet for å 
reise arbeidsmiljøsaker i arbeidsmiljøutvalg eller gjennom 
verneombud, tas de opp gjennom det ordinære tillitsvalgt- 
apparatet. Dermed forsøker en å motvirke tendensene til 
byråkratisering og vridning mot fortolkning i behandlingen 
av slike saker.

Den andre hovedstrategien bygger på et forsøk på å bruke 
det lokale apparatet, eventuelt ved å endre funksjonsmåten 
til det. For eksempel har det vist seg å være mulig å om
danne arbeidsmiljøutvalget til en forhandlingsarena, sam
tidig som en kan utnytte i hvert fall noen av de særret
tighetene dette utvalget har, sammenliknet med det ordi
nære tillitsvalgapparatet. Dette er imidlertid en svært 
krevende strategi. 26

Det er uklart hvilke faktorer som vil bidra til valget av 
den ene eller den andre av disse strategiene. Styrken til 
det etablerte forhandlingsapparatet har åpenbart betydning, 
men begge strategiene synes å forutsette forholdsvis sterke 
fagforeninger. Uansett valg av strategi er det etter vår 
oppfatning viktig å understreke at lokalt verne- og miljø
arbeid faktisk er en sak som en kan bygge* opp fagforenings- 
styrken på. Dette gjelder ikke minst på arbeidsplasser 
der det i svært liten utstrekning foregår lønnsforhand
linger, slik at et fagapparat trenger andre saker å arbeide 
med for å rettferdiggjøre sin eksistens.

Arbeidstilsynets rolle er et annet viktig problem. I
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hvilken utstrekning er det for eksempel mulig for fag
foreningene å stole på tilsynet som et slags arbeidsmiljø- 
politi? Hvordan vil Arbeidstilsynet påvirke rettsreglene 
på arbeidsmiljøområdet? Hvor sterk vil den politiske 
styringen av Arbeidstilsynet bli?

For å svare på disse spørsmålene, ville det vært ønskelig 
med en grundigere analyse av de strukturelle betingelsene 
som Arbeidstilsynet opererer under. Vi har ikke kunnet 
gjøre dette i denne artikkelen. Vi har imidlertid vist 
hvordan tilsynets virksomhet stadig dreies bort fra kon
trollvirksomhet og over mot informasjon og rådgivning.
I den senere tid har det også vist seg at det politisk 
oppnevnte styret for Arbeidstilsynet er relativt lydhøre 
for økonomiske argumenter mot en streng håndhevelse av 
Arbeidsmiljøloven.127 Dette viser at fagforeningene ikke 
kan stole på at tilsynet automatisk vil drive arbeidsmil- 
jøreformen framover, og heller ikke at det vil gjøre 
kampen om arbeidsforholdene overflødig. Tvert om vil ni
vået i denne kampen - lokalt og nasjonalt - ha stor betyd
ning for Arbeidstilsynets egen innsats.
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Håkon With Andersen:

Teknologi og arbeid i skipsbyggeindustrien

NOEN HISTORISKE LINJER

Formålet med denne artikkelen er å knytte noen kommentarer 
til forholdet mellom teknologi, teknikk og arbeidsprosesser 
på grunnlag av mine og andres undersøkelser omkring utvik
lingen av arbeidet i skipsbyggeindustrien.1 Til grunn for 
disse kommentarene ligger to grunnleggende synspunkter:
For det første at dagens arbeidsmiljø og arbeidslivsprob- 
lemer i en fundamental forstand er produkter av en histo
risk utvikling og at de derfor bare kan forståes i et his
torisk lys.

For det andre at en slik historisk utvikling bestemmes på 
en rekke ulike nivåer. De viktigste i vår sammenheng er 
de samfunnshistoriske, de bedriftsinterne og de teknolo
giske. Å studere endringer i arbeidsprosessene blir da å 
studere vekselvirkningene mellom disse ulike nivåene.
Ingen av dem kan reduseres til et annet nivå. Vi trenger 
alle.

I en slik sammenheng er det nødvendig å begrense omfanget 
av det som skal behandles. Jeg har da valgt å konsentrere 
meg om skipsbyggeindustrien. Dette innebærer en rekke be- 
grensninger og en rekke muligheter. Begrensninger fordi 
skipsbygging og -reparasjon er en spesiell type stykk- 
eller småserieproduksjon. Muligheter fordi skipsbygge
industrien inneholdt mange fag og fagtradisjoner som på et 
relativt sent tidspunkt ble underkastet en rad endringer.

En mulighet som skipsbyggeindustrien gir, er å sammenlikne 
arbeid i bransjen på ulike steder, i ulike samfunn, men i 
samme tidsrom. Dette kan være meningsfylt fordi skips
bygging er en industri som konkurrerer på det internasjo
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nale markedet og som samtidig er lite monopolisert, inter
nasjonalt sett. De viktigste hindringene for en "fri" kon
kurranse er hovedsakelig ulike statlige støttetiltak. 
Disse tiltakene har først og fremst vært rettet mot å 
lette verkstedenes kredittgiving ved inngåelse av kontrak
ter og har bare i mindre omfang vært brukt som driftsstøtte 
eller som investeringsstøtte. Denne beskrivelsen er i 
første rekke gyldig i etterkrigstiden fram til midten av 
syttiårene.2 Etter dette har de fleste land gitt også 
direkte støtte til produksjon og investeringer. For mellom
krigstiden er også bildet atskillig mer innfløkt når det 
gjelder støttetiltak, selv om omfanget var langt mindre, 
også relativt sett, enn i slutten av syttiårene. Men innen 
det vi kaller etterkrigstiden finnes det bare få eksempler 
på at statlige tiltak har begrenset redernes muligheter 
for å kjøpe skip der det var mest fordelaktig. Valuta
restriksjonene og kontraheringsstoppen er norske eksempler 
på slike hindringer, mens den japanske stats støtte til 
oppbyggingen av skipsindustrien kanskje er det beste ek
semplet, internasjonalt, på støttetiltak.3

Til en viss grad kan vi derfor si at verdens skipsbyggerier 
produserte for ett og samme marked, og at både prpduktet 
og arbeidsprosessen dermed skulle ha blitt stadig mer ens
artet etter hvert som konkurransen skred fram og utslettet 
bedrifter med et dårligere produksjonsutstyr og med annen
rangs organisering. Vel og merke dersom det fantes en 
"beste teknikk11 og en f!beste måte å organisere arbeidet på", 
sett fra den enkelte bedrifts synsvinkel.

Men et slikt bilde blir for unyansert. Både teknikk og 
organisasjon er ikke statiske størrelser, men gjenstand for 
utvikling og endring. Å snakke om en likevekt her ville 
være både ahistorisk og meningsløst, selv innen en bransje 
som er sterkt preget av internasjonal konkurranse.

Vi står derfor igjen med en målsetting om å studere utvik
lingen av arbeidsprosessen på tre nivåer:

- det samfunnshistoriske
- det bedrifts- og bransjeinterne
- det teknologiske

for å se hvordan disse preger de konkrete endringsproses
sene.

INTERNASJONAL SKIPSBYGGING

Vi vil her ta opp skipsbyggearbeid i vårt århundrede. Der
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som vi har trang til stereotyper kan vi hevde at vi i 
dette tidsrommet finner to ,!idealtyperM av arbeid, nemlig 
den heterogene manufakturen^ og den storindustrielle. Den 
første ble etablert samtidig med at dampskip av stål slo 
igjennom som den dominerende skipstypen etter 1880. Den 
andre fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i den 
første etterkrigstiden fra 1945. I tillegg til disse to 
stereotypene oppsto det en tredje, i forbindelse med krigs- 
produksjonen i USA under både første og annen verdenskrig, 
navnlig serieproduksjon av et fåtalls typer skip. Det 
siste burde egentlig bære karakteristikken storindustri, 
men siden krigsproduksjonen bare i liten grad var relatert 
til det vi vanligvis kaller "markedI 11, har jeg valgt å holde 
denne utenom.

Utviklingen fra manufaktur til storindustri eller fra en 
håndverksbasert til en industribasert produksjon foregikk 
både i store sprang og i små skritt. Ulike land vekslet 
på å være de viktigste produsenter slik vi alt har antydet 
med våre bemerkninger om en "beste" teknikk. I manufaktur- 
fasen var Storbritannia verdens store leverandør av skip.
I årene 1910 til 1914 bygget Storbritannia nær 2/3 av alle 
større handelsskip i verden.5 Fram til 1948 lå deres andel 
på mellom 1/2 og 1/3 av verdensproduksjonen. Deretter falt 
Storbritannias andel til nær 5 % i begynnelsen av sytti
årene. Samtidig, fra 1948 til 1967, steg Japans andel fra 
5 til over 50 %. Japan og Storbritannia oppførte seg med 
andre ord "speilvendt" i etterkrigsperioden. Det ene lan
det tapte sin relative posisjon som verdens store skips- 
produsent, mens det andre landet vant en tilsvarende. Det 
er heller ikke urimelig å knytte de to idealtypene våre 
til nettopp disse landene. Storbritannia blir da stående 
som eksemplet på den utdøende manufakturmessige måten å ut
føre arbeidet på, mens Japan blir stående som det nye, 
storindustrielle eksemplet. Den industrielle produksjons
måten kan vi også knytte til et annet og mer velkjent 
skipsbyggeland, Sverige, som rett nok aldri nådde opp i en 
så stor markedsandel, men som gjennomførte moderniseringen 
tidligere enn Japan. Alt i 1948 produserte det mer enn 
10 % av verdenstonnasjen.5

I de siste ti til femten årene har så en rad "nye" skips- 
byggingsland meldt seg, først og fremst de nyindustriali- 
serte landene (NIC) og en del Øst-Europeiske land (Singa
pore, Taiwan, Sør-Korea, Jugoslavia, Polen) - i tråd med
det allmenne mønstret for verdens industriproduksjon. Det 
indikerer og at den teknologiske kompetanse som trenges
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Norges plass i dette bildet bærer preg av en utvikling 
som ikke bare er i takt med den internasjonale utviklin
gen. To faser kan karakteriseres som særlig interessante: 
mellomkrigstiden da norsk skipsproduksjon falt av både 
relativt og absolutt (i forhold til tiden før første ver
denskrig) , og perioden 1948 til 1963 da Norge fordoblet 
sin relative andel fra 2 til 4 % eller 8-doblet produk
sjonen målt etter tonnasje. I denne perioden var det bare 
Japan som kunne oppvise en liknende relativ vekst.7 Og 
denne økningen skjedde med en økning av antall arbeidere 
med bare ca. 30 %.

Et annet særtrekk ved Norge er viktig. På grunn av den 
store handelsflåten hadde den norske skipsbyggeindustrien 
et meget stort hjemmemarked gjennom hele perioden. Men 
dette ,?hjemmemarkedetn slo ikke igjennom slik som i mange 
andre land. Norge stilte i så måte i samme gruppe som 
Liberia, Panama og Hellas, land der størstedelen av flåte- 
tilveksten ikke ble bygget i registreringslandet. For de 
øvrige stor skipsfartsnasjonene ble tilveksten i stor grad 
bygget nettopp i hjemlandet.8

Når jeg legger så pass stor vekt på vekslingen i den in^ 
ternasjonale utviklingen er det fordi dette på en utmerket 
måte sier noe om hvorledes nye produksjonssystemer oppstår 
og tar over for gamle og utdøende. Vekslingen i lederskap 
illustrerer fordelen ved å være tilbakeliggende og ved å 
kunne ta i bruk helt nye anlegg og nye organisasjons- 
mønstre uhemmet av tidligere etableringer og tidligere tra- 
tradisjon. Slike nye etableringer vil som regel også 
sette nye rammer og betingelser for arbeidet. Innen norsk 
skipsbyggingsindustri er det Stord Verft (1956) som er ek
semplet på denne typen endring. Det samme kan sies om 
det senere Aker-Verdal (1970), selv om produktene her i 
hovedsak er rettet mot olje-industrien. Fra Sverige 
kjenner vi til Arendalsvarven (innen Gøtaverken, 1963) som 
eksempel på slike nye anlegg. Fra Japan er det og tall
rike eksempler på nye anlegg etter krigen, mens Storbri
tannia på den annen side beholdt sitt verftsmønster slik 
det ble.etablert i tiden fram mot 1. verdenskrig.

Men arbeidsbetingelsene bestemmes ikke bare i feltet mellom 
nye og gamle anlegg. Dynamikken i markedsutviklingen er 
helt sentral, særlig innen et felt som skipsproduksjon.
Med dynamikk mener jeg både omfanget av etterspørselen og

for å bygge skip ikke lenger er eksklusiv.
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hvilke typer skip som var aktuelle. Også her kan vi snakke 
om en typologisering basert på en todeling. I første fase 
var det skreddersydde skip som ble produsert, der reder- 
nes ønsker bestemte verkstedets produksjon. I andre fase 
ser vi imidlertid at tendensen til spesialisering og serie- 
produksjon har tatt over, en situasjon der verkstedene 
tilbød skip bare av visse typer, avhengig av produksjons- 
programmet (konfeksjonssøm). Hen dette er også et mønster 
som vi må ta store forbehold om. I krisetider ser vi ten
densen til tilbakefall til diverse-produksjon fordi det 
rett og slett ikke var mulig å opprettholde en eksklusiv 
holdning til hva det "passet” å bygge. Eller verkstedene 
baserte seg helt på andre markeder. Eksemplene finner vi 
over alt: Norsk skipsbyggeindustri i mellomkrigstiden la 
hele hovedtyngden på reparasjonsmarkedet, i sytti-årene 
kan vi se omleggingen til oljemarkedet og til "contracting” 
virksomhet i et slikt perspektiv.9 Det har også vært styr
ken ved en del av de større japanske verftene. Det har 
vært mulig for dem å legge om til produksjon av f.eks. 
stålkonstruksjoner som bruer o.l. i tider med svak etter
spørsel siden de har vært ledd i større industrielle fore- 
tak.10

Skillet mellom spesialisering og diversifisering er viktig 
for formgivingen av arbeidsprosessen. Det kan være grunn 
til å anta at spesialisering er en betingelse for en høyt 
rasjonalisert og kontrollorientert arbeidsprosess. Om
vendt vil vi tro at en diversifisering eller mangfoldighet 
av arbeidsoppgaver vil bevirke en mindre grad av rasjona
lisering og kontroll, sammenliknet med en spesialisering 
på samme tidspunkt. Vi får da det noe underlige synspunkt 
at rasjonaliserings- og kontrollvirksomheten vil være 
størst under høykonjunkturen og minst under lavkonjunkturen. 
Nå er det imidlertid liten grunn til å stille dette opp som 
regel. Til det er begrepene for tidløse i den forstand at 
de undervurderer mennesker og organisasjoners evne til å 
lære. En mer rimelig formulering vil være at spesialiser- 
ing/diversifisering gir ulike muligheter for rasjonaliser
ing og kontroll. Disse mulighetene utnyttes i tråd med 
tidligere læring og med vekt på den markedsmessige situa
sjonen. Godt marked innebærer at det er profittmotivet 
som fører til "kontroll", dårlig marked at det er en tfkamp 
for livet” situasjon.

Men ulike bedrifter har ulik mulighet for å utnytte ulike 
markedssegmenter. For eksempel vil grad av spesialisering 
og tidligere store investeringer innebære føringer - før
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inger som binder bedriften til det markedssegmentet den 
alt er spesialisert på. Andre bedrifter med mindre kapi
talutgifter vil ha lettere for å skifte markedsnisje. To 
eksempler på dette skulle vise hva jeg sikter til: Da 
bunnen falt ut av markedet for nye skip etter 1920, var 
verkstedene bare i liten grad knyttet til ren nybyggings- 
virksomhet. Det gjaldt kompetansen i organisasjonen og 
blant arbeiderne,og det gjaldt på investeringssiden. Mulig
heten for å satse mer på reparasjonsvirksomhet var i 
høyeste grad til stede og ble utnyttet. Disse mulighetene 
var gode i og med den nære koplingen til skipsrederne. Og 
reparasjonsmarkedet var langt fra så presist som nybygge- 
markedet.

Det andre eksemplet kan være Arendalsvarvet og krisen i 
1973. Verkstedet var da så spesialisert at omstillingen 
var meget tung og meget dyr. På mange vis rammet krisen 
i 1973 svensk verkstedindustri hardere enn norsk siden de 
norske verkstedene ikke i samme grad hadde satset på ren 
nybygging av skip.

Spesialiseringen ved de svenske verftene innebar store in- 
vesteringer i spesialiserte anlegg og maskiner. To konse
kvenser av dette gjorde omstillingen vanskelig. For det 
første at selve produksjonsutstyret ikke enkelt lot seg 
bruke til annen type produksjon. For det andre var 
kapitalutgiftene svært store. Det siste var en direkte 
følge av de store investeringene i nettopp det spesiali
serte produksjonsutstyret. Samlet ga dette de svenske 
verftene en mindre fleksibilitet og et større krav om av
skrivninger enn de tilsvarende norske verftene hadde.

Disse utviklingstrekkene understreker det samfunnshistoriske 
nivåets betydning når vi skal diskutere de betingelser ar
beidet i skipsindustrien har blitt formet under. Men de 
kan heller ikke forklare alt. En rad særegne forhold har 
gjort seg gjeldende i de ulike land til ulike tider, og 
presset fra den internasjonale utviklingen har vært av ulik 
styrke.

Til tross for dette har vi hevdet at det har foregått en 
utvikling fra en manufakturpreget til en stor-industriell 
produksjon av nye skip i de fleste land. Men den har skjedd 
til ulik tid og i ulike former.
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ARBEIDSPROSESSEN OG NORSK SKIPSBYGGING

Vi vil nå rette blikket mer direkte mot utviklingen av ar
beidet og de betingelser arbeidet ble utført under. I 
denne sammenhengen vil vi behandle to grupper - bedrifts
ledelsen og arbeiderne. Sentralt i vår forståelse av denne 
utviklingen vil nødvendigvis bedriftsledelsen måtte stå.
Ut fra vår tidligere diskusjon må vi kunne hevde at den 
er klemt mellom et ytre markedspress og et indre drifts- 
press, under sin jakt på fortjeneste. Til daglig er selv
sagt disse to press-sidene koplet sammen* og ledelsens 
handlinger kan selvfølgelig ikke forståes bare på basis av 
den ene. Særlig viktig er dette om vi vil følge bedriften 
over et lengere tidsrom med skiftende konjunkturer.

La oss derfor se på hvordan norsk skipsbygging endret seg 
fra mellomkrigstid til etterkrigstid. Vi skal starte med 
mellomkrigstiden.

MELLOMKRIGSTIDEN

En egnet begynnelse kan være å se nærmere på hva de verk
stedene som ble kategorisert som skipsverft , arbeidet med. 
Det viser seg da at mellom 50 og 80% av arbeidet gikk med 
til reparasjonsvirksomhet av ulikt slag. I gjennomsnitt 
besto altså bare ca. 40 % av arbeidet av ny produksjon.11 
Vi må anta at en god del av dette var nye skip, men langt 
fra alt. Stålkonstruksjoner og støpejernsprodukter hadde 
også sin store del av de 40 %. Og av det som var nye skip, 
var storparten meget små. Bare de aller største verftene, 
slik som Aker mek. Verksted klarte å bygge større båter 
gjennom hele perioden. ,!SkipsbyggingM i mellomkrigstidens 
Norge var derfor en meget sammensatt beskjeftigelse. Ordet 
"diverseproduksjon" er kanskje det mest korrekte. Egentlig 
var dette en arv som stammet fra det 19. århundrede. Det 
var ikke uten grunn at skipsbyggeriene het ,!mekanisk verk- 
stedn og ikke verft eller skipsbyggeri. Det gjenspeiler 
i mangt og meget karakteren av produksjonen. I årene før 
og rett etter 1. verdenskrig var det tendenser til spesia
lisering, men under mellomkrigstidens depresjoner var det 
det gamle mønsteret som igjen ble dominerende.

Denne diversifiseringen gjenspeilte på mange vis markeds
situasjonen, men ikke utelukkende. En av mellomkrigstidens 
få vekstsektorer, tankskipsfarten, ble stort sett ikke ut
nyttet av de norske verkstedene. Desto sterkere sto den 
i Sverige som bygget opp hele sin nye skipsbyggeindustri
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rundt denne og med norske redere som hovedkunder.12 Det 
ligger imidlertid utenfor rammen av denne artikkelen å 
diskutere dette nærmere.

Norske skipsbyggerier benyttet derimot nyskipsbyggingen 
delvis som utjevning av det ujevne reparasjonsmarkedet. 
Arbeidet med reparasjoner er kjennetegnet ved at det er 
svært ustandardisert, at tiden er det viktigste elementet 
og derfor at verkstedet på kort varsel måtte kunne kaste 
inn en relativt stor innsats både av materialer og arbei
dere. Fortjenesten på slike arbeider var og høyere enn 
for nyskipsbyggingen der konkurransen var langt mer inter
nasjonal og derfor mye hardere. Nyskipsbyggingen ble med 
andre ord et hjelpemiddel for å holde en større arbeids
stokk sysselsatt som så raskt kunne flyttes over på repa
rasjoner når mulighetene bød seg.13

Verkstedets organisering og teknologi bar da også preg av 
en slik diversifisering. En lang rekke fag hadde sine 
egne små verksteder der de kunne ta mange ulike typer opp
drag. Universalmaskiner var derfor mer vanlige enn spesial- 
maskiner. Det ga stor fleksibilitet, men liten produktivi
tet sammenliknet med spesialutstyr. Selve nyskipsbyggingen 
var sentrert om arbeidet på beddingen der skipet ble reist 
omtrent på samme måte som et hus. De ulike fag utførte 
sitt arbeid i de ulike verksteder og på nybygget, og skipet 
reiste seg langsomt på beddingen.ltf

Organisatorisk var arbeidet dominert av formennene.
De fordelte arbeid, satte akkorder, foresto displinærfor- 
føyninger og var og sentrale når det gjaldt tilsetting og 
avskjedigelse. Funksjonærstabens oppgaver var først og 
fremst å stå for salg og regnskap samt konstruksjon og 
arbeidstegninger til verkstedene. Som bindeledd sto verks- 
mesterene som formennenes overordnede. Men sett fra ar
beidet på gulvet, var dette først og fremst formennenes 
verksted. "Småkonger" er en betegnelse som ble nyttet om 
dem. Og deres makt må ha vært av tilsvarende størrelse.
Vi må huske at arbeidet var lite standardisert. Hver jobb 
var i en viss forstand ny. Samtidig fantes det ingen mas
kiner eller teknikker som krevde et fast tempo, altså ingen 
upersonligtkraft som sørget for en høy arbeidsintensitet 
(slik som f.eks. et samlebånd ville ha gjort). Og lønnen 
var bestemt av akkordforhandlingene med formannen, med alle 
muligheter åpne for "trynetillegg" og straffeakkorder. 
Driften var helt ut basert på en personlig kontroll.
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Kampen om arbeidsforholdene kom da også i første rekke til 
å bli en kamp om akkorder, og om formennenes urettferdig
het. Konfliktene om umulige formenn kan vi følge langt 
inn i femtiårene.

På Aker, og trolig også andre steder, gjenspeilte konflikt
linjene ség i den måten klubben var organisert på. Hvert 
fag hadde sin "gruppe" med gruppestyre som hadde som en av 
sine viktigste oppgaver å forhandle med formennene for 
akkurat det faget. Rett nok var de fleste av produksjons
arbeiderne samlet i et forbund, Norsk Jern- og metallar
beiderforbund, men gruppene hadde en god posjon indre selv
styre. Konflikter mellom gruppene om hvem som skulle ut
føre hvilket arbeid, var ikke ukjent, selv om det var ube
tydelig i forhold til de stridigheter som de britiske skips- 
byggearbeiderne slet med når det gjaldt "demarcation con
flicts".1 5

Men og innad i faget var det forskjeller mellom arbeiderne. 
I hovedsak kan vi i mellomkrigstiden skille ut tre grupper: 
fagarbeideren, hjelpearbeideren og lærlingen. Ofte arbei
det de sammen i lag med fagarbeideren som leder og arbeids- 
fordeler. Det var heller ikke uvanlig at det var laget 
som fikk en akkord sammen. Det klassiske bildet på et 
slikt lag var klinkelaget, med klinkeren, motholderen, 
nagelvarmeren og nagellangeren. De arbeidet sammen så å 
si hele tiden. Rett nok kjenner vi ikke eksempler på at 
de oppnådde samme autonomi som i Storbritannia rundt år- 
hundreskriftet. Der skiftet laget ofte samlet arbeids
giver etter hvem som ga den beste betalingen og det beste 
arbeidet. Trolig må laget som produksjonsenhet også ha 
stått temmlig sterkt i Norge. Dette må igjen bety at for
mannen i en viss utstrekning må ha delegert en del av sin 
myndighet til lagenes "baser" som så fordelte det videre 
innen gruppen.

En slik organisasjonsform hadde mange av det førindustri
elle håndtverkets preg. Fagstoltheten og opprykket fra 
lærling til fagarbeider og bas var utvilsomt særmerker ved 
arbeidet. Konflikter om akkorder kunne derfor vel så mye 
få et faglig innhold som et lønnspolitisk. Og "umulige" 
formenn kan lett tolkes som formenn som ikke forsto hva 
som det var nødvendig å gjøre på en akkord. Eller med 
andre ord: akkordkonflikten kunne like lett gå på omfanget 
og kvaliteten av arbeidet som på den kalkulerte tiden i og 
for seg.
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Mot slutten av trettiårene ble markedet for nybygging av 
skip bedre, selv om selve byggeprosessen forble preget av 
den etablerte rammen og den hevdvunne måte å produsere 
skip på. Det er typisk at den norske produksjonen målt 
i brutto tonn bare så vidt oversteg produksjonen fra 
glansårene rundt 1910 i slutten av 30-årene.

ETTERKRIGSTIDEN

Det var først i etterkrigstiden at de store endringene 
kom, og da heller som et svar på akkumulasjonsmulighetev 
enn som et svar på akkumulasjonstvangen. Først og fremst 
gjaldt dette under høykonjunkturen fram til 1957. La oss 
derfor se litt på hva disse endringene besto i, hvilke 
forutsetninger de bygget på og til sist hvilke rammer og 
muligheter de satte for arbeidet på skipsverftene.

Endringene var nært knyttet til en spesialisering på stor- 
skipsbygging. Innen denne spesialiseringen var det så to 
store teknologiske endringer som var typiske: for det 
første omleggingen til sveising som den dominerende sam
menføyning smet oden og dernest seksjonsbyggingen som den 
dominerende byggemetodikken.

Seksjonsbygging innebar at så store deler av skipet som 
mulig (begrenset av hall og kraner) ble gjort ferdig i 
skipsbyggehallen eller på områder i det fri, og at de så 
i tur og orden ble heist på plass på beddingen. Dermed 
var forbindelsen mellom hallarbeidet og skipet på beddin
gen blitt mye friere og arbeidet på seksjonene kunne skje 
uavhengig av hva som skjedde på beddingen eller i bygge- 
dokken. Det markerte på mange vis en endring fra en 
beddingsentrert og lineær produksjon (i den forstand at 
alt arbeid måtte foregå i en bestemt rekkefølge basert på 
hvor langt skipet var kommet på beddingen) til en paral- 
lellpreget og hallsentrert byggemetodikk.

Det er åpenbart problematisk å si at sveisingen var årsak 
til seksjonsbygging eller også litt svakere: at sveising 
var en nødvendig forutsetning for seksjonsbygging. Fra 
Sverige vet vi at seksjonsbygging, rett nok i mindre 
skala, ble introdusert sammen med spesialiseringen på 
tankskip i trettiårene. Under krigen ble det seriebygget 
en enorm mengde skip i USA ved hjelp av seksjonsbygging. 
Disse ble rett nok i en viss grad sveiset, men det ser 
egentlig ikke ut til å ha vært nødvendig med sveising for 
at seksjonsbyggingen skulle bli benyttet. Snarere var 
tidsfaktoren og erfaringene med serieproduksjon innen
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andre bransjer kanskje den viktigste erfaringsbakgrunn for 
de amerikanske serieskipene.

I Norge gikk derimot sveising og seksjonsbygging sammen.
I tid kom omleggingene etter Sverige og USA slik at en 
kjente til de utenlandske verkstedenes erfaringer.1^

Sveisingens kanskje viktigste rolle var å skape en ulike- 
vekt i det gamle produksjonsmønstret - en gjennomgripende 
ustabilitet som åpnet en rekke mulige utviklingslinjer. 
Karakteren av disse endringene var av en slik art at de 
åpnet for en gradvis.utvikling og dermed for en langsiktig 
kollektiv læreprosess. Større og større seksjoner og mer 
og mer sveising i forhold til klinking. Samtidig intro
duserte endringene ustabiliteter på en lang rekke andre 
områder. Hallene måtte endres, kranene måtte ha større 
kapasitet, sveising ble nyttet i stedet for støping, 
stillasbyggerne fikk andre oppgaver osv. Hen framfor alt 
satte den nye byggemetodikken nye krav til organisasjon og 
planlegging. Bare i den grad verkstedene var i stand 
til å etterkomme disse kravene, var de i stand til å tjene 
penger på nybyggingen.

Seksjonsbyggingen innebar en omlegging fra en beddingsent- 
rert til en hallsentrert byggeprosess. Et eksempel på 
dette er reduksjonen i antall beddinger som fant sted i 
etterkrigstiden. Mens de gamle store skipsverftene i Stor
britannia godt kunne ha ti beddinger, hadde det nye Aren- 
dalsvarvet i Sverige bare to byggedokker (ferdig i 1963), 
men til gjengjeld mange ganger så stort hallareal. Gjen- 
nomløpstiden på beddingen sank drastisk i denne prosessen. 
Men det viktigste var oppløsningen av sammenhengen mellom 
hvor langt skipet var kommet på beddingen, og hva de enkelte 
faggrupper måtte gjøre. Det ble mulig å arbeide uavhengig 
av hvilket stadium båten på beddingen var i.

En slik byggemetodikk måtte nødvendigvis ødelegge den gamle 
organisasjonformen der all planlegging lå hos formennene 
ut fra de behov båten på beddingen stilte. Med seksjons
bygging ble koordineringsproblemene for store.

På Aker artetoppløsningen av formennenes rolle seg ved at 
bedriften etablerte planleggingskontorer fra 1950 av og ut
over. Samtidig ble akkordkontorene styrket for å finne et 
Mbedre,f grunnlag å sette akkorder på. Fra fagbevegelsens 
side artet denne utviklingen seg først og fremst som en 
kamp om akkordene og om fordelingen av makt mellom formenn,
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plankontorer og akkordkontorer.

Fra bedriftsledelsens side var det et forsøk på å få bedre 
kontroll med produksjonen og med den tiden de enkelte del
operasjonene egentlig trengte. Det var ikke snakk om å in
vestere i helt nye produksjonsanlegg (med unntak av Stord 
verft og Tangen verft som vi skal komme tilbake til), men 
snarere å flikke på og utvikle verftet videre som det sto,
Et år ble det kjøpt nye beddingskran&r, et annet ble ut- 
rustningskaien forlenget, nye lagerlokaler ble reist, de 
ulike faggruppenes verksteder ble modernisert litt etter 
litt, osv.

Omleggingen kunne i mangt og meget symboliseres ved over
gangen fra klinking til sveising. I stedet for klinke- 
laget kom den individuelle sveiser. I stedet for en tra
disjonell fagopplæring innen rammen av arbeidslaget, kom 
en mye mer uklar og kurspreget opplæring. Og i stedenfor 
oppdelingen mellom fagarbeider, hjelpearbeider og lærling 
kom en diffus og gradvis utvikling fram mot full fagar
beider status. Sveiserne kunne nyttes på oppdrag med ulik 
vanskelighetsgrad ut fra ulikt stadium i opplæringspro
sessen.

Men fortsatt var selve sveisekunnskapen og arbeidsutførel
sen preget av sveiseren og forbeholdt sveiseren selv. Rett 
nok økte bruken av sveiseautomater, men ikke i så stor grad 
at det ble mulig å utføre store deler av arbeidet uten 
grundige kunnskaper om sveising.

La oss nå vende blikket mot de samfunnsmessige forhold som 
denne utviklingen foregikk under. Vi har alt nevnt en vik
tig betingelse, spesialiseringen. Og spesialiseringen hang 
i første rekke sammen med høykonjunkturen for skipsbygging 
fram til 1957, slik vi alt har vært inne på. På dette 
tidspunkt var det verksteder som hadde oidre helt fram til 
1963, altså i en seksårsperiode. Årsakene til høykonjunk
turen ligger selvfølgelig delvis i den sterkt voksende 
verdenshandelen, men og i en teknologisk utvikling av pro
duktet, av skipene, med en spesialisering av både skip og 
lastehåndteringssysternene på land. Dette gjorde det mulig 
å produsere og å selge skip med stor fortjeneste selv om 
lastevolumet i verdensflåten ovetsteg behovet. Den nye 
teknologien i de nye skipene var mer effektiv enn den gamle. 
Det mest dramatiske eksemplet på dette er de store tank
skipene, fra 10 til 100 til 300 tusen tonn dødvekt over en 
tyveårsperiode. Men også bulcskip og kjøleskip var utslag
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av denne endringsprosessen. De siste betydde relativt 
sett mer for norske verksteder enn tankskipene siden de 
ikke krevde så store anlegg.17

Omleggingen i verdens skipsbygging i etterkrigstiden 
krevde altså for det første en spesialisering og 
dernest en omlegging av produksjonen, der planlegging 
og kontroll ble stikkord, og en omlegging av produktet til 
de nye spesialskipene. I denne omleggingsprosessen var 
det altså at Storbritannia ikke klarte å følge opp, og at 
Sverige og Japan seilte opp som store skipsbyggenasjoner. 
Norge hadde imidlertid også en meget sterk relativ vekst, 
faktisk en av de sterkeste i verden. Men her må vi huske 
at utgangspunktet var meget lavt.

Utviklingen av den norske skipsbyggeindustrien hadde også 
visse særnorske trekk på det samfunnshistoriske plan. Jeg 
tenker her i første rekke på det stramme arbeidsmarkedet 
og på NAIfe, LOsog regjeringens bestrebelser på å øke pro
duktiviteten i industrien.

Ved siden av en periodevis stålmangel var det stramme ar
beidsmarkedet en av industriens største bekymringer. Flere 
verksteder hevdet at de kunne ha produsert mer om de bare 
hadde hatt flere folk. For ikke å snakke om de problemene 
som oppsto med en meget høy "turnover". Spesielt utsatt 
var verkstedene i Oslo, Aker og Nyland. På Aker ble det 
hevdet at de utdannet sveisere for hele Østlands-regionen. 
Særlig rekrutteringen av sveisere var problematisk siden 
deres fag ikke var knyttet bare til skipsbygging. Det var 
behov for dem i en lang rekke andre bransjer som alle var 
i vekst samtidig. Og skipsbyggingsindustrien var i denne 
sammenhengen ikke kjent for verken et godt arbeidsmiljø 
eller spesielt høy lønn.

Men det var også problemer knyttet til andre faggrupper, 
særlig maskinarbeidere, skipsbyggere (platearbeidere) 
og dreiere. Aker forsøkte å løse disse problemene ved 
å rekruttere arbeidere fra hele Østlandet og Nord-Norge, 
og så gi dem opplæring på bedriften. Men det ga ingen 
garanti for at de forble der. Snarere så det ut til at 
de gikk over til andre bedrifter så snart de var utlært.
Det er klart at dette stramme arbeidsmarkedet ga arbeiderne 
en sterk posisjon når det gjaldt forhandlinger på bedriften, 
rent generelt sett. En tilsvarende situasjon fantes også 
på verkstedene utenfor Oslo, selv om problemene der neppe 
var så store.
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En annen sentral betingelse var det produktivitetsfrem- 
mende arbeidet som ble drevet av regjering og fagbevegelse. 
Den største betydningen dette hadde, var trolig ved at det 
ble etablert et ideologisk hegemoni for tanken om at høy
ere lønn var knyttet til økende produktivitet. Eller sagt 
på en annen måte, det var samarbeidsideologiens praktiske 
utslag på verkstedgulvet som vi her står overfor. For 
skipsbyggeindustrien generelt er det verd å merke seg hvor
dan et slikt syn godt kunne harmonere med det vi tidligere 
har sagt om kritikken av formennene som egenrådige små
konger og med den etablerte fagstoltheten. Spesielt 
gjaldt dette de teknologiske betingelser arbeidet i skips
verftene ble utført under. Her var det ingen maskin som 
bestemte tempoet. Det var i større grad snakk om bedre 
planlegging og tilrettelegging. Med andre ord ikke en 
inngripen i selve utføringen av faget, men heller i de 
betingelser som faget ble utført under. Særlig viktig må 
dette ha vært i femtiårene før endringsprosessen begynte 
å tære på faginnholdet.

Disse forholdene, sammen med de interne omstruktureringene 
og spesialiseringen, ga på mange vis de betingelser som arbei
det ble utført under i femtiårenes skipsbyggeindustri.
Det kan derfor være av interesse å se litt nærmere på noen 
utslag dette ga seg. Vi vender derfor tilbake til Aker i 
Oslo for å se nærmere på hvordan klubben og ledelsen hand
let i noen viktige spørsmål.18

Vi har tidligere nevnt to viktige områder for konflikt, 
akkordsettingen og "urimelige" formenn. Disse to områdene 
løp ofte sammen i nettopp uenighet om akkordsettingen. 
Særlig viktig ble dette området også fordi en situasjon 
med teknologiske endringer ikke gir samme grunnlag som 
tidligere til å sammenlikne nye akkorder med gamle.

Akkord og akkord kan være så mangt. I skipsbyggeindust
rien var det etablert et system med både store og små akk
order (når det gjaldt arbeidets omfang), men i hovedsak 
var akkordene store. Ofte involverte de flere arbeidere.
De kunne til og med bli så store at de liknet met på under- 
entrepriser enn på industrielt organisert arbeid. To for
hold gjorde det særlig vanskelig å sette akkorder: pro
duktet, skipet, endret seg fra nybygg til nybygg, og tek
nologien og byggemetodikken endret seg. Det fantes med 
andre ord lite grunnlag å sette akkorder på. Fleksibili
teten i dette systemet var også liten. For bedriftsledel
sen var det et stadig tilbakevendende problem ikke å kunne

93



disponere arbeiderne fritt. Var de først satt på en akkord, 
var det vanskelig å fjerne dem før akkorden var ferdig. Og 
det kunne ta uker. Sammen med situasjonen på arbeidsmar
kedet ga dette arbeiderne en sterk forhandlingsposisjon når 
akkordene skulle fastlegges. Intensjonene fra bedrifts
ledelsen med et akkordsystem var jo opprinnelig å sørge 
for en høy arbeidsintensitet. I så måte var systemet på 
Aker temmelig mislykket. Og ikke bare på Aker, men på de 
fleste norske skipsverft. Ingen steder framkommer det 
klager på arbeidstempoet fra fagbevegelsens side. Tvert 
i mot framholder både klubben og områdekonferansene for 
skipsbyggearbeiderne de muligheter akkordsystemet ga til 
en "god*1 fortjeneste.

For bedriftsledelsen tårnet imidlertid problemene rundt 
akkordsystemet seg opp. Særlig når også forsøkene på å 
nytte arbeidsstudier støtte på stor motstand bl.a. i for
bindelse med setting av akkorder. Vi kan forestille oss 
at bedriftsledelsen hadde to muligheter for å gjennomføre 
sine intensjoner om planlegging og kontroll. Enten måtte 
en gå den vei Taylor lenge før hadde pekt på, nemlig å 
splitte opp akkordene i så små og så standardiserte biter 
som mulig, eller så måtte en finne et nytt lønnssystem.
En oppsplitting av akkordene var vanskelig fordi klubben 
ikke aksepterte arbeidsstudier. Argumentasjonen her gikk 
i første rekke på at dette ville true fortjenesten. Utover 
i første halvdel av femtiårene prøvde bedriften så på ulike 
måter å "reformere" det etablerte systemet, men uten særlig 
hell. Igjen er det verdt å minne om det stramme arbeids
markedet og den sterke posisjonen dette ga arbeiderne.

I denne meget labile situasjonen, der både produkt og pro
duksjonsteknologi var under endring, og der bedriftene 
satt med et lønnssystem som var et produkt av en annen his
torisk situasjon, kan det være grunn til å peke på enkelt- 
individers muligheter til å påvirke situasjonen. På Aker 
var det to sentrale personer i denne prosessen: direktøren 
Martin Siem og tillitsmannen Ragnar Kalheim. Siem var 
sterkt opptatt av "rasjonell bedriftsledelse", og han var 
drivkraften i planleggings- og tilretteleggingsarbeidet. 
Kalheim på sin side var nært knyttet til Furubotn og hans 
tanker om å utvikle produktivkreftene slik at Norge nærmest 
automatisk ville vokse inn i sosialismen. Dermed var 
grunnlaget lagt for et langt samarbeid om å øke produktivi
teten. Begge var motstandere av den gamle måten å produ
sere skip på, rett nok på ulike premisser, og begge var 
sterke talsmenn for å øke produktiviteten. Begge så lønns-
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systemet slik det ble praktisert, som en av de største 
hindringene for en framtidig vekst. Ut fra de mange sam
taler som disse to hadde kan vi forestille oss at tanken 
om et fastlønnssystem vokste fram. Fra Kalheims og klub
bens side var det viktigste kravet til et slik systeuj at 
"fortjenestemulighetene" måtte sikres. Fra bedriftens 
side at en da måtte akseptere metodestudier. Som forslag 
kom fastlønnssystemet fra bedriftsledelsen. Fastlønnen 
skulle knyttes direkte til utviklingen av bedriftens pro
duktivitet på en slik måte at dersom produktiviteten økte 
skulle arbeiderne ha rett til å forhandle om en del av den 
økte fortjenesten. Samtidig aksepterte klubben metode
studiene. Våren 1957 ble systemet akseptert av klubben 
med 3/4 flertall.

Systemet var bygget på jobbklassifikasjoner og innen 
jobbene på to typer tillegg, ansiennitetstillegg og dyktig- 
hetstillegg. Disse tilleggene kunne gies hvert halvår i 
løpet av de to første årene en arbeider satt i en jobb.
Med andre ord en uhyre rask progresjon som må sees som et 
svar på bestrebelsene om å binde arbeiderne mer til bedrif
ten, eller på situasjonen på arbeidsmarkedet om en vil.

Formennene var i denne prosessen skjøvet ut over sidelinjen. 
De mistet sitt sterkeste maktmiddel, muligheten til å fast
sette den reelle lønna. Samtidig mistet de mye av plan
leggings- og tilretteleggingsfunksjonen siden dette i mye 
sterkere grad ble skjøvet opp i bedriftshierarkiet. Til
bake fikk de den gamle overvåker-rollen og detalj tilrette
leggelsen. Samtidig økte deres rapporteringsoppgaver til 
den høyere ledelsen sterkt. De ble i en langt sterkere 
grad underordnede "funksjonærer" enn tidligere.

Selve inngrepet i arbeidsoperasjonene var imidlertid ikke 
så sterkt. Fortsatt hadde fagarbeiderne et betydelig an
svar for hva som måtte gjøres innen de rammene som ble 
trukket opp gjennom planleggingen. Men tendensen fikk 
uvegerlig i retning av mindre selvstendighet.

For å få et bedre grep om dette kan det være grunn til å 
se litt nærmere på yrkessammensetningen av de som arbeidet 
på skipsverftene i Norge. Et egnet utgangspunkt kan være 
først å se på forholdet funksjonær-arheider og dernest 
splitte arbeiderne opp i ulike faggrupper.

Som ventet finner vi at funksjonærandelen av den totale 
sysselsettingen har økt i etterkrigstiden. Grovt sett
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har det skjedd en fordobling, fra 10 til 20 % av totalt 
antall ansatte. I mellomkrigstiden lå andelen enda lavere, 
unntatt i kriseårene, da den totale sysselsettingen var 
ekstra lav. Denne fordoblingen har sammenheng med økningen 
i funksjonærstabens arbeidsområder, der planlegging, kon
struksjon og kontrollfunksjonene inngår som sentrale og 
voksende felt.13

Men også blant de ulike faggruppene må de ha skjedd end- 
ringer i tråd med spesialiseringen og den nye byggmetodik- 
ken. En oversikt basert på de 21 største skipsbyggeriene 
her i landet (eksklusive Marinens hovedverft i Horten) gir 
følgende bilde20:

Grupper som har økt sin andel 
absolutt og relativt:

1950 1967

-Stålfagene (plate, sveis o.l) 29,2%(3 072) 39,2%(5 312)
-Elektro og rørleggere
Stabil relativ andel:

4,4% (458) 18,6%(2 527)

-^Maskinarbeidere (mek. og mask.)17,6%(1 845) 
Tilbake, relativt og absolutt:

18,6%(2 527)

-Lærlinger og aspiranter 11,8%(1 241) 6,8% (922)
-Tradisjonelle fag
Fordelt på følgende fag:

18,1%(1 906) 11,6%(1 567)

Smeder 1,8% 0,6%
Snekkere 5,0% 3,5%
Tømmermenn 6,2% 4,4%
Støperiarbéidere 1,7% 0,3%
Malere 1,5% 1,4%
Blikkenslagere

Tilbakegang, relativt:
1,9% 1,3%

-Driftsarbeidere (sjauere, 
vakt o.l.)

18,9%(1 984) 16,6%(2 248)

100,1%(10 506)100,1%(13 563)

I alle disse tallene er spesial- og hjelpearbeidere henført 
til tilhørende faggruppe der de arbéider.

Hvilke konklusjoner kan vi så trekke av dette materialet? 
Det viktigste må bli konsentrasjonen om stålfagene og ut- 
skyvingen av de ffsekundære,f skipsbyggefagene. Med andre 
ord er det snakk om at spesialiseringstendensen også 
slår inn her. En slik spesialisering og rasjonalisering 
bør også redusere driftspersonalet. Vi kan se at dette 
skjer, men ikke i dramatisk grad. Rørleggerfaget og elek
trofagets sterke stilling kan også knyttes til de tekno
logiske endringer i produktet, skipet, og til endringene i
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byggemetodikken der røropplegget etter hvert blir utført 
i seksjonene i stedet for som tidligere, etter at skipet 
var ferdig.

Utskyvningen av en lang rekke håndtverkspregede fag peker 
på en annen effekt av spesialiseringen, nemlig at flere 
bedrifter delte arbeidet mellom seg. Eller med andre ord 
at verkstedet setter bort deler av arbeidet til andre be
drifter eller underleverandører. Dette kunne ta to for
mer. Enten, som vanlig ved malerarbeider, at et maler- 
firma ble leiet til å male skipet, eller som det i en viss 
utstrekning skjedde med snekkerarbeidet, at innredning o.l. 
ble standardisert og kjøpt ferdig fra underleverandører.
En slik arbeidsdeling mellom bedrifter var vel kjent fra 
mellomkrigstiden. Endringen nå var først og fremst av 
kvantitativ art. Forutsetningen for dette var både spesi
aliseringen som vi har sett på tidligere, og en stadig ster
kere standardisering. Verkstedenes arbeid ble altså i 
stadig sterkere grad preget av stålgruppene og stålarbeidet, 
mens det øvrige arbeidet ble presset ut.

Produktteknologien krever altså at enkelte fag trekkes inn 
(som elektro og rørlegging), mens andre skyves ut som ledd 
i standardiserings- og spesialiseringsbestrebelsene. Elek
triker- og rørleggerarbeidet ble derimot integrert i den 
stadig mer spesialiserte produksjonen og lot seg ikke 
skille ut.

Vi kan også betrakte sammensetningen av arbeidsstokken på 
en annen måte, ved å bruke graden åv kvalifikasjon som 
grunnlag for inndelingen. Vi har før antydet at det var 
rammene rundt arbeidet som endret seg og ikke så mye kva
liteten i arbeidet, selv om selvstendigheten avtok. Et 
slikt synspunkt gjenspeiles i sammensetningen av arbeids
stokken. Andelen fagarbeidere var den samme både i 1950 
og i 1967, ca. 55 %. Men en ny gruppe var etablert, de 
såkalte spesialarbeidere. I 1967 utgjorde denne 13,4 % 
mot 6,3 % 17 år tidligere. Hjelpearbeidergruppen ble der
for redusert tilsvarende, fra 38,9 % til 31,6 %^1. Spesial- 
arbeidergruppens vekst kan godt taes som tegn på hva som 
var det kvalifikasjonsnivået som bedriften trengte.

To forhold gjør imidlertid en slutning fra kvalifikasjons- 
kategoriene ovenfor til kvalifikasjonene ved selve arbeidet 
problematisk. For det første vet vi at bedriftene i peri
oden delvis hadde en undersysselsetting på faglært arbeids
kraft (Jfr. det stramme arbeidsmarkedet). Dernest ble tro
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lig også kravene for å bli kategorisert som fagarbeider, 
endret. Vi må derfor ta forbehold for dette og bare an
tyde at store og dramatiske endringer i kvalifikasjons- 
nivået neppe kan ha funnet sted. Men at det var endringer, 
er hevet over tvil.

Det geografiske lokaliseringsmønstret kan og si noe om 
viktige kvalifikasjoner i arbeidet. Tradisjonelt har stål- 
skipsbyggeindustrien vært lagt til større bysentra, der det 
har vært god tilgang på faglig kvalifisert arbeidskraft. 
Typisk i så måte er sammenklumpingen av den britiske skips- 
byggeindustrien langs utløpene av Tyne, Wear og Clyde.22 
Her lå det dusinvis av byggerier vegg i vegg. Motivet ved 
lokaliseringen av først og fremst de faglige kvalifikasjo
nene som fantes her. I Norge spilte, som vi har sett, re
parasjonsvirksomheten en større rolle, selv om de største 
byene hadde mer enn ett verft som kunne bygge nye skip. 
Etterkrigstidens norske nyetableringer innen bransjen brøt 
imidlertid dette mønstret. Tangen verft i Kragerø, Stord 
Verft og Aker Verdal på Verdalsøra er alle eksempler på 
etableringer utenom de større byene.

Stord Verft kan i denne sammenhengen fortjene en litt nær
mere oppmerksomhet siden verftet kom til å framstå som et 
flaggskip for norsk skipsbygging mot slutten av seksti
årene. Selve etableringen bryter med det mønstret vi har 
skissert ovenfor. Rett nok fantes det et lite skipsbyggeri 
der tidligere, hovedsakelig basert på kystflåten, men som 
storskipsbyggeri var verftet helt nytt. I siste halvdel av 
av femtiårene ble det bygget opp et verft som var i stand 
til å bygge de største tankskip i Norge.

Etableringen på Stord var et utslag av de problemer og 
muligheter som lå. i skipsbyggingsbransjen i femtiårene. Ut
gangspunktet var det meget gode og ekspanderende markedet 
for tankskip og de problemene Aker mek. Verksted i Oslo 
hadde med arbeidsmarkedet og med sin geografiske innestengt- 
het.23

Aker kjøpte seg derfor inn i det gamle verkstedet på Stord 
og snartet en voldsom utbygging. Målsettingen var å produ
sere de største tankskipene som det var behov for. Men det 
var bare skrogarbeidet som skulle utføres på Stord. Ut
rustningen skulle skje i Oslo. Motivet for valget av Stord 
var først og fremst mangelen på fagarbeidere i stålfagene 
i Oslo. Verkstedet disponerte et stort område ved Son der 
det tidligere var planlagt å bygge et verft (1917), men
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dette ville ikke løse arbeidsmarkedsproblemene nå. Poenget 
med valget av Stord var altså at der mente man å finne en 
arbeidskraft med tilstrekkelige sosiale kvalifikasjoner 
(stabilitet, pålitelighet), selv om de kanskje manglet de 
rent faglige kvalifikasjonene. Som vi ser er argumenta
sjonen fra de tidligere etableringene snudd på hodet. De 
faglige kvalifikasjonene kunne gies ved opplæring og var 
ikke lenger en nødvendig betingelse. Samtidig sier dette 
noe om hvorledes kvalifikasjonskravet hadde endret seg i 
stålsektoren. I utrustningen var det derimot nødvendig 
med mange fag og høye kvalifikasjoner. Skipene skulle 
derfor taues til Oslo for utrustning.

Nå var dette ikke noe nytt for Aker. Alt et par år tid
ligere var et lignende produksjonssamarbeid etablert med 
Tangen verft i Kragerø. Og vi finner damme argumentasjon 
igjen da Aker planla en større motorfabrikk i Førde (1966— 
1967).

På mange vis kan vi se denne utviklingen som en viderefør
ing av spesialiseringen som vi tidligere omtalte, til å 
omfatte deler av skipet (skrog, motor, utrustning). Et 
viktig tilleggstrekk fantes imidlertid også. Oppdelingen 
skjedde ikke innen en bedrift, men innen et konsern. I 
tillegg til de to stålprodusentene kom Kampen mek. verksted 
(oppkjøpt i 1956) som skulle huse støperidriften, Nyland 
Verksted (1957) som skulle drive reparasjon og reservegods- 
produksjon, og Trondheim mek. Verksted (1960), som skulle 
ta arbeid for kystflåten, samt reparasjoner.

Senere, i 1965, ble også Bergens mek. Verksteder kjøpt opp, 
først og fremst p.g.a. reservemotorproduksjonen. Men BmV 
ble aldri integrert i produksjonssamarbeidet på samme måte 
som de øvrige. Denne spesialiseringen og produksjonsdel
ingen gjorde det mulig å produsere et skip på flere verk
steder, slik at produksjonskapasiteten kunne utnyttes enda 
bedre. Men det var og en forutsetning at planleggingsar
beidet ble styrket ytterligere. På mange vis var dette spe- 
sialiseringstendensen drevet til det ytterste, der arbeids
delingen ikke lenger var bare en arbeidsdeling innen be
drift, men og mellom bedrifter.

For arbeidet på verkstedene betydde dette at de enkelte 
verksteder ble underlagt kontroll og ordre fra Staben i 
Oslo. Funksjonærarbeidet ble med andre ord også sterkere 
oppdelt, slik vi har sett at det var tendenser til for ar
beidet på gulvet. For klubbene gjordd det lokale forhand-
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linger vanskeligere, men fellestillitsmannsordningen 
gjorde at klubbene sto sterkere overfor Staben. Det var 
med andre ord snakk om en sentralisering av makt, både 
når det gjaldt klubbene og ledelsen, og vi må kunne fore
stille oss at geografiske konflikter godt kunne overskygge 
arbeidskjøper/arbeidsselger relasjonen.

Det mønstret som ble etablert med Akergruppen, var i en 
forstand spesielt norsk og et svar på den norske boset- 
ningsstrukturen og på arbeidsmarkedets krav. I utlandet 
valgte man som regel heller å bygge store, helt spesiali
serte verft, som Arendalsvarven. Dette verftet var etab- 
ldrt som en gedigen samlebåndsfabrikk med en produksjons
linje på flere kilometer. Hver tredje måned var denne be
driften i stand til å levere et supertankskip.

Men hovedregelen i utlandet var at det var de gamle bedrif
tene som ekspanderte infren egen ramme. At Storbritannia 
ikke var i stand til å ekspandere videre, ble ofte forklart 
ved at de for det første ikke var i stand til å utvikle 
sitt planleggingsapparat, og dernest ved at de ikke var i 
stand til å praktisere det.24

Under krisen i midten av syttiårene ble prisen for en sterk 
spesialisering klar. En lang rekke meget spesialiserte 
verft kunne ikke produsere annet enn det de var spesial
bygget for. Når markedet for dette produktet bortfalt, 
var de ikke fleksible nok til å omstille seg. De svenske 
verftene kan stå som typiske eksempler på dette.

Tendenser til mekanisering og automatisering kan spores i 
mye av etterkrigstiden. Men det var ikke lett å gjennom
føre når en ikke kunne lage store serier av en skipstype.
Av fag som i denne sammenheng ble borte, må først og fremst 
oppmerkerne trekkes fram. Deres oppgave besto bl.a. i å 
overføre tegningene til stålplater og profiler. Her kan 
vi se litt av de samme tendenser som er framkommet ved 
studier av dreierarbeidet. Først ble optisk merking in
trodusert i femtiårene, dvs. tegningene ble overført til 
lysbilder som så ble projisert på platene. Og tegnearbei- 
det (for lysbildene) var funksjonærarbeid* Dernest ble ut
skjæringen av platene overlatt til skjærebrennere som ble 
styrt optisk direkte etter tegninger. Som siste ledd 
(i 6Q-årene) kom den numeriske skjæringen der platene ble 
automatisk skåret ved hjelp av EDB-systerner.

Utviklingen av EDB-systemene kom også til å omfatte andre
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sider av verkstedarbeidet, som konstruksjon og planlegging. 
Men igjen støtte en på vanskene med produksjonens hetero
gene karakter som vanskeliggjorde (umuliggjorde) en total 
automatisering.

KONKLUSJON

Som en slags oppsummering av utviklingen fra mellomkrigs
tiden, er det verdt å peke på noen sentrale faktorer som 
må tillegges sterk vekt når det gjelder å fastlegge de 
betingelser arbeidet ble utført under. I et historisk 
perspektiv er markedssituasjonen helt sentral. I vårt til
felle ga den mulighet for en spesialisering som nærmest var 
en forutsetning for en teknologisk utvikling. Et slikt 
synspunkt kan ikke gjøres gjeldende for alle bransjer til 
alle tider, men må snarere oppfattes som spesielt for 
skipsbygging i denne perioden. Så lenge diversifisering 
var et alteirnativ som krisereaksjon, mener vi imidlertid 
at påstanden holder.

Vi har prøvd å skissere utviklingen som avhengig ikke bare 
av utviklingen innen bransjen, men og mellom bransjene.
På produktsiden har vi for eksempel påpekt hvordan veksten 
i skipsstørrelsen og utviklingen av nye skipstyper hang 
sammen med utviklingen av nye systemer for håndtering av 
last på land-siden. Og disse systemene må vi igjen sette 
i forbindelse med volumøkningen i verdenshandelen, eller 
om vi vil, med det allmenne akkumulasjonsmønstret slik det 
artet seg i etterkrigstidens høykonjunktur. Bare ved til
strekkelig store mengder av en vare'vil det være profita
belt å utvikle spesialiserte lastehåndteringssystemer, og 
spesialskip. Men denne utviklingen ga og opphav til para
dokser. Aker produserte nettopp skip basert på denne ut
viklingen. Men den samme utviklingen førte til at Gøteborg 
ble Skandinavias mest spesialiserte containerhavn. Dette 
innebærer at Oslo mistet mye av skipstrafikken fordi varene 
gikk med lastebil fra Gøteborg. Og dermed forsvant deler 
av det reparasjonsmarkedet både det gamle Aker og Nyland 
hadde betjent. Reparasjonsmarkedet opphørte å være en 
mulig nisje i krisetider og Aker mek. Verksted ble contai- 
nerlager isteden! Oslo mistet sin rolle som sentral havne
by, ikke fordi det ble behov for mindre varer, men fordi be
hovet ble for stort,for å sette det på spissen.

For norske verksteder har vi sett at et par faktorer var av 
særlig stor betydning. For det første arbeidsmarkedet og 
dernest den nære og tidligere meget svakt utnyttede for
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bindelsen til norske redere. Først da det ble vanskelig 
å bygge båter i utlandet, pga. stort etterspørselspress, 
begynte norske redere å bygge skip i Norge.

Denne utviklingen er helt sentral for å forstå den pro
dukt ivkraftutvikl ingen som foregikk, slik vi har antydet 
det gjennom mulighetene for en spesialisering. Med andre 
ord, det samfunnshistoriske nivået slår sterkt inn når vi 
vil forklare den teknologiske utviklingen og dermed også 
utviklingen av arbeidsprosessene.

Utviklingen av et fastlønnssystem og de endringer i ar
beidsprosessen det medførte, kan ikke forståes uten å 
trekke inn arbeidsmarkedet, produktmarkedet, fagbevegel
sens politikk og ideologi og bedriftens målsetting. I den 
labile situasjonen som da oppsto, ble og personnivået vik
tig. Sentrale personer som Martin Siem og Ragnar Kalheim, 
hadde store muligheter for å utvikle situasjonen slik de 
ønsket.

Men vi kan og prøve å si noe mer generelt om utviklingen 
av arbeidsprosessene. Harry Braverman har i en artikkel 
i dette nummeret av Vardøger påpekt hvordan arbeid under 
kapitalismen tendensielt degraderes, eller om vi vil, blir 
mer innholdsløst. Sentralt i denne, sammenhengen er hans 
understreking av at dette er en tendens. Å tolke et slikt 
utsagn er selvsagt vrient, men det blir litt klarere når 
han snakker om at denne tendensen ikke egentlig er avhengig 
av teknologien. Tvert imot, sier han, så har moderne tek
nologi en tendens til å motvirke og forene produksjonspro
sesser som den gamle teknologien hadde splittet opp. Uten 
nærmere å diskutere hans påstander om slike tendenser kan 
det være verdt å forsøke å forlenge hans argumentasjon og 
å prøve å se utviklingen på Aker i lys av dette.

Braverman opererer altså med en fundamental degraderings- 
tendens, basert på hvordan kapitalismen utvikler seg. Sam
tidig innfører han en motvirkende tendens gjennom teknolo
giens utvikling. Men også for den nye teknologien slår 
dekvalifikasjonstendensen igjennom når teknologien blir en 
del av den samfunnsmessige produksjonen. Uten at Braverman 
selv har drøftet dette mer inngående, vil vi prøve å for
lenge hans synsmåter et lite stykke. Vi vil da foreslå å 
snakke om en relativ dekvalifisering innen rammen av en 
konstant teknologi. Dvs. degraderingen slår ut over tid 
så lenge bedriften produserer med samme teknologi. Ved 
innføringen av ny teknologi, er situasjonen helt uhe-
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stemt, men med muligheter for å heve kvalifikasjonsnivået. 
Problemet her er at teknologien sjelden er konstant, i 
hvert fall over lengre tidsperioder. Vi trenger med andre 
ord begreper som skiller mellom gjennomgripende endringer 
i teknologien og mer gradvise og evolusjonære endringer.
Fra teknologihistorien kjenner vi en rad eksempler på 
diskusjonen omkring vektleggingen på "store sprang" og 
"små skritt". De store skritt kalles basisinnovasjoner, 
Schumpeterianske endringer, osv., mens de små knyttes til 
forbedringer og perfeksjonering. Olav Fagerlid brukte 
begrepene innovasjon og mekanisering om dette i Sin ar
tikkel i Vardøger nr 12. I Bravermans tradisjon vil det 
være rimelig å knytte den tendensielle degraderingen til 
utviklingen av arbeidsprosessen under en slik basisinno- 
vasjon, eller etter et stort sprang. Småskrittutviklingen 
vil derfor være underlagt dekvalifikasjonstendensen.

En slik hypotese inneholder imidlertid lite om markeds- og 
akkumulasjonsutviklingen. Innen skipsbygging har vi jo 
nettopp sett hvordan dette er viktig for skift fra repara
sjon til nybygging og vise versa (f.eks. til contracting). 
Slike skift får vi ikke med i en såpass enkel modell som 
vi nå har skissert.

Innen skipsbyggingen har vi sett hvordan seksjonsbyggingen 
sammen med sveisingen utgjorde et "stort sprang" i bygge- 
teknologien, og vi har og sett hvorledes særlig koordiner
ingsarbeidet økte, men og kontrollvirksomheten. Arbeids
delingen ble drevet lenger, både den innen verkstedet og 
mellom verkstedene.

Arbeidsmessig har vi framholdt at det mer var rammene rundt 
arbeidet som endret seg snarere enn selve innholdet. Fag
arbeidet forble fagarbeid, men rammen rundt det ble snev- 
ret inn. Planleggingen og tilrettelegging ble skjøvet opp
over i bedriftshierarkiet, men ikke på en slik måte at ar
beidet på gulvet ble fullstendig tømt for slike momenter. 
Forklaringen på dette har vi gitt med henvisning til pro
duksjonens særegne natur. Serieproduksjon qg standardiser
ing var et mål som vanskelig kunne nåes ved bygging av 
skip, selv innen rammen av flere samarbeidende verft. 
Bravermans synspunkter gir utvilsomt viktig innsikt og 
nyttige ideer til problemformuleringer og forklaringer av 
arbeidsprosessens utvikling over* tid. Men som vi har sett, 
består utviklingen av en lang rekke særtrekk som det 
ikke uten videre er enkelt å innordne under Bravermans 
perspektiv. I vårt tilfelle skulle det være relativt åpen
bart at arbeidsprosessens utvikling ikke lar seg forstå
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bare ut fra lokale forhold, men at vi og er nødt til å 
trekke inn det samfunnshistoriske og det teknologiske 
nivået dersom vi skal ha håp om å forstå endringsproses
sene på en tilfredsstillende måte.

NOTER

1) Mesteparten av de tanker som er framsatt her baserer 
seg på et kommende arbeid om skipsbyggeindustrien og 
teknologiske endringer, med særlig vekt på Akergrup- 
pen i etterkrigstiden.

#2) Se f .eks. OECD: The Situation in the Shipbuilding In
dustry 3 Paris 1965.

3) Samme sted.
4) Med heterogen manufaktur så tenker jeg her på at pro

duksjonen hadde følgende kjennetegn: Mange arbeidere 
på samme sted, arbeidet var delt, men slik at yrkene 
fortsatt utgjorde en helhet, samtidig som arbeidet fore
gikk innen rammen av en kapitalistisk produksjonsmåte 
(etter K. Kjeldstadli: Jern- og metallindustrien 1890- 
1940: Tekniske endringer og arbeids sosiologiske virk- 
ningery stensil 1981.)

5) Se Sidney Pollard og P. Robertson: The British Ship
building Industry 1870-1914y Cambr., Mass., 1979,
s. 249.

6) Lloyds Register of Shippingy Statistical Tables 1957, 
tab. 12 og 1972 tab. 18.

7) Samme sted og NOS, Produksjonsstatistikky ulike år.
8) The Situation in ... op.cit. p. 124-125.
9) Med "contracting** så menes vanligvis ulike typer in

stallasjons- og montasjearbeid på sokkelen. Dette til 
forskjell fra fabrikasjonen av plattformer og moduler 
og fra reparasjon, vedlikehold og forsyningstjeneste.

10) Se f.eks. S.A. Broadridge: technological Progress and 
State Support in the Japanese Shipbuilding Industry1*, 
Journal of development Studies. Vol. 1 nr 2 pp. 142-176 
London 1975, NOS, Produksjons statistikky ulike år.

12) Se f.eks. Lars Herlitz^: "Svensk Varvindustri och norsk 
sjøfart*1, i Olje, verft og reder> H.W. Andersen et al. 
(red.), Trondheim 1980.

13) Th. R. Aamundsen: Reisningen av den riorske skipsbyg- 
ningsindustriy Oslo 1941.

14) Se f.eks. G.W. Steen: Yrkeslære for skipsbyggerey Oslo 
1941.

15) Se ulike art. i Development Problems in Historical 
Perspective. Scottish and Scandinavian Shipbuilding 
Seminar^ Glasgow 1980, ed. Jan Kuuse og A. Slaven.
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16) Se H.W. Andersen: Fra klink til sveis, Trondheim 1981, 
foreløpig utrykt.

17) En utmerket kilde her er årbøkene: Maritime Transport 
utgitt av OECD fra 1954 av.

18) Jeg bygger her på artikkelen: ffKapitalisme med mennes
kelig ansikt? Fra akkord til fast lønn ved A.m.V. i 
1957M, H.W. Andersen, Tidsskrift for arbeiderbevegel
sens historie, nr 2, Q$lo 1981.

19) NOS, Produksjonsstatistikk, senere Industristatistikk.
20) SBLs kvartalsvise oppgaver over sysselsatte arbeidere 

fordelt på faggrupper og medlemsbedrifter.
21) Samme sted.
22) Se Pollard, op.cit.
23) Det følgende er basert på arkivstudier ved bedriften.
24) Se f.eks. Shipbuilding Inquiry Comittee, London 1966 

(Geddesreporten) og Productivity in Shipbuilding, Lon
don 1962 (Patton-rapporten).

25) Se H.W. Andersen: Frø datastyrt verktøy til datastyrt 
bedrift. Innføringen av EDB ved Akers mek. Verksted 
1956 til 1966, stensil, Trondheim 1980.
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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

119



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

121



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

123



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.

124



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.

NOTER

1) Med arbeidsforskning menes her samfunnsvitenskapelig 
forskning på lønnsarbeid og lønnsarbeidernes vilkår i 
bedriftene. Arbeiderbevegelsens forhold til historisk 
forskning og til teknologi og naturvitenskap er klart 
annerledes.

2"> Jfr. M. Foucault: Galskapens historie, Gyldendal, Oslo 
1973 og Det moderne fengsels historie, Gyldendal 1977;
H. Knudsen: Disciplinering til løncæbejde, Aalborg 
Universitetsforlag 1980.

3) Se f.eks. V. Aubert: Sosiologi, b. 1, Universitetsfor
laget 1979, s. 32 ff.

4) Om utviklingen av den tyske industrisosiologien, se 
G. Schmidt: Zur Geschichte der Industriesoziologie in 
Deutschland, Soziale Welt, 31(2), 1980, s. 257-278.

5) Se beskrivelsen i M. Rose: Servants of post-industrial 
power? Sociologie du Travail in modem France, Macmillan 
1979.

6) Jfr. D. Noble: America by design, Oxford University 
Press, 1977.

7) Se for eksempel D. Stark: Class struggle and the trans
formation of the labour process, Theory and society, 
9(1), 1980, s. 89-130, og M. Rose: Industrial behaviour, 
Penguin 1975.

8) B..Hellern: Rasjonell bedriftsledelse, Norges Industri
forbund 1943.

9) L. Baritz: The servants of power. A history of the use 
of social science in American industry, Greenwood press 
1977 (original 1960).
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10) Se Baritz, s.a. og Rose, s.a.
11) Rose, s.a., s. 112.
12) Samme, s. 163 ff.
13) Forståelsen av integrasjonspotensialet i industrielt 

demokrati er åpenbar i argumentasjonen for denne typen 
reformer i årene etter 1. verdenskrig. Se for eksem
pel Foreløpig innstilling til Lov om bedriftsråd m.v.
i industri og handel'fra flertallet i Arbeiderkommi
sjonen av 1918, Kristiania 1919.

14) A. Poulsen og P. Tønners: Arbejdsvidenskabens social- 
historie, Udkast, 7(3-4), 1979, s. 346-393.

15) Rose, s.a.
16) S.s.
17) J. Mendner: Technologische Entwicklung und Arbeits- 

prozess, Fischer 1975.
18) Riktignok ble enkelte forskningsinstitutt grunnlagt 

på private donasjoner, men det er lite som tyder på
at finansiering direkte fra borgerskapet ble oppfattet 
som en sannsynlig sikker inntektskilde.

19) Jfr. drøftingene hos Aubert, s.a.; L. Mjøset: Er posi- 
tivismekritikken den eneste kritikk som kan rettes mot 
norsk sosiologi?, Sosiologi i dag, 11(2), 1981,
s. 45—78; E. Grønseth: Sosiologi i går, i dag - og i 
morgen, Sosiolog-nytt, nr 2 1982. Se også B.Aa. Søren
sen og B. Gustavsen: Linjer i norsk samfunnsforskning 
om arbeid, i K. Halvorsen (red.): Arbeid og syssel
setting foran 80-åra, Pax 1980.

20) H. Bog: Arbeiderne og produksjonsutvalgene, Bedrifts- 
økonomen, 12(4), 1950, s. 193-200.

21) H. Gullvåg: Industriarbeiderens innstilling til sitt 
miljø, Statsøkonomisk tidsskrift, 65(4), 1951,
s. 258-276.

22) J.R.P. French, J. Israel og D. Ås: Samarbeid i in
dustribedriften, Universitetsforlaget 1957.

23) S. lysgaard: Arbeiderkollektivet, Universitetsforlaget 
1961.

24) Se f.eks. E. Sørli: Bedriftsdemokratiet som tiltak mot 
arbeiderkollektivet, Tidsskrift for arbeiderbevegelsens 
historie, nr 2 1977, s. 87-130*.

25) Sørensen og Gustavsen, s.a.
26) H. Holter: De ansattes forhold til bedriftens mål og 

midler, Statsøkonomisk tidsskrift, 80(4), 1966, s. 
195-227; E. Fivelsdal: Funksjonærenes syn på faglige 
og politiske spørsmål, Universitetsforlaget 1964;
S. Lysgaard: Arbeidernes syn på faglige og politiske 
spørsmål, Universitetsforlaget 1965.

27) Se H. Holter: Sex roles and social structure, Univer
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sitetsforlaget 1970, og Kvinners liv og arbeid3 Uni
versitetsforlaget 1974.

28) Jfr. note 13. >
29) E. Thorsrud og F. Emery: Industrielt demokrati3 Uni

versitetsforlaget 1964, s. 124.
30) Samme, s. 127 f.
31) E. Thorsrud: Strategi for forskning og sosial forand

ring i arbeidslivet, i P. Herbst: Demokratiserings
prosessen i arbeidslivet, Universitetsforlaget 1971, 
s. 27.

32) Samme, s. 30.
33) Se E. Thorsrud og F.E« Emery: Mot en ny bedriftsorga- 

nisasjon, Tanum 1969, som oppsummerer de forskjellige 
forsøkene.

34) Jfr. i denne forbindelse også J. Gulowsen: Arbeider- 
vilkår. Et tilbakeblikk på Samarbeidsprosjektet LO/ 
NAF> Tanum 1975.

35) Dette er vurdert nærmere i artikkelen om "Arbeidsmiljø- 
lovgivningen og kampen om arbeidsforholdene i Norge1* i 
dette nummer av Vardøger.

36) For eksempel utførte forskere ved Arbeidspsykologisk 
institutt en undersøkelse av lokalt verne- og miljø
arbeid som viste at dette var meget avhengig av akti
vitetsnivået og styrken til den lokale fagforeningen/ 
klubben. Ut fra dette resultatet ville det vært natur
lig å gi tillitsvalgte større rettigheter i arbeids- 
miljøspørsmål i stedet for å innføre ordningen med 
verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Slik satsing på 
fagforeningene var tydeligvis ikke politisk mulig.
Jfr. J.I. Karlsen m.fl.: Arbeidsmiljø og vernearbeid^ 
Tanum 1976.

37) Jfr. M. Elden: Three generations of work-democracy 
experiments in Norway, i C.L. Cooper og E. Mumford 
(red.): The quality of working life in Western and 
Eastern Europe> Associated Business Press 1979, og 
B.Aa. Sørensen: Handlingsorientert arbeidslivsforsk- 
ning, i J.H. Bjørnstad og T. Bjaaland (red.): Arbeids
miljø og demokratiseringy Tiden 1980.

38) Dette betyr ikke at en ideologikritisk analyse er uten 
verdi. Tvert om er det viktig å studere de teorihis- 
toriske gjennomslagene, blant annet fordi de sier mye 
om hvordan teorihistoriske forutsetninger kan påvirke 
temavalg og fortolkning av data. Dessuten er det vik
tig å fremme forståelsen for karakteren av slike 
forskningsprosjekter, dvs. deres tvetydighet innenfor 
rammen av kapitalismekonforme reformer. Samarbeids
prosjektet har vært dyktig markedsført som en stor
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landevinning innenfor området industrielt demoktati, 
ikke minst i utlandet. En ideologikritisk analyse kan 
bidra til å punktere denne myten.

39) J.E. Karlsen: Arbeidsmiljø og arbeidsskadery LO 1972
40) Sitert etter K. Nygaard: Oppbygging av kunnskaper i fag

bevegelsen, i Bjørnstad og Bjaaland, s.a. (note 37).
41) Nyggard, s.s.
42) S.s.
43) S.s.
44) Jfr. Våpenfabrikkens Bedriftsklubb i samarbeid med 

O.T. Bergo og K. Nygaard: En Vurdering av styrings- og, 
informasjonssystemet KVP0Ly Tiden 1974, og Bedrifts
klubben ved A/S Hydraulik, Brattvåg i samarbeid med 
O.T. Bergo og K. Nyggard: Bedriftspolitisk handlings
program for Bedriftsklubben ved A/S Hydrauliky Bratt
våg, Tiden 1974.

45) Jfr. M. Hoel: Forskning og forandring i arbeidsmiljøety 
Institutt for samfunnsforskning 1978, s. 53 ff.

46) M. Elden m.fl.: Fagbevegelsen og EDB i prosessindust- 
rieny Institutt for industriell miljøforskning og Norsk 
Regnesentral 1980* s. 7.

47) S.a., s. 12.
48) S.s.
49) S.a., s. 20.
50) S.a., s. 28 f.
51) M. Levin: Fagforeningers handlingsressursery Institutt 

for industriell miljøforskning 1981, s. 120 ff.
52) 0. Negt: Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæringy 

RUC forlag 1977.
53) Jfr. B.Aa. Sørensen, s.a. og eksempelvis P.H. Engelstad, 

R. Haugen og L.A. Ødegaard: Aluminiumsindustrien i 80- 
åreney Arbeidspsykologisk institutt 1981

54) Jfr. oppsummeringene av svenske erfaringer i Å. Sand
berg (red.): Forskning f ør forandringy Arbetslivscent- 
rum 1981.

55) Også kombinasjonen av forskning om de lokale forholdene 
på en bedrift og formidling av kunnskap av disse for
holdene til de ansatte som grunnlag for handling, kan 
være vanskelig. Jfr. B. Brandth: Problemer med å kombi
nere forskning og handling, i H. Holter og R. Kalle
berg (red.): Kvantitative metoder i samfunnsforskningy 
Universitetsforlaget 1982.

56) K. Nygaard og O.T. Bergo '.Planleggingy styring og data- 
behandlingy Tiden 1974.

57) B. Pettersen: Fagbevegelse og forskning, I Bjørnstad 
og Bjaaland, s.a.
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Tor Halvorsen:

Kriseleiing og leiarkrise - industripolitiske 
strategiar og foretakskontroll. Ein kommen
tar til «Skotfossrapporten»

A/S Union fikk i 1980 store økonomiske problem. I den for
bindelsen vedtok konsernet å legge ned Skotfos Bruk. Men 
sterke protestar frå interesser knytt til bedrift og lokal
samfunn hindra dette. Det vart pressa fram ein finansier
ingsplan etter avtale mellom Industridepartementet og 
A/S Union for ein prøvedriftsperiode.

Prøvedriftsperioden viste seg å gje overskott, betre pro
duktivitet og betre produktkvalitet med lågare bemanning. 
Utviklinga ved Skotfos gjekk tilsynelatande mot straumen. 
Den gjekk mot rådande konsernstrategiar - å innskrenke ved 
å kvitte seg med enkeltbedrifter. Men også når det gjaldt 
den indre organisering var Skotfos tilsynelatande i utakt. 
Det vart satsa på produksjonstekniske forbetringar framfor 
ny teknologi, og desse vart knytt til nye samarbeidsformer 
og ei delvis ny arbeidsdeling.

I forbindelse med forsøka på å berge Skotfos vart det 
arrangert møter i Industridepartementet. Her vart dei 
ulike organisasjonane med interesser i bedriften samla2.
Det vart etablert eit omstillingsutval som igjen vart styr
ingsgruppe for ein produktivitetsstudie utført av NPI3 og 
for den boka vi skal kommentere^. Initiativet til desse 
studiane vart tatt av Skien Næringsråd i samarbeid med 
NPI - etter at det viste seg at prøvedriften gjekk bra, 
dvs. i august 1981.

I denne artikkelen skal eg ta opp nokre trådar frå boka til 
Per H. Engelstad (PHE). Kommentarane vil i hovudsak knytte 
se;g til to forhold. For det første at det som skjedde ved 
Skotfos Bruk (SB) ”og omstillingsprosessen der var relevant 
for mange norske virksomheter og for de omstillingsproblemer 
som norsk næringsliv nå er preget av” 5 . Dernest vil eg
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ta opp bakgrunnen for at endringane ved Skotfos blir brukt 
som argument for "sosioteknisk" omstillingsforskning, og 
at det dermed er sosioteknikken som no kan bære fram ein 
ny industristrategi. Kva ligg så bak påstanden om at dei 
sosiotekniske prinsipp "forutsettes nå å bli del av en 
nasjonal strategi for industriell utvikling"?6

“SAMORDNET LEDERSKAP" - DEN NYE LEIARSTRATEGI FOR INDUST
RIELL OMSTILLING?

Etter å ha plassert utviklinga ved A/S Union og SB innanfor 
ein generell konjunkturnedgang som særleg rammer dei tra
disjonelle og konkurranseutsette bransjane, gir PHE ein 
relativt omfattande beskriving av dei tekniske og organisa
toriske endringane. Endringane blei drivne fram av ein 
ny strategi: Produksjonsteknisk oppjustering, nedbemanning 
og omplassering utvikla og utdjupa det PHE lanserer som 
"Samordnet lederskap" (SL).

På basis av den særeigne produksjonstekniske prioritering 
og oppjustering tar forholdet mellom klubb og leiing nye 
former. Samarbeidet blir meir intimt, samtidig som klubben 
får større ansvar, særleg i "personalpolitiske" spørsmål. 
Vidare får arbeidet til den enkelte nytt innhald. Ytelsen 
aukar og bemanninga blir redusert, Særleg hjelpefunksjo- 
nane blir tatt bort. Men kanskje viktigast - sjiktet melloii 
golvet og leiinga - funksjonærane og arbeidsleiarane - blir 
relativt sett sterkast redusert i antal.

Av tidlegare 312 personår var framleis ca. 129 i arbeid i 
1983, men no ved ein maskin. Derine var blitt rusta opp ved 
hjelp av deler frå den andre som stod.

Nedbemanninga og omplasseringa, som klubben tidleg fikk av- 
gjerande ansvar for, gjekk konfliktfritt.7 Saman med den 
breie politiske mobiliseringa og den felles planen for den 
vidare drifta utvikla av leiing og klubb i fellesskap, vart 
grunnlaget lagt for rask omstilling og felles vilje til ny
organisering.

"Allerede på det tidspunkt da Skotfosplanen ble fremlagt 
for konsernledelsen, ble grunnlaget lagt for det forhold 
som senere skulle utvikle seg til noe vi har valgt å 
kalle "samordnet lederskap" mellom fabrikkledelsen og 
klubbstyret"8.

Samordnet lederskap (SL) betydde ikkje at partane måtte gje 
avkall på å forfølgje særinteressene sine8. Den nye leiar-
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forma var derimot noko som ved SB tvang seg fram til tross 
for særinteresser og tidlegare utprega skepsis til "samar- 
beidsideologiar". Det viste seg tidleg at partane var av
hengige av kvarandre om bedriften skulle bergast.

nFor det første var det åpenbart for alle at planen ikke 
kunne gjennemføres uten fagforeningens støtte, og for 
det andre hadde den stedlige leder grunn til å tro at 
konsernledelsen, i den daværende situasjon, ville la 
planen gå rett i papirkurven dersom den ikke hadde 
klubbformannens påtegning”1Q.

Den avhengigheten som kom til syne i krisesituasjonen, og 
som tvang fram eit nærare samarbeid mellom paftane, hadde 
altså ei nyorganisering som effekt. Denne gav igjen ein 
ekstra produktivitetsauke som kunne førast tilbake til dec 
som var kjernepunktet i SL. Totalresultatet eller "sys- 
temgevinsten" vart no betre (større) enn ein kunne forvente 
fordi dei lokale produksjonstekniske og organisatoriske 
kunnskapane og erfaringane til leiinga og dei tilsette 
Vart betre utnytta11.

Sentrale trekk ved den nye organiseringa ved SB, slik PHE 
beskriv denne, er:

- fleire oppgåver og større ansvar tillagt arbeidarane 
(færre personår på fleire jobbar), men utan at auka 
ytelse og jobbkrav førte til stress eller at nokon 
sleit for mykje.

- omorganisering av arbeidsleiarsjiktet som no kunne 
vere lfarbeidande formenn" i tillegg til at dei kunne 
ta seg av visse spesialfunksjonar t.d. laborant-" 
jobbar.12

• relativt sterk reduksjon i mellomleiarstaben og nytt 
kontaktmønster mellom arbeidarar og funksjonærar1 .

- reduksjon i toppleiinga og endring av "leiarstil" 
m.a. uttrykt slik:
"Bemanningsplanen forutsatte at fabrikksjefens stil
ling skulle opprettholdes, men at overingeniørstillin- 
gen - og dermed ett nivå i organisasjonen - ble fjer- 
net”14.

Den ca. 150 sider store boka til PHE, er eit langt meir 
innhaldsrikt dokument enn sideantalet antyder. Dei sen
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trale poenga blir riktignok tatt opp att meir enn to gon- 
ger, men elles er boka eit gjennomrasjonalisert produkt.
Den representerer eit vektig innlegg i den pågåande debatter 
om industriell omstilling. I den forbindelse er boka 
kanskje mest interessant fordi den grip over probleiti som 
elles blir diskutert innanfor separate interessefelt, utan 
at forbindelsen mellom desse felta er særleg påakta. Det 
er nokre av desse mindre påakta samanhengane eg vil prøve 
å stille spørsmål ved.

FORETAKSNIVÅET OG DEN INDUSTRIELLE OMSTILLINGEN

M$d bakgrunn i SB søker PHE å gje nokre generelle inntak 
til ein omstillingsstrategi med basis i produksjonstekniske 
forbetringar og sosiotekniske prinsipp. PHEs hovudpoeng 
ser såleis ut til å vere at den industrielle omstilling må 
kome nedanifråjfrå foretaket - eller meir moderert, at den 
også må kome nedanifrå, i dagens kriseprega konjunktur. Om
stilling kan i større grad skje ut frå ressursane i fore
taket enn det konsernstrategiane vanlegvis tillet. Fri- 
kobla frå konsernet kan bedrifta vise at den har ,!livets 
rett" dersom dei får til ei indre omorganisering etter 
mønsteret SL.

Sjølve bedrift/konsern-problematikken skal vi la ligge her. 
Derimot skal vi ta opp nokre av forholda som knyter seg til 
PHEs foretaksnivå og SL. Dersom SB-erfaringane skal ha 
generaliseringsverdi og representere ,fnoe å lære av" i den 
pågåande debatt om strategiar for industriell omstilling, 
er det eventuelt til SL den generelle lærdommen kan knytast.

Med jamne mellomrom blir foretaksnivået og dei produksjons
tekniske forholda stilt i fokus i den industripolitiske 
debatten. Frå mellomkrigstida kjenner vi den forsterka 
vektlegginga på dei produksjonstekniske forbetringar og dei 
rasjonaliseringsprosessar som kan utnytte eksisterande res- 
sursar og personell betre. Det var denne mulige endring av 
arbeidsprosessane i foretaksorganisasjonen som var kjernen 
i rasjonaliseringsrørslas argumentasjon og propaganda frå 
tida rundt 1930 i Norge15. For rasjonaliseringsrørslas 
forkjemparar var det produksjonstekniske forbetringar, 
ytelseskontroll knytt til lokal lønnskontroll og organisa
toriske endringar meir enn innovasjonar knytt til dyr "ny" 
teknologi som kunne føre ut av krisa. Og det var som eit 
resultat av denne krisemobiliseringa frå mellomkrigstida 
at tids- og arbeidsstudieingeniørane etter kvart fikk inn
pass i norske bedrifter i etterkrigstida.
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I dagens (lettare) krisesituasjon og i boka om SB blir 
igjen det lokale nivået og det produksjonstekniske poten- 
sialet knytt til nye samarbeidsformer og nye individuelle 
ytelsesformer, trekt fram som industriell fornyingsstrategi. 
og, som sagt, gitt em ny etikett - SL.

Men om det er tale om ein ny strategi, er det ikkje fordi 
den er retta mot produksjonstekniske forbetringar. Det er 
eventuelt fordi den grip inn i , og difor må utformast ut frå 
andre sosiale prosessar og institusjonelle rammevilkår enn tid- 
legare. Under awiklinga av den selektive støttepolitikken 
har det i løpet av 80-åra skjedd eit markert skifte frå ein 
politikk med vekt på rammefaktorar "tilført*1 utanifrå til 
ein politikk som legg større ansvar på foretaksleiinga. 
Forholdet mellom ressursutnytting, personalutnytting, tekno
logisk endring, lokale lønns- og belønningsforhold saman 
med foretakets innveving i avtaleverk og interesseorganisa- 
sjonar, trer difor klarare fram for leiinga som faktorar 
som bestemmer fornyingsprosessen. I PHEs bok blir dei 
fleste av desse forholda drøfta, men då i hovudsak ut frå 
foretaksnivået.

LOKALE PRODUKSJONSFORHOLD VERSUS NY TEKNOLOGI

Generelt kan vi seie at PHE føyer seg inn i rekka av fram
legg til industriell fornying som legg vekt på enkeltbe- 
drifter og dei lokale produksjonsforhold framfor 60- og 
70-talets meir sentraliserte og bransjespesifikke forsk
nings- og industripolitikk16. Etter den selektive støtte
politikken sin "falitt" har kanskje Thulin-utvalet17 
klarast uttrykt ei fokusering på enkeltbedriftene som 
basis for teknologisk fornying og innovasjon. Utvalet legg 
vekt på enkeltbedriftene som organisatorisk mottaker av 
institutt- og/eller ingeniørbaserte tekniske produkt og 
kunnskaper. Men denne fokuseringa på den enkelte produk
sjonseininga skil seg frå PHEs fokusering på det same 
nivået. Dømet SB står sentralt nettopp fordi bedriften 
ikkje er ein potensiell mottakar av teknologiske nyskap- 
ingar eller teknologars nye kunnskapar.

Det lokale kunnskaps- og organisasjonspotensialet som 
Thulin-utvalet (m.a.) ser som føresetnad for teknologisk 
fornying i samsvar med marknadsstyrte behov, blir lokali
sert til leiinga og leiingas profesjonelle kvalitetar. I 
tilfellet SB - etter **frigjeringa" frå konsernleiinga - 
blir fornyingspotensialet knytt til alle nivå i foretaket, 
og meir enn vanleg til kunnskapane på golvet.
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Men korleis harmonerer dette med andre og truleg meir 
dominerande idear om leiing og kontroll i dag, eller med 
interessene som pregar dagens teknologiske utforming? 
Arbeidarane er tiltenkt større innflytelse. Denne avgren- 
sar PHE til det deltakardemokratiske. Han skaper på den 
måten tilsynelatande samsvar melloift SL og det eg framhever 
som dominerande leiarstrategiar. Men større innflytelse 
på foretaksnivået over arbeidsprosessens utforming kan 
som kjent ikkje isolerast frå organisatoriske og politiske 
forhold utanfor foretaket, m.a. på grunn av innvevinga i 
tariffpolitikken. Når PHE på s. 19 reiser det heilt av- 
gjerande spørsmålet: "hvilke endringer som eventuelt må 
skjer i de organisatoriske og institusjonelle overbygninger 
på sentralt hold i norsk arbeidsliv, for å sikre at et 
slikt aktivt og demokratisk klima best kan sikres og opp
rettholdes", vil svaret bli at dei to strategiane på sikt 
vil vere vanskelege å sameine. Det vil vere vanskeleg å 
tenke seg SL som ein strategi ut over særeigne bedrifter 
eller situasjonar. Dette blir ikkje tatt opp eksplisitt, 
først og framst p.g.a. PHEs sterke fokusering på foretaks
nivået og forestillingane om at dette nivået kan gjevast 
ein sterkare autonomi i norsk samfunnsstruktur enn det 
har i dag. Ettersom det er her eg er mest kritisk til 
PHEs analyse, er det til dette spørsmålet dei fleste kom- 
mentarane vil bli knytta.

I kommentaren til SL skal eg difor ikkje begrense meg til 
foretaksnivået, men ta opp nokre av dei klasseprosessar og 
interesser SL grip inn i på ulike plan. Som kjent blir 
klasseinteressene ikkje berre forma i produksjonen, men 
og i interesseorganisasjonar og i statleg-politiske for
hold. Opp mot PHEs foretaksorienterte og produksjons
tekniske organisasjonsendringar trekker eg fram prosessar 
som meir går på tvers av nivå. Det gjeld funksjonær*- 
interessene og korleis desse kan tenkast å prege forsøka 
på "samordning" av tilvante og tilkjempa arbeidsroller. 
Vidare lønnsforholdet og lønnskampen - og i forlengelsen 
av dette: samspelet mellom funksjonærforholdet og lønns
kampen.

Både arbeidsdeling og belønningsformer vil bli påvirka av 
utforminga av og kontroll over ny teknologi - Korleis vil 
eventuell ny teknologi på sikt berøre SL? Det sentrale 
spørsmålet er om den nye arbeidsdelinga og det nye for
holdet mellom klubb og leiing representerer ein ny trend 
som kan gje grunnlag for ei ny linje i industripolitikken, 
basert på lokalprodusert arbeidar- og leiarkunnskapar
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primært knytt til det produksjonstekniske utviklingspoten
sialet - og méd rom for lokale variasjoner?

FAGBEVEGELSEN OG "SAMORDNET LEDERSKAP"

Vektlegging på foretaksorganisasjonen, det produksjons
tekniske fornyingspotensialet, kunnskapane til arbeidarane 
og "ytelse11, utfordrar fagbevegelsen på ein annan måte enn 
"ny teknologi". Den lokale fagbevegelsens rolle i fore
taket si oppbygging og leiing, blir viktigare i dei for- 
andringane som blir søkt gjennomført. M.a. blir dei indi
viduelle eller gruppe(lags)-baserte kunnskapane av større 
betydning. For skal ytelsen opp, bemanninga ned og mas
kineriet forbetrast ut frå same basisteknologien, må kunn
skapane og dei organisatoriske ressursane til arbeidarane 
trekkast sterkare med i forandringsprosessen. I ein slik 
omstillingsstrategi blir arbeidarane pressa til samarbeid, 
men har samtidig større mulighet til å stå i mot ut frå 
deira posisjon i produksjonen - om då ikkje ytre forhold 
som arbeidsløyse, truslar om nedlegging o.a. blir avgjer- 
ande for styrkeforholdet.

I forhold til tidlegare kriseperiodar står vi overfor ein 
ny situasjon. Som PHE skisserer, har vi fått ei endra ar
beidsdeling og eit nytt forhold mellom leiing og klubb. 
Funksjonærane si sentrale rolle i arbeidsdelinga i bedrif
tene er først og fremst eit etterkrigsfenomen. Generelt 
vil eg påstå at talet på tekniske og administrative posi- 
sjonar i foretaket, og særleg deira yrkesinnhald, i mangt 
er prega av måten tidlegare tiders rasjonaliserings- og 
organisasjonsendringar er blitt gjennomført på. Ny tek
nologi har igjen vore ein viktig rammefaktor i denne pro
sessen. Kampanjen som Jern og Metall no har satt i gang 
under mottoet "Tenk ny Teknologi" (TNT) viser betydninga 
av dette spørsmålet også i andre bransjar.

Om det var slik at "den mest påfallende endring i bedrifts- 
organisasjonen véd Skotfos Bruk var at antall mellomledere 
og stabsfolk (spesialister) ble kraftig redusert"18, var 
det vel og slik at stabsfolk fikk nye funksjonar som arbei- 
darar tidlegare hadde hatt (om den tvetydige prosessen sjå 
nédanfor). Noko liknande var bakgrunnen for TNT-kampanjen. 
Ved Kongåberg Våpenfabrikk (KV), der kampanjen starta, har 
Jern og metall-klubben mista 150 arbeidarar til funksjo
nærane. Ifølge tillitsmann Flåthen: "Funksjonærstatus 
frister med både høyere lønn og kortere arbeidstid".1^
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Som i tidlegare framstøyt for å endre arbeidsdelinga* knytt 
til den produksjonstekniske framdriften, er det den berømte 
ekstragevinsten som skal rettferdiggjere endringa2^. His
torisk, og særleg i etterkrigstida, kan det synest som om 
den sterke ideologiske mobiliseringa ut frå "felleéfaktoren* 
eller "systemgevinsten" i første rekke har "tjent til" å føre 
nye yrkesgrupper inn i produksjonen som forvaltarar av 
interessene og kunnskapane til dei sjikta på eller nær 
golvet som meir systematisk er unndradd varige opplærings- 
og kunnskapsutviklande posisjonar. Ekstragevinsten har 
legitimert reorganisering, men så langt eg kan sjå samtidig 
også byråkratisering eller "funksjonærisering". Når SL 
sl^al "danne basis" for ein avbyråkrati ser ande ledelses- 
strategi som samtidig gjev større innflytelse til arbei- 
darane gjennom klubben og den enkelte sitt jobbinnhald, 
må vi stille spørsmål om kva slags sosial basis ein slik 
strategi har - særleg når den blir søkt generalisert til 
ein "nasjonal" strategi* KV-tilfellet skil seg relativt 
skarpt frå SB. KV tilhøyrer ein annan bransje med andre 
fagarbeidartradisjonar og funksjonærtradisjonar21. Og i 
motsetning til SB er det her snakk om ny teknologi - særleg 
effektiviseringsteknologi. Det var vidareopplæring av 
fagarbeidarane knytt til denne nye teknologien som førte 
dei inn i funksjonærsjiktet. Utgangspunktet var ikkje "å 
berge bedriften" som i tilfellet SB, der funksjonærane 
heller kan sjå ut til å ha blitt "degradert" til meir 
manuelle funksjonar.

I begge tilfeller blir forholdet mellom arbeidarar og funk
sj onærar endra med påfølgjande krav til endring på det in- 
teresseorganisatoriske plan (innanfor J&Met t.d. kravet om 
større lønnsdifferensiering). Korleis organisere, og kven 
skal organisere funksjonær-arbeidarar eller arbeidar- 
funksjonærar? Kva går dei nye grensene?

Det ser ut som om PHE som basis for sin nasjonale stra
tegi forventar relativt problemfrie organisatoriske reak- 
sj^nar på tendensar til nye former for arbeidsdeling og 
lokal sosial tilhørighet. Men utviklinga av ein eventuell 
"nasjonal strategi** avheng mykje av måten arbeidar-funk- 
sjonærspørsmålet blir takla på, og måten nye allianseformer 
blir vevd inn i den produksjonstekniske organisering. Det 
er difor ikkje så sjølvsagt at forløpet blir så problem
fritt.

I krisetider blir den lokale kunnskapen meir verdifull.
Men det at erfaringane og organisasjonen til arbeidarane
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blir søkt trekt sterkare inn, gjer at vi står overfor eit 
potensielt motsetningsforhold mellom SL og andre, meir 
teknisk-vitskaplege former for reorganisering. Det er to 
nært samanhengande grunnar til dette. For det første har 
fagbevegelsen hatt minimal innflytelse på utforminga av 
ny tetconologi. Med auka arbeidarinnflytelse blir det og 
etablert eit grunnlag for å stille krav til utforming og 
lokal tilpassing av teknologien. Slike krav vil m.a. 
kunne rette seg mot leiinga i foretaket som arbeidarane 
kan påvirke direkte (sjølvsagt med støtte i avtaleverket).
Men leiarstraregiar har vel hittil hatt sitt hovudfeste i 
den andre industrielle fornyingsprosessen, der det er den 
,ftekniske intelligensiaen" som søker å formidle mellom 
dei meir generelle teknologiske produksjonssamanhengane og 
dei produksjonsteknologiske problema i foretaket.

I forsøka på å etablere nye former for arbeidsdeling, som 
på SB, kan det ligge ei utvikling både mot ei sterkare 
innveving av dei produksjonstekniske erfaringane i den do- 
minerande (sentrale) industripolitiske strategien og eit 
grunnlag for ei klarare arbeidarmobilisering. Situasjonen 
er - utan at PHE legg særleg vekt på det - tvetydig. Ein 
avgjerande faktor i samspelet, eventuelt konflikten, mellom 
dei to industristrategiane, og dermed tor spelerommet for 
SL-strategien, vil ligge i måten ulike jobb- og yrkesin- 
teresser blir konfrontert med kvarandre på. Dette vil 
igjen vere bestemt av jobbane og yrkas klassemessige for
ankring og dei muligheter og begrensningar denne forank
ringa set for alliansar omkring den sterkare fokuseringa 
på produksjonsteknologien (eller arbeidsprosessane si or
ganisering), og formidlinga frå produksjonsnivået til tek
nologiske og økonomiske rammefaktorar for foretakets ut
vikling.

Skillet mellom dei ulike teknologiske utviklingsforløp 
knytt til to tendensielt ulike industripolitiske strate- 
giar, må forståast som eit skille mellom ulike former for 
organisering - og personalpolitikk, arbeidsdeling og alli- 
anseformer i denne organisasjonen. Denne forståelsen er 
også tilsynelatande tilstades hos PHE og ligg vel og ned
felt i den sosiotekniske tenkemåten, slik denne er utvikla 
på bedriftsnivået (psykologiske jobbkrav). Heilt alment 
kjem den til uttrykk på denne måten:

f,De omfattende endringer som samtidig har funnet sted i 
det sosiale, og kulturelle klima, og i organisatoriske 
og institusjonelle forhold, er trolig minst like viktige 
(som de vitenskaplige og tekniske fremskritt, T.H.) for å forstå
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forstå hvordan tekniske innovasjoner aksepteres og spres
i samfunnet »f 2 3

Men til tross for denne almene referansen til klassefor
holda, blir likevel ikkje dei organisatoriske endringane 
ved Skotfos eller desse endringanes potensiale referert 
tilbake til desse forholda, men i hovudsak begrensa til 
foretaksnivået. Det er vanskelegare å sjå i kva grad SL- 
strategien representerer noko nytt, eventuelt kva rolle 
den skal spele i forhold til tidlegare etablerte leiar- 
strategiar og strategiar for industriell fornying.

MELLOMLAGA OG NY ARBEIDSDELING

Samla kan vi seie at dei endringane i arbeidsstokken som PHE 
skisserer ved SB, representerer ei utvikling mot mindre be
manning og større ytelse, utvida jobbinnhald (i betydninga 
større apsvar), tilsynelatande begynnande nedbryting av 
forholdet mellom intellektuelt og manuelt arbeid og endring 
av forholdet mellom dei som leier og fordeler arbeidet, og 
dei som blir leia. Desse endringane grip delvis over i 
kvarandre og er delvis uttrykk for separate eller sjølv
stendige prosessar. Endringane i maktstrukturen kaii først 
skje og skjer når den felles målsettinga er etablert: det 
å hal de bedriften gåande. Denne situasjonen satte igjen 
dei lokale produksjonstekniske forhold i sentrum.

For det første medførte denne prosessen éiaavsondring av 
bedriften i forhold til konsernet. Bedriften måtte finne 
ein nisje i markedet ut frå lokale føresetnader. Dette 
førte til ei vektlegging på den lokalproduserte teknolog
iske kunnskapen. Dette vart igjen forsterka av den nød
vendige bemanningsreduksjonen.

Dei kunnskapane som arbeidarane gjennom lengre tid (erfar
ing) eller gjennom sin nærhet til maskinene (observasjonen) 
kontrollerte, vart no viktigare. Det var her ein fann ut
gangspunktet for dei marginale forbetringane som er dei 
sentrale i den produksjonstekniske fornyingsprosessen.
Dette kjem kanskje klarast til uttrykk gjennom den nye 
kontakten som blir utvikla mellom arbeidarane, vedlikeholds- 
arbeidarane og bas/arbeidsleiar eller ingeniørane. Arbei
darane sine kunnskapar bidrar meir til utviklinga av pro
duksjonen. Arbeidarane har direkte innverknad på dei mar
ginale tekniske endringane. Dette dannar basis for vidare 
kunnskapsutvikling og med det større innflytelse på even
tuelle framtidige rasjonaliseringar. Den nye innstillinga
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til arbeidet må vi sjå som ein konsekvens av denne større 
innflytelsen over arbeidsprosessen.

Denne vektlegginga på den interne teknologiske Kunnskapen 
frå mann(kvinne)/maskin relasjonen og oppover gjer samtidig 
krav på ein ny "kommandokjede*1. Den hierarkiske autoritets- 
strukturen må delvis vike for SL.

I realiteten vil denne modellen støyte mot skranker. Ulik 
kompetanse erverva ut frå ulik tilgang til generalisert 
kunnskap - i dette tilfellet hovudsakleg gjennom det tek
niske utdanningssystemet - er blitt knytt til,ulike funk- 
sjonar i foretaket. Til desse funksjonane "knyter det segn 
eit hierarki av autoritet og privilegier som gjennom om
organiseringa blir utfordra, og ved Skotfos tilsynelatande 
endra. Ved å ta utgangspunkt i den lokalproduserte kunn
skapen nnær maskinene*1 utfordrar ein difor samtidig viktige 
sosiale og politisk/idelogiske interesser og eigenskapar 
hos dei yrkesgruppene som utgjer funksjonærsjiktet. Desse 
har kanskje først og fremst eitt kjenneteikn: Dei-ulike 
nivå innafor funskjonærsjiktet søkjer å oppnå ein profesjo
nell status. Meir presist betyr det at desse yrkes
gruppene søker å kombinere fordelene utdanninga gir, med 
fordelene ved større eigenkontroll i dei jobbane som ut- 
viklar seg i foretaket. Dette skjer hovudsakleg gjennom 
den yrkesmessige solidariteten som dannar grunnlaget for 
organiseringa deira. Når der er jobbar som skal gjerast 
i foretaket, og dette blir oppfatta som ein funksjonærjobb, 
blir innhaldet i denne langt på veg definert av dei forut 
gitte og kollektivt forsvarte yrkeskunnskapane. Denne 
yrkessolidariteten gjer desse gruppene meir motstandsdyk
tige overfor bedriftsleiingas fragmenterings- og rasjona- 
liseringsforsøk. I langt større grad enn for arbeidarane 
er det snakk om arbeidskvalifikasjonar leiinga på førehand 
må ta for gitt.22

Men "funksjonæriseringa" er og ein årsak til foretakets 
byråkratisering. Mellom dei ulike profesjonelle yrkes
gruppene og dei yrkesgruppene som søker mot iiieir profesjo
nell sjølvstendighet, blir det ført ein organisatorisk og 
ei yrkesmessig finrangering. Når foretaket rasjonaliserer 
og mekaniserer, forsvinn gamle jobbar og nye kjem til. Dei 
nye jobbane er i eit aukande antal funksjonærjobbar. Desse 
blir då ikkje berre etablert i eit "kommandohierarki" i 
foretaket * men og i et hierarki av organiserte yrkesinte- 
resser som igjen sementerer foretaksbyråkratiet og kommando- 
kjeden der. Denne byråkratiseringa blir i sin tur prega
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av ei tilsynelatande felles holdning overfor arbeidarane.

Den innflytelse og sosial prestisje som både blir gitt og 
som funksjonærane tileignar seg, er prega av forsøk på å 
skape distanse til arbeiderklassen. Lønns- og velferds
goder er eit uttrykk for dette, medan sjølve jobbinnhaldet 
er knytt til den myndighet og kunnskap som blir delegert 
ovanifrå og nedover i hierarkiet mot "linja**.

Dette viser seg igjen i arbeidsorganisasjonen, i dei yrkes- 
organisasjonane eller profesjonelle organisasjonane desse 
yrkesgruppene dannar, og i naboskapsrelasjoner og kultur 
og politisk sosialisering. SL er difor og - noe som PHE 
ikkje drøfter -ein potensiell trusel mot den profesjonelle 
identifikasjon for sentrale yrkesgrupper i bedriften. Og 
dette truleg på tre måtar:
- gjennom å endre kunnskapsbasisen for yrkesutøvinga.
Denne må delast med andre "ikkje-profesjonelle" 
(arbeidarane) eller med f,lågare,f profesjonskategoriar.

- ved å utfordre profesjonen sin sosiale basis: eit 
stillingshierarki med yrkeskjenneteikn knytta til be
stemte oppgåver og autoritetsband.

- ved å endre vilkåra for organisering ut frå "funksjonær- 
interesser**.

"SL" er difor ikkje berre eit brot med ein samarbeids- 
fiendtleg tradisjon - mot nærare forhold mellom klubb og 
leiing, i alle fall på det produksjonstekniske området. Den 
er kanskje først og fremst eit langsiktig brot med den 
kunnskaps- og utdanningsmessig legitimerte kommandokjeden, 
formidla gjennom "mellomledelsen**, som held oppe nettopp 
det hierarkiet i foretaket SL må søke å bryte ned. På bak
grunn av dette ser vi at forholdet mellom lokal produksjons
teknisk utvikling og ny teknologi, er som altså Engelstad 
i beste fall indirékte viser - meir enn eit val mellom to 
investeringsformer prioritert mellom ved hjelp av "margi- 
nalrekneskapsmetoden**.

La meg trekke fram nokre sidér ved behandlinga av "konsu- 
lentspørsmålet" for å illustrere dette. Når ny teknologi 
kjem utanfrå slik den ofte gjer, frå produsentar av produk
sjonsutstyr, eller i frå forskningsinstitutt, kjem den som 
f,potensiell teknologi**. Med den nye teknologien følgjer det 
ein "armé** av konsulentar som igjen er spesialistar på alle 
sider ved produksjonen frå mekanisk installasjon til leder
utvikling** og rasjonalisering. Jamfør her konsulenten som 
blir direktør for Union. Konsulenten representerer den
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generaliserte leder/profesjonelle kunnskapen. Dei utgjer 
difor ofte "kjernetroppene" eller søker å bli akseptert som 
leiande i forhold til sine profesjonskolleger.

Ny teknologi trekker altså med seg inn i foretaket eksterne 
kunnskapshærarar som "slår seg ned" i toppen av eit hier
arki. Når stove investeringar skjer, blir avhengigheten av 
konsulenttjenester forsterka. Samtidig bryt konsulenten 
med den potensielle læreprosessen som kunne kome arheidarane 
og lågare funksjonærsjikt til del, og som er ein forutset
ning for utvikling av SL.

Når situasjonen er den at ein bedrift må overleve på basis 
av eksisterande teknologi og med sterkt engasjement frå 
den lokale kunnskapsforma" ser vi tydeleg konflikten mellom 
SL og "hierarkisk konsernstyre".

I kontrast til foretaket som "produksjjnsfellesskap" og 
basis for lokal sjølvstendig utvikling, representerer både 
ny teknologi og konsulentane si sentrale rolle ei fragmen
tering av "produksjonsfellesskapet". Dessuten er det eit 
brot med dei "læreprosessar" det må vere ein basis for, om 
lokal kunnskap skal kome til sin rett. Det ekstreme til
felle ligg her i kombinasjonen leigefirma/konsulentbaserte 
prosjekt, begge deler utanfor avtaleforholdet i foretaket.

I tråd med dette viser då og PHE ved fleire høve sin skepsis 
til konsulentsjiktets rolle i omorganisering og utvikling av 
foretak. Dette er kanskje det sterkaste argumentet for SL- 
strategien som ein alternativ strategi i den industrielle 
utviklinga og dermed som utgangspunkt for ein eventuell ny 
"nasjonal" veg.

Innvendinga vår går på at "konsulentsjiktet" ikkje blir 
sett i forhold til den breidre funksjonær- og profesjons* 
samanhengen dette yrkessjiktet er vevd inn i og avhengig av. 
Så lenge dette ikkje blir gjort, er det vanskeleg å sjå kor
leis SL kan vere noko anna enn ein temporær strategi av
grensa til enkelte særtilfeller. Er fråvær av konsulent- 
sjiktet nok til å sette i gang nye "læreprosessar" og med 
det nye bedriftslokale allianseformer på tvers av den grun
dig sementerte yrkesstrukturen?

Det er uklart på kva måte den foretakslokale læreprosessen 
er blitt viktig på bekostning av konsulentsjiktets, som 
igjen har basis i utdanningsinstitusjonar så vel som i det
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profesjonelle leiarsjiktét i eit stort antal foretak. Men 
om vi foreløpig tar for gitt at det vart skapt eit grunnlag 
for meir foretaksavhengige allianseformer lokalt, kva grunn
lag hadde så desse for å slå igjennom? Her er det at for
holdet til arbeidarane blir avgjerande i og med lønnsfor
holdets rolle i å oppretthalde arbeidsdelinga i foretaket.

SAMORDNET LEDERSKAP OG LØNNSFORHOLDET: LØNNSGLIDING, PRO- 
DUKTIVITETSAVTALE OG TARIFFERTE STILLINGER

Hos PHE blir SL lansert som nærmast uavhengig av det lokale 
lønnsforholdet og tariff-politikken. Lønnssystem, lønns
nivå og lokale forhandlingsforhold skal fortsette som før. 
Men det er nettopp i lønnsforholdet at dei ulike partars 
innflytelse over det som blir samordna, klarest kjem til 
syne. Dette til tross for dei relativt unike og nye sam
arbeidsformer om drift og arbeidsforhold som blir skapt på 
Skotfos.

Det spørsmålet SR reiser, er knytt til det klassiske di
lemmaet for leiinga: korleis skape deltakelse og engasje
ment i arbeidsstokken og samtidig sikre lønnskontroll ved 
å unngå at det knyter seg for sterke forventningar eller 
krav til denne deltakinga? Ulike differensierte presta- 
sjonslønnssystem har vore eit virkemiddel her. Forslags
kassa eit anna. Eit tredje vil kanskje bli "Samordnet 
lederskap*1. Kva retning PHE tenker seg utviklinga er 
vanskeleg å lese ut av dei sparsomme opplysningane som han 
gir oss i SR.

Då tilleggsavtale 1 i Hovedavtalen var vedtatt, hevda N.A.F. 
at vektlegginga på "individets arbeidssituasjon*1 meir enn 
den formelle representasjonsrett, som dei var i mot, sikra 
ein av bedriftenes viktigaSte oppgåver - "overlevelse og 
videreutvikling**.23 Med endra lønnsformer over mot fast- 
lønn, og den sterkare teknologiske ekspansjonen, vart det 
tilsynelatande etablert eit klarare grunnlag for spaltinga 
mellom lønnsforholdet - som knytte interessene til andre 
nivå i samfunnet og dei foretaksinterne jobb- og samarbeids
forholda. På bedriften skulle ein samarbeide om mest mulig, 
og søke å unngå at lønnskampen hindra dette samarbeidet. 
Dette kjem til uttrykk i utviklinga av avtaleverket frå pro- 
duksjonsutvala i dei første etterkrigsåra og fram til dagens 
tilleggsavtale nr 1. Vi fikk tilsyneiatande ei sondring 
mellom det produksjonstekniske fellesskap lokalt og det 
spaltande tariffpolitiske klassefdrholdet. Sjølv dm denne 
"spaltinga" vel aldri har gjennomsyra foretaket og tillits-
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mannsinstitusjonen, plasserer PHE seg innanfor denne to- 
delingstradisjonen på to måtar:
-gjennom sjølve prosjektet som søker å utbygge Tilleggs
avtale nr 1 til Hovedavtalen.
-gjennom plasseringa av lønnsforholdet og lønnsforhand- 
lingane i forhold til SL.

Det er kombinasionen av desse to forholda som er det in
teressante her. "SL" forutset "konsensus" omkring det 
koordinerte arbeidsfellesskapet. Men det er uklart korleis 
lønnsforholdet skal inngå i eller støtte opp om den "sosio- 
tekniske" utviklinga i ein slik konsensus. Om vi £år til
bake til "Scientific management" i den første etterkrigs
tida, som vi særleg må knyte til den arbeidsintensive og 
akkordlønnsstyrte fasen og til rasjonaliseringsingeniøren, 
var det nettopp dei lokale lønnsforholda som var ut
gangspunkt for å fråvriste arbeidarane jobbinnhaldet 
deira. Dette danna igjen grunnlag for å redusere arbei
darane sin innflytelse over lønnsutviklinga. Medan lei
inga satte i sving eit instrument som både skulle over
føre arbeidarane sin "læreprosess" til ingeniørar og 
dessutan søkte å utnytte denne reduserte innflytelsen 
over arbeidsprosessen til sterkare lønns(glidnings)kon- 
troll, fikk vi i etterkrigstida, ut frå motstanden nedan- 
ifrå og under Arbeidsstudieavtalen sin beskyttelse, ein 
tendens til ein "motoffensiv", v alle fall i nokre bran- 
sjar. Her vart produksjonteknisk engasjemént og lokalt 
lønnsarbeid knytt saman: tydelegast i dei bedrifter som 
utvikla "produktivitetsavtalar", men generelt i dei b-ran- 
sjane som "fikk" lokale forhandlingar (lønnsglidnings- 
bransjane). I dette tilfelle er læreprosessen til arbei
darane både knytt til "lønnsforholdet" og til dei produk
sjonstekniske forbetringane. I vekstfasen og i visse 
bransjar representerer difor "produktivitetsavtalane" ei 
form for arbeidarpåvirkning og "samstyre" som motarbeider 
både kunnskapskontrollen og lønnskontrollen "Scientific 
management" i gamle og nyare variantar søker å oppnå.
I tilfellet Skotfos var det truselen om nedlegging - og 
ikkje veksten - som gjorde det lokale nivået attraktivt 
i omstillingsprosessen. Men om ein vil overvinne dei 
barriærane som "Scientific management" har satt, må denne 
deltakinga nettopp gjere det mulig å knyte kunnskap om 
produksjonsprosessen til styrken i lønnsforhandlingane. 
M.a.o. må den lokale forhandlingsretten ikkje kneblast, men 
utviklast. Styrke i arbeidsprosessen (jobbinnhald osv.) 
må altså utnyttast gjennom den kollektive organiseringa 
til styrke i lønnsforhandlingane, og til arbeidarane sine
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sjølvstendige vurderingar av produktivitetsgevinstens for
deling til konsum, produksjonstekniske forbetringar eller 
teknologisk fornying (t.d. gjennom politisk kanalisering 
av forskningsmiddel). Om så ikkje er tilfelle, vil "SL" 
og "Scientific management" ha meir til felles enn det at 
dei begge søker å legitimere seg overfor partanes særin
teresser med at deira strategiar vil gi produktivitetsauke.

Som sagt er det uklart korleis PHE tenker seg forholdet 
mellom SL og lønnskampen. Spørsmålet vi her har reist^ er 
kanskje først og fremst knytt til dei "tarifferte stillin- 
gane". Skal utviklinga ved Skotfos danne det lokale start
punkt bort frå den arbeidarinnflytelsen som kjem til ut
trykk gjennom dette avtaleforholdet? Og korleis kan sosio- 
teknikken gripe inn i denne utviklinga?

Gjennom dei tarifferte stillingane - eller avtalefesta be- 
manningsreglar - blir innflytelsen på lønn og produktivitet 
knytt til "antal jobbar". Denne delen av avtalane har i 
prosessindustrien på mange måtar den same rolla som "pro
duktivitet savtalane" i jern og metall-bransjane. Om lær
dommen av Skotfos blir at ein skal "oppheve" avtaleverkets 
"hemming" av den lokale produksjonen gjennom fagbevegelsens 
innflytelse over bemanningsreduksjonen, vil ein ta vekk 
grunnlaget for å påvirke forholdet mellom lønn, ytelse og 
teknologi.^ Dette skulle vel ligge under det fabrikksjef 
Elling Blakstad hevdar i sin versjon av Skotfos-historia:

"Forutsetningen for å kunne redusere bemanningen i så stor 
grad er at' man slutter å snakke om tarifferte stillin
ger. Alle må være villig til å hjelpe hverandre når det 
oppstår uregelmessigheter i bedriften. Hvis man kan få 
aksept for det prinsippet^ kan man uten videre redusere 
bemanningen betydelig i alle treforedlingsbedrifter. De 
ansatte ved Skotfos Bruk har selv vært aktive med å finne 
frem til bemanningsplanen. Derfor føler de seg vel også 
ansvarlig for at de skal få det til å gå med den nå
værende bemanning".25

Spørsmålet om tarifferte stillingar illustrerer samtidig 
klart hovudpoenget vårt her: forholdet mellom leiinga og 
foretaket si byråkratisering er delvis i iqptstrid til, og 
kan delvis berre under bestemte vilkår sameinast med, SL.
Om det er slik at arbeidarane gjennom den kollektive styrken 
sin pregar lønnsforholdet og gjennom det opprettheld ein 
viss innflytelse på ytelse og bemanning, kan dette og gje 
innflytelse på eventuelle "nye arbeidsdelingar". Men 
spørsmålet er om dette er ei særleg sannsynleg utvikling?
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Eller er det slik at Skotfosutviklinga forutset redusert 
innflytelse gjennom avtaleverket til fordel for det fore
taks interne "produksjonsfellesskapet"?

Grunnen til at vi stiller dette spørsmålet, er at den kollek
tive identifikasjon gjennom lønnskampen vil undergrave vil
kåra for "fleksibel personalpolitikk". Når den kollektive 
innflytelsen gjer seg gjeldande internt i bedriften gjennom 
t.d. lokale forhandlingar (minstelønnsområda), produktivi- 
tetsavtalar eller gjennom "tarifferte stillingar", vil 
arbeidarane sin innflytelse gjennom lønnsforholdet virke 
særleg sementerande på arbeidsdelinga. Når PHE ikkje har 
tatt stilling til t.d. arbeidarinnflytelsen gjennom lønns- 
glidhinga, er det som sagt uklart korleis "samordnet leder
skap" ikkje skal kunne vendast mot,arbeidarane sine posi- 
sjonar. Kravet om tarifferte stillingar retta seg i si tid 
(og gjer det framleis) mot konsekvensar av teknologiske 
endringar. (Prosessindustrien, særleg treforedling var 
den som var hardast rasjonalisert på 20-talet). Auka tek- 
nologisering er over tid knytt til redusert antal arbei- 
darar og auka funksjonærantal, relativt sett.

Vi har prøvd å vise at lønnsforholdet knyter posisjonar i 
produksjonen og motstand mot bestemte teknologiske utvik
lingsforløp saman med den kollektive lønnskampen. Å sepa
rere desse "prosessane", som det jo er ein tendens til i 
avtaleverket, kan sikkert lette utviklinga av nye "samar
beidsformer" eller ny arbeidsdeling. Men samtidig er dette 
og ei opning for dei funksjonærinteressene som er tett 
innvevd i den arbeidsdelinga "ny teknologi" reproduserer.
Om det er slik at arbeidarane må ofre noko for fellesskapet 
eller bidra til "fellesfaktoren", kor sannsynleg er det at 
dette kan skje ut frå deira etablerte styrkeposisjonar?
Og - i allianse med kven i foretaket? Med funksjonærane 
som gjennom sin lønnspolitikk distanserer seg frå arbei
darane sine sosiale posisjonar - sosiale posisjonar som 
dei truleg vil søke å oppretthalde til tross for at den 
nye arbeidsdelinga også avkrever fysisk arbeid frå t.d. 
arbeidsleiarane. Ut frå SR er det to forhold som inspi
rerer til nærare drøfting av dette: reduksjon i antal funk- 
sjonærar og tilløpa til nedbryting avsluttet mellom manuelt og 
kommanderande/koordinerande arbeid. Om Skotfos (arbeids- 
gjevarane) tjener på reduksjonen i antal funksjonærar, kva 
så med dei gjenværande sine posisjonar i foretakshierarkiet? 
Og korleis skal arbeidarane trekke funksjonæranes andel av 
det produktive arbeidet inn i forhandlingane om lønn og 
arbeidsinnhald ut frå si "tolkning" av "autoritetsforhol-
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det". M.a.o.: om vi skal generalisere: kva muligheter har 
"samordnet lederskap" til å blokkere for arbeidarane og funl 
sjonæranes kollektive fag- og lønnsinteresser til fordel 
for eit hovudsakleg fagorientert systemresultat i eit "sy
stem" der det er svært uavklart kven det er sine interesser 
som på sikt blir ivaretatt?

Arbeidarane sin faglege innflytelse gjennom lønnsforhand- 
lingane har i seg sjølv pressa fram ei arbeidsdeling med 
auka ledelseskontroll. Og denne arbeidsdelinga, som m.a. 
utdanningssamfunnet har gjort mulig, har fått og får stadig 
fleire forankringspunkt i heile samfunnsstrukturen. Når vi 
trekker inn desse forholda, blir det vanskeleg å generalisere 
ut frå Skotfos utan å falle tilbake på forenkla japanske 
forbilder.

SKOTFOS - EIT SKOT MOT DEN GAMLE ARBEIDSDELINGA?

I forlengelsen ^av Engelstad sine betraktningar - eller 
rettare - Sparfsomme antydningar, har vi stilt spørsmål ved 
korleis forhandlings- og fordelingsprosessen skal bygge opp 
om eller plasserast i forhold til arbeidarane sitt engasje
ment gjennom lønnskampen. Vi kan no gå eit skritt lenger 
og spørje etter konsekvensane av lønnskampen mellom arbei
darane og leiinga for andre grupper som jo - i vedusevt cen
tal - enno skal ha ein plass i den nye arbeidsdelinga. Tra
disjonelt har vi på den eine sida fagrørslas kollektive for- 
handlingsstil. Og på den andre - i alle fall som ein ten
dens - meir individualiserte kontrakts- og avtaleforhold. 
Særleg i etterkrigstida er desse individuelle forholda supp
lert med og delvis erstatta av "fellesformularff eller stan
dardkontrakter utvikla gjennom profesjonsorganisasjonar.

Medan det i fagrørsla, i tråd med avtaleverket, er 
ein tendens til spalting mellom lønnsforholdet og det 
"faglege" (jamfør her forholdet tariffdelen i Hovedavtalen 
og samarbeids-/teknologiavtalene), har profesjonsorganisa- 
sjonane, som delvis har vore etablert på basis av "det fag
lege", meir og meir integrert det «faglege i lønnskampen. 
Gjennom ein lengre historisk prosess har det faglege og det 
lønnsmessige vokst saman i profesjonsorganisasjonane nettopp 
for at desse skal gje tyngde og status til dei yrkesgruppene 
dei representerer innanfor den hierarkiske arbeidsorganisa
sjonen. Gjennom den profesjonelle organiserings innflytelse 
oppnår yrkesgrupper både klarare posisjonar i den hierark
iske arbeidsdelinga, og klarare profilering eller stabili^ 
sering av yrkesroller i forhold til arbeidsgjevar (topplei- 
inga).
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Det er uklart korleis samstyret skal slå "ein strek" over 
den arbeidsdelinga som for utdanningsgruppene har fått feste 
både i arbeidsorganisasjonane sitt hierarki og i funksjonær- 
organisasjonane. Særleg uklart blir dette hos Engelstad 
fordi han ikkje drøfter kva slags tariff- og fordelingspoli- 
tisk overbygning ein skal ha på den nye arbeidsdelinga. I 
så måte står Engelstad si faglege fokusering og forestill- 
ingar om samarbeid mellom yrkesgruppene i kontrast til fag
bevegelsens alliansepolitikk, slik den blir formulert frå 
toppen av organisasjonen og ut frå tarifforholdet, jamfør 
Gro Harlem Brundtlands uttale på "Fagligpolitisk Tillits- 
mannskonferanse" 27. september 1982:

"Vi vet også hvordan yrkesgrupper i nøkkelposisjoner 
utnytter sin spesielle forhandlingsstyrke til å sikre 
seg høye lønninger. Noen bruker utdanning som argument 
for lønnsforskjeller. Andre grupper har redusert til
gangen til yrket og gjort seg eksklusive på den måten"26.

Kampen til funksjonærane for lønnsfordeler - som nettopp 
har basis i den faglege arbeidsdelinga i produksjonen - 
forsterkar og legitimerer fagbevegelsens behov for å "kon
frontere" desse gruppene. I tarifforholdet søker leiinga 
i fagbevegelsen og tillitsvaldeå skape både "samfunnssoli
daritet" og større likhet på den enkelte arbeidsplassen. I 
funksjonær- og profesjonsorganisasjonane derimot, er paro- 
lane for tida at lønnsutjamninga og likskapshysteriet har 
gått for langt. Den verkar hemmande på produksjonsutvik- 
linga fordi den ikkje stimulerer til fagleg ytelse.

Korkje PHE eller "tariff-LO", gjennom sine almene appellar
til samfunnssolidaritet, ser at allianse med andre grupper 
må gå gjennom yrkesgruppene sine tariffpolitiske og faglege 
interesser i arbeidsforholdet. For funksjonærane er det i 
dette tilfellet både snakk om å overta arbeidarfunksjonar 
og å gå med på reduksjon i antal stillingar. SL forutset 
at ein i produktivitetens namn bygger ned det skillet som 
har arbeidd seg opp over lengre tid, og vevd seg inn i 
yrkesgruppers organisering, identifikasjon og innbyrdes 
forhold. I kva grad "Skotfos-dynamikken" kan gje varig 
effekt på arbeidsdelinga og tendensar til klassealliansar, 
er uklart, nettopp fordi funksjonær- og profesjonsspørsmål 
ikkje er t*att opp i lys av tariffpolitikken.

At det er ein tendens ut frå dei økonomiske forholda mot 
meir såkalt stegvis teknologisk utvikling også i andre be- 
bedrifter og bransjar, gjer dette særleg aktuelt: "I Norge 
er Folium en bedrift som i motsetning til Nye Tofte og
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Union har satset på en trinnvis utbygging og modernisering 
i stedet for en forsert nybygging. Samme tendens ser man 
også i andre bransjer..1,27 Men av dette kan ein ikkje slutte 
at denne utviklinga har basis i ein endra klasseallianse 
med utspring i arbeidaranes auka kontroll med produksjons
teknologien.

Arbeidsleiarane har t.d. som nemnt fått eit nytt jobbinn- 
hald, men ifølge PHE beholdt sin arbeidsleilarstatus. Dei 
er blitt arbeidande formenn. Men arbeidsleiarane får 
nettopp sin status "bekrefta" gjennom det forhold at dei 
ikkje utfører manuelt arbeid. At det er blitt slik har jo 
sin grunnleggande forhistorie og sine sosiologiske årsaker, 
t.d. behovet for å unngå å bli satt til (manuelt) streike- 
brytararbeid (nøytralitet under konflikt), arbeidsgjevarars 
framheving av den sosiale distanse og behovet for sosial 
distanse ut frå autoritetsforholdet. Med "arbeidande for
menn" står vi difor i prinsippet overfor ei trusel mot ar- 
beidsleiaranes (dvs. NALF) organisasjon. Nokre av dei same 
spørsmåla kan vi stille m.o.t. høgare funksjonærgruppers 
nye roller og funksjonar i denne bedriften der "Den mest 
påfallende endring (..) var at antall mellomledere og stabs- 
folk ble kraftig redusert".

TEKNOLOGISK FORNYING AV DET PRODUKSJONSTEKNISKE FELLESSKAPE1

Den teknologiske fornyinga av det produksjonstekniske "fel
lesskapet blir avgjerande i spørsmålet om kven sine interes
ser "systemet" skal reprodusere. Som vi gjentatte gangar 
har påstått, er det her ein uklarhet hos PHE.

Vi har vore inne på fleire forhold som tyder på at PHE vil 
gje rélativt stor autonomi til den lokale "produksjonstek
niske" industripolitiske strategien: awisinga av konsulen- 
tar, større innflytelse til arbeidarane ut frå deira kunn- 
skapar, betre informasjon osv. Men om vi legg vekt på det 
lokale nivået, må vi spørje korleis lokale teknologiske 
endringar prega av større arbeidarinnflytelse skal knytast 
til den breiare teknologiske utviklingssamanhengen som no 
ikkje lenger skal formidlast gjennom det foretaksuavhengige 
konsulentsj iktet*.1 Forutset denne sterkare vektlegginga på 
dei lokale forholda at t.d. arbeidarane også blir "lokale" 
og gjev opp sine meir generelle posisjonar i det felles 
tariff-forholdet? Og korleis skal dei produksjonstekniske 
kunnskapane og erfaringar knytt til funksjonærsjiktet for
midlast frå det lokale nivå til dei meir generalisette tek- 
nologiinteressane? Kva med dei profesjonelle interessane?
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Som presisert i utgangspunktet er det den produksjonstek
niske ,frasjonalitetenM som dannar grunnlaget for utviklinga 
ved Skotfos. Vi kan seia at det argumentet som Skotfos gjev 
til leiing og leiarprofesjonar tilsynelatande er det same 
som i rasjonaliseringa i perioden 1930-33: frtrst må bedrif
ten gå i gjennom produksjonsteknisk forbetring, fornying 
og optimal kapasitetsutnytting (i relasjon til marknaden). 
Deretter kan ein eventuelt ta stilling til nyiiivesteringar.

Denne likskapen med tidligare produksjonstekniske mobili- 
seringsfaser er berre "tilsynelatande" fordi vi i Skotfos- 
tilfellel har ei sterk lokal mobilisering, fordi denne 
mobiliseringa må skje på basis av "gammal teknologi" og 
fordi alle interessane i foretaket lar seg samle bak den. 
Gitt denne lokale mobiliseringa, korleis kan så vidare 
teknologisk fornying knytast til den produksjonstekniske 
når denne er basert på eit vedvarande engasjement nedan- 
ifrå?

Medan leiinga på 30-talet og 50-talet såg rasjonaliseringa 
som eit grunnlag for beslutningar om vidare teknologisk 
endring, ser Engelstad ut til å avgrense seg frå dette 
spørsmålet. Det er nærmest ein uvilje til å ta opp korleis 
SL skal nå fram til beslutningar om meir sprangvise tekno
logiske fornyingar. Dette er ein klår veikskap, sidan det 
spørsmålet må avklarast dersom SL skal kunne opprettholdast 
over tid - også etter at bedriften går betre.

Problemet er vel nettopp at innflytelsen på ny teknologi 
gjennom SL er begrensa. Spørsmålet er om SL berre er av
grensa til valg av ny teknologi eller om denne strategien 
kan påvirke sjølve utforminga av teknologien, og i så fall 
korleis. Dette er ikkje berre eit spørsmål om å gripe inn 
i eit "teknisk" område som i høg grad er dominert av profe
sjonelle ingeniørinteresser. Det er like mykje eit spørsmål 
om å gripe inn i ein sosial prosess som reproduserer og for- 
sterkar ingeniørane sin posisjon i den hierarkiske kommando- 
kjeden i det arbeidsdelte foretaket. Når sosioteknikarane 
har som sitt paradigme at teknologien på sikt lar seg forme 
ut frå nye organisatoriske erfaringer, blir det viktig - ut 
frå PHEs politiske perspektiver - å spørre i kva grad og på 
kva nivå i og utanfor foretaket slik forming kan skje. Kan 
SL få støtte gjennom i breiare sosiale og politiske pro- 
sessar om ein tenker seg denne i utvikling lit over akkurat 
krisefasen i ein bedrift?

Med bakgrunn i dei innvendingar og spørsmål som er reist
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kan vi slutte oss til Harry 0. Hansen som med sin lange 
erfaring frå LOs tekniske kontor uttrykte følgjande:

"For oss som ikke er inne i papirfremstillingens fines
ser kan det tidvis være vanskelig å få skikkelig grep 
på det almennyttige i Skotfosmodellen som vi kan bruke 
i egen bedrift eller formidle til andre, (..é). For 
min del synes jeg at konturene av det samordnete leder
skap til tider er vanskelig å øyne.29

SOSIOTEKNIKK, AVTALEVERK OG SPONTAN ORGANISERING

Generelt ligg særleg to forhold ut frå Engelstad si fram
stilling til rette for eit gjennomslag av "en nasjonal 
strategi for industriell utvikling". Han legg vekt på 
sosioteknikken si rolle i land som har klart seg betre 
gjennom den industrielle omstillingsprosess enn dét Norge 
har, først og fremst Japan30. Det viktigaste er likevel 
ein tilsynelatande større forståelse mellom partane for 
sosioteknikkens muligheter: hovudsakleg uttrykt gjennom 
det nye tillegget i hovedavtalen: "Tilleggsavtale 1: Avtale 
om utvikling av bedriftenes arbeidsorganisasjon".

På bakgrunn av "utviklingsoppgåven" som måtte by seg i den 
enkelte bedrift, skal partane støtte kartleggingskonferansar, 
gje utviklingsstipend og støtte jobbutformingsprosjiekt.
For å drive fram dette kan/skal det utformast lokale avtalai 
ut frå lokale forhold. I tillegg til Hovedavtalen vil slike 
lokale initiativ og avtaler ha støtte i eit styre med rep- 
resentantar frå kvar av partane og dessuten to frå Arbeids- 
psykologisk institutt. Avtalen framhever sterkt endrings- 
potensialet på bedriftsnivået. Dette kjem m.a. til uttrykk 
i prosedyren (pkt. 3.3) som blir lagt opp for tilpassing av 
eventuelt lokalt avvik frå det gjeldande avtaleverket 
gjennom etablering av særordningar osv. Den dynamikken som 
ligg i dette er vel og ein grunntanke i sosioteknikken: 
ivaretaking av lokale variasjonsmuligheter.

I forhold til tidlegare "sosiotekniske forsøk" som var ad
ministrert fram av partane på "fofrsøksbedrifter" med avtale 
om avgrensing mot eventuelle spreiingstendensar, represen
terer Skotfos tilsynelatande ei sosio-teknisk spontanorgani-

• 31ser mg. 01

Ikkje ekspertar, men situasjonen innanfor konsern, lokal
samfunn saman med særeigne leiar- og klubbinitiativ nærmast 
tvang prosessen igang. Som ei bekrefting på det vendepunkt 
API meiner 80-åra må bringe, kan vi - om vi vil støtte oss
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til PHE, sjå på SB som eit uttrykk for det sjølvstendige 
potensiale til sosioteknikken til å gripe inn i den in
dustrielle utviklinga. Dei politiske føresetnadene for 
denne utviklinga kjem til uttrykk i prosessen fram til 
reorganiseringa, der lokalsamfunn, samorganisasjon,, 
klubb og tillitsmannsapparat (eller generelt det lokale 
nivå) nedkjempa konsern, stat og konsulentbyrås tvil og 
aktive motstand.

Det er altså fleire forhold som ifølge PHE tyder på at 
sosioteknikken har fått større betydning. Andre forhold 
må sosioteknikarane etablere for å få fortgang i dette. 
Det dynamiske element er avtaleverket og sosioteknikaranes 
posisjon i dette.

Det spørsmålet vi først må stille - siden Skotfos var PHEs 
propagandamessige utgangspunkt - er om den utviklinga vi 
får ved Skotfos er av Msosioteknisk karakter**. Til tross 
for arbeidarane sine påstandar om at det er her bedrifts
demokratiet er realisert i praksis, har PHE ikkje klart å 
få fram eller isolere dei faktorane ved Skotfosutviklinga 
som er av sosioteknisk karakter eller opphav. Vårt inn
trykk er at ei kvar reorganisering i ei kriseramma bedrift 
kan merkast Sosioteknisk**.

Som sagt er jo også den sosiotekniske analysemåten lagt 
"opp på" utviklinga etter at denne vel varkomen i gang.
Det springande punkt for PHEs marknadsføring blir då så 
langt vi kan sjå, samanhengen mellom **systemgevinsten" og 
sosioteknikaren: er sosioteknikken eit instrument til å 
få fram denne?

Det er klart at PHE ut frå ønske om å profilere sosiotek
nikken her kunne skape eit **klientgrunnlag** for sosiotek- 
nikaran^ om det var så at det var denne som gjorde at dei 
nye relasjonane mellom ulike sjikt skapte systemgevinsten.

Men som sagt - vi har vanskelig for å sjå kvar sosiotek
nikken i seg sjølv - nærmast som eit spontant element - 
har vore basisen for handlingsstrategiane.

Om det,er slik at Skotfos (i kombinasjon med PHE sine store 
kunnskapar om treforedling) først og fremst skal tjene til 
å presentere eit sosioteknisk program i ein industriell 
omstillingsperiode, blir det sentrale spørsmålet i kva grad 
sosioteknikarane skal bli sentrale i dagens omstillingspro
sess.
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Industriell omstilling og tilløp til "krise", produktivi
tet skamp an jar med vekt på totalproduktivitet taler for at 
den produksjonstekniske kunnskapsform som jo sosioteknikken 
er ein variant av frå etterkrigstida, kan bli sterkare 
etterspurt.

Den andre viktige faktoren er den innflytelsen denne kunn
skapsforma bar hatt og har gjennom avtaleverket og særleg 
sosioteknikaranes rolle i administrasjon og oppfølging her. 
Ein tredje indikator på innflytelse over i alle fall ideo- 
logiar om arbeidsforholda, er den rolle API blir tillagt av 
Kommunal- og arbeidsdepartementet i forvaltning av arbeids
politikk og i departementets strategi for å kontrollere 
dette politikkfeltet.

Sosioteknikken er sjølvsagt og godt kjent både i LO og 
N.A.F.s kontor for bedriftsdemokrati og organisasjon.

Men det springande punkt blir om denne institusjonelle .for
ankringa skal gje meir varig innflytelse på arbeidsorgani- 
seringa om det ev nokon samanheng mellom sosioteknikk og 
"fellesfaktoren”, Korleis blir i så fall denne "felles- 
faktorens" kunnskapsmessige basis etablert i foretaket?
Hos leiinga, arbeidarane, i "systemet" uttrykt gjennom be- 
driftsrekneskapet og måleteknikkar eller hos eit nytt kunn- 
skapssjikt i den hierarkiske arbeidsdelinga, dvs. sosio- 
teknikarane?

PHE antyder at det er gjennom rekneskapen (på bakgrunn av 
NPI-berekningar) fellesfaktoren kan målast. Men det er 
vanskeleg å slutte frå rekneskapsdømet til den sosiotek- 
niske organisasjonsform.

Spørsmålet vi stiller er difor om ikkje denne kvantifiser- 
inga forutset sosioteknikaren og hans "kunnskapsmessige" 
samanbinding mellom ein tilsynelatande "systemgevinst" og 
den såkalte sosiotekniske arbeids- og organisasjonsform. 
M.a.o., innanfor den generelle konjunkturen må marknads
føringa av sosioteknikken bli sosioteknikaranes eige ansvar 
i første omgang med å søke ein klarare posisjon i den 
kunnskapsmessige arbeidsdelinga - men på sikt vel og i ar
beidsdelinga i det byråkratiserte foretaket. Sosiotekni- 
karane må altså bruke sine institusjonelle forankringar til 
å trenge inn i foretaket. Spørsmålet blir då om sosiotek
nikken i tråd med sin ideologi også i praksis kan bli eit 
instrument til ein utviklingsprosess som vil bryte ned den 
hierarkiserte arbeidsdelinga?
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Det viktigaste grunnlaget for ei slik framrykking ligg som 
sagt i Hovedavtalen, som kan tjene som utgangspunkt både 
for generell propaganda og til oppsporing av bedrifter i 
endring som vil være mottakelige for den sosiotekniske eti
ketten.

Det første forholdet - den generelle politisk+ideologiske 
tilslutninga blir det vel lagt størst vekt på i denne fasen, 
jamfør det tidlegare siterte utsagnet:

,fEt avgjørende spørsmåi blir derfor hvilke endringer som 
eventuelt må skje i de organisatoriske og institusjonelle 
overbygninger på sentralt hold i norsk arbeidsliv, for å 
sikre at slikt aktivt og demokratisk klima best kan sti
muleres og opprettholdes”.

PHE ser ut til å tenke seg ein overbygning der API skal 
spele ei tilretteleggande rolle. Sosioteknikken skal så 
reprodusere på eit lågare nivå den samarbeids- eller demo
kratiske ånd som er oppnådd på høgare nivå.

Ut ifrå dei japanske ideal blir det viktig å skjerme om 
foretaket slik at meir egalitære arbeidsprosessar kan kome 
i gang der. Men, som vi har prøvd å vise, er ikkje dette den 
norske modell. Det er ikkje snakk om eit ,!autonomtn fore- 
taksnivå. Interesser knytta til kunnskap, arbeidsdeling, 
tarifforholdet, profesjonaliseringsprosessar, fagbevegel
sens kollektive innflytelse, blir reprodusert i eit samspel 
mellom nivåa.

Om ein vil endre foretaksorganisasjonen, vil det difor, som 
PHE sjølvsagt veit, bli nødvendig for sosioteknikarane 
sjølve å bevege seg på alle nivåa. Men om denne endringa 
skal vere i tråd med ,fden egalitære ideologien” vil då vere 
avhengig av det som hos PHE er dei uavklarte spørsmål: for 
det første: forståelsen av fagbevegelsens lokale innflytelse 
gjennom lønnsforholdet som basis for breiare innflytelse nå 
teknologiforholdet - og for det andre, kva for profesjonaliser
ingsprosessar sosioteknikarane vil søke å la seg påvirke av - 
kva alliansar vil dei bygge no, når den 20-årige. inkubasjons 
tida er over? At det siste spørsmålet ser ut til å bli tatt 
alvorleg, kan APIs prosjektsøknad I forbindelse med det store 
prosjektet ”Norsk ledelse” gje ein antydning om. Prosjektet 
har headingen ”Ledelse og profesjonslæring under omstilling” 
I forprosjektet heiter det m.a.: Her vil det bli lagt avgjør 
ende vekt på både form og innhold i profesjonell utdannelse 
og opplæring. Både kunnskaper og holdninger bygges inn i 
profesjonene, ikke minst ved den måten man lærer på. Når
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den profesjonsutdannede lærer videre i en organisasjonssam
menheng, får denne læringen avgjørende betydning for hvordan 
ledelse utformes og hvordan teknologi tas i bruk" (s. 35 i 
Norsk ledelse, teknologi og organisasjon. Forslag til nasjc 
nalt forskningsprogram utarbeidet i samarbeid med SINTEF, 
AFF, BI, Institutt for sosiologi, UiO og AFI. 1. juli 
1982).
Men som vi har prøvd å framheve - profesjonalisering er 
ikkje berre institusjonell læring, men først og fremst ei 
sosial organisering og ein kamp for ein plass i den sosiale
arbeidsdelinga ...

NOTAR

1) Engelstad, P.H.: Skotfos mot strømmen. Industriell 
omstilling 3 Tanum 1983.

2) I tillegg til Industridepartementet var følgjande 
representert: Telemark Fylke, Skien kommune og Skien 
Næringsråd, Arbeidsdirektoratet, Industrifondet,
Skien Faglige Samorganisasjon, Norsk Papirindustri
arbeiderforbund, Unions sentrale og stedlige ledelse. 
Engelstad, op.cit., "Forord”.

3) Rusten, D.: Produktivitet i praksis. Skotfos bruk - 
produktivitetsevnen reddet bedriften., Tanum 1983.

4) PHE si oppgåve var å foreta "en helhetlig vurdering 
av hendelsesforløpet ved Skotfos, der det ble lagt 
spesiell vekt på samspillet mellom tekniske, organi
satoriske og menneskelige årsaksfaktorer” Engelstad, 
op.cit., "Forord”.

5) Dir. Jarand Jarander i Engelstad, op.cit., "Forord".
6) Engelstad, op.cit., s. 19.
7) Ein viktig føresetnad for at dette gjekk så konflikt- 

fritt var at Union ca. 5 km. unna kunne ta i mot ein 
del av den overflødige arbeidskrafta.

8) Engelstad, op.cit., s. 61.
9) Engelstad, op.cit., s. 61.

10) Engelstdd, op.cit., s. 41.
11) Engelstad, op.cit., s. 94
12) Med støtte i den gamle bas-posisjonen i prosessin- 

distrien kan Engelstad skissere føljande endringar: 
”Jobbene som bas er et godt eksempel på hvordan den 
reduserte bemanningen ikke bare gjøre det mulig, men 
også nødvendig å bryte med den tradisjonelle tendens 
til sterk oppgavespesialisering når det gjelder jobb- 
utforming på individnivå. Innehaverne av disse nye 
"kombinerte” stillingene har overtatt og forener tre 
tidligere atskilte oppgavetyper, nemlig arbeidsledelse
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(fra skiftformannen) kvalitetskontroll (fra laboran
ten) og prosessovervåking (fra slipeoperatøren). De 
arbeidende formenn rapporterer direkte til avdelings
ledelsen som er ingeniør*1, (s. 89.)

13) På ingeniør- og mesternivå tok bemanningsplanen sikte 
på å opprettholde bare slike stillinger som var helt 
nødvendige av hensyn til driften og til vedlikehold 
av produksjonsutstyret. Typiske stabsoppgaver skulle 
sløyfes ved at arbeidsoppgaver så vidt mulig ble over
ført til linjen, (s. 73.)

14) Engelstad, op.cit., s. 73.
15) T.d. Hellern, B.: diverse innlegg i Norges Industri 

1929-33.
16) Engelstad, op.cit. s. 6, og på s. 140:

"Spesielt i nedgangstider er det viktig at bedriftene 
tar stilling til om de i en gitt situasjon primært 
skal satse på å investere i mer avansert teknologi 
eller i stedet gå inn for en radikal omorganisering 
som gjør det mulig å utnytte de ansattes faglige og 
personlige ressurser, eller også satse på kombinasjon 
av teknisk utvikling og omorganisering".

17) NOU m81:ZQA.
18) Engelstad, op.cit., s. 143.
19) Aftenposten 5.3.84.
20) F.W. Taylors poeng var at hans metoder ville gje for

deler til alle ut over den auka insatsen til kvar 
enkelt part. Om "rasjonaliseringsgevinstens" politiske 
og ideologiske funksjon i ulike land kan ein få eit 
innblikk i Merkle, J.A.: Management and ideology.

21) NAFs funksjonærstatistikk 1980.
22) Freidson, E.: "Professionalization and the organisa

tion of middle class labour in postindustriål society11, 
i Halmos (ed) Professionalization and social change, 
Keele 1973.
Oppenheimer, M.: "The profetarization of the profes
sional**, i Halmos (eds.) Keele 1973.
Sakslind, R.: Proletarisering av profesjonelle. Kom
mentar til en debatt, UiB, Sosiologi, 1982.
Sakslind, R.: Samfunnsmaskinen og mellomlaga, MORAL- 
prosjektets skriftserie nr 4, UiB 1983.

23) Arbeidsgiveren nr 22/ 1981.
23a)Arbeidsgiveren nr 22, 1981, s. 518.
24) Seierstad, Ståle: Hvordan fagbevegelsen formet arbeids

livetj Pax 1982, s. 77 ff.
25) Arbeidsgiveren nr 13/1981 s. 286, mi understreking.
26) Virkemiddel i fordelingskampen, s. 4.
27) Engelstad, op.cit., s. 134.
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28) Engelstad, op.cit., s. 143.
29) Fri fagbevegelsen3 nr 1, 1984.
30) Det verkar som om PHE på same måten som norske be- 

driftsleiarar først og fremst nyttår Japan som eit 
propagandistisk forbilde. Det har difor ikkje nokon 
hensikt å ta opp det "japanske forbilde" til direkte 
diskusjon. Men når det japanske foretaket kan fram
stå som eit ideal, heng det truleg saman med det ja
panske storforetakets relativt autonome rolle både 
når det gjeld opplæring og forhandlingar. Når det 
blir hevda at ein i Japan har tatt i bruk dei sosio- 
tekniske prinsipp,kan det m.a. førast tilbake til 
følgjande forhold: Sjølv om dei fleste bedriftsfag- 
foreningane er medlemmer av større nasjonale samanslut- 
ningar (industriforbund), er bedriftsfagforeningane 
autonome i dei viktigaste faglege spørsmåla t.d. lønn, 
arbeidstid og arbeidsforhold. Industriforbunda har
i hovudsak informasjons- og koordineringsoppgåver.
Dei eigentlege tarifforhandlingane finn difor stad 
mellom bedriftsfagforeininga og leiinga. Og i fram
driften og organiseringa av arbeidet fungerer arbeids- 
leiarar på relativt høgt nivå meir som leiarar for ar
beidsgrupper overfor leiinga enn som oppsynspersonell 
for leiinga. At det er slik, heng igjen saman med det 
utvikla bedriftsinterne opplærings- og læringssyste- 
met. At alt dette i dei bedriftene som er forbilled- 
lege for Norge, som regel heng saman med ordninga med 
livslange kontrakter, særeigne etableringsvilkår for 
fagbevegelsen knytta til storforetaket i etterkrigs
tida osv., blir det lagt mindre vekt på når poenget er 
å formidle fordelene frå det "autonome" foretaket.

31) E. Thorsrud: "Allerede fra midten av 70-årene begynte 
grupper av bedrifter med sine tillitsmenn å samarbeide 
bl.a. gjennom de såkalte seminar for jobbutforming og 
organisasjonsutvikling". (Frå innlegg i Polyceknisk 
Forening 6.3.80).
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Elin Kvande:

Ny teknologi - ny arbeidsløshet?

INNLEDNING

I alle OECD-land har arbeidsløsheten steget betydelig i 
siste halvdel av 70-årene# I 1973 var det 8,2 mill., og 
for 1983 er tallet steget til 32,7, altså en firedobling i 
løpet av 10-års perioden. Denne utviklingen framgår av 
figur 1.

Figur 1 Prosent arbeidsløse i en del vestlige land. 
Hentet fra Langtidsprogrammet 1982-85.

Prosent

Fram til nå har arbeidsløsheten i Norge vært relativt lav 
sammenliknet med mange andre vestlige land. I løpet av de 
siste to årene har det imidlertid skjedd en sterk økning 
i tallet på arbeidsløse i Norge. Fra desember 1981 til 
april 1984 økte tallet på arbeidsledige med vel 100 %. Da 
var det 71 853 arbeidsledige.1
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Tidligere var det mest snakk om teknologisk utvikling som 
årsak til stigende arbeidsledighet. For eksempel ble det 
antatt at innføringen av ny kontorteknologi ville skape en 
betydelig reduksjon i sysselsettingen i denne sektoren. I 
diskusjonen i dag om årsakene til arbeidsløsheten har tek
nologien en mindre framtredende plass. I sxedet snakkes det 
særlig om konkurranseevne og lønnsnrvå - et forsøk på å redu
sere arbeiderklassens levestandard. Tekniske endringer er 
likevel viktig. Formålet med denne artikkelen er å se nær
mere på om3 og i tilfelle hvilken3 sammenheng teknologi har 
med den voksende arbeidsløsheten.

I de mest forenklede oppfatninger av samspillet mellom tek
nologi og sysselsetting antas det at ny teknologi i seg 
selv skaper arbeidsløshet. Mikroelektronikkens kostnads- 
sparende muligheter antas å innebære at menneskelig arbeid 
kan erstattes med maskiner, og at massearbeidsløsheten derfor 
ikke er langt unna. Det vises da gjerne til eksempler som 
Siemens-rapporten hvor det ble hevdet at innføring av EDB 
skulle føre til en reduksjon på 40% i løpet av en 10-årsperiode

Vårt utgangspunkt i denne artikklen er at den tekniske ut
vikling ikke kan betraktes som en selvstendig prosess - 
løsrevet fra økonomiske og politiske forhold. Tvert om inn
går den teknologiske utvikling i et intimt vekselspill med 
den generelle økonomiske utviklingen i de kapitalistiske 
landene. Mens den økonomiske logikken utgjør et viktig og 
uomgjengelig premiss for tekniske endringer, representerer 
samtidig "ny" teknologi et grunnlag for økonomisk vekst.
Ut fra dette perspektivet vil arbeidsledighetens omfang 
være knyttet til "grunntonen" eller trenden i den økonomiske 
utviklingen. For at vi skai kunne si noe om hvorvidt og i til
felle hvordan,utvikling av ny teknologi virker inn på 
arbeidsløshetstallene, er det derfor nødvendig å gå veien 
om det som skjer i verdensøkonomien. Det er i denne sam
menhengen at teorier om "lange bølger" i den økonomiske ut
viklingen står sentralt.

Teorien om n lange bølger*1 beskriver ♦hvordan strukturelle 
forandringer i økonomien bl.a. henger sammen med variasjoner 
i den tekniske utviklingen i forskjellige deler av økonomien 
Det neste spørsmålet blir da hvordan dette slår inn i økono
mien i Norge. Hovedvekten vil altså bli lagt på å se på 
samspillet mellom teknologisk utvikling, den økonomiske 
vekstprosessen og sysselsettingen.

Vi vil prøve å vise at teknologien bare har en indirekte
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virkning på arbeidsledigheten. Det er den økonomiske stag
nasjonen som er hovedårsak til den økte arbeidsledighet i 
Norge i dag. Benytter vi et litt lengre tidsperspektiv og 
ser fremover, blir spørsmålet om teknologiéns virkelige 
betydning for arbeidsledigheten viktig igjen. Den blir 
viktig i forhold til to hovedspørsmål. For det førsté, 
hvilke muligheter er det for produksjon av ny teknologi 
som ledd i det å skape nye lokomotiv - eller vekstbransjer 
i Norge? For det andre, hvilket rasjonaliseringspotensiale 
har ny teknologi i bransjer som tidligere var skjermede?
Det er her den skiller seg fra "gammel teknologi" og kan 
virke aksellerende på arbeidsledigheten.

ØKONOMISK VEKST, TEKNOLOGISK UTVIKLING OG SYSSELSETTING

Den tekniske utviklingen har nær sammenheng med struktur
endringer i økonomien. De forskjellige bransjenes vekst 
eller stagnasjon avspeiler tekniske endringer. Omvendt 
•vil disse strukturendringene igjen sette rammer for den 
tekniske utvikling. Dette gjelder i alle faser, dvs. helt 
fra grunnforskning til innovasjonsspredning.

I tradisjonell økonomisk teori har det vært en tendens til 
å fokusere på rasjonaliseringsinvesteringer eller prosess- 
innovasjoner som den typiske form for teknisk endring. I 
virkeligheten vil utviklingen av ny teknologi til bruk i 
fornyelsesinvesteringer eller produktinnovasjoner være 
minst like viktig som rasjonalisering av produksjonen for 
eksisterende produkter. Dette gjelder ikke minst når vi 
trekker inn den internasjonale konkurransen. Det er i de 
senere år kommet flere undersøkelser som viser at det er 
de nasjonale økonomienes evne til å utvikle nye produkter, 
og dermed et voksende marked, som er avgjørende for deres 
evne til å opprettholde en høy sysselsettingsgrad.2 Når 
det gjelder mikroelektronikken, illustreres dette ved 
det japanske eksempel. Japan har ved hjelp av sin dyktighet 
til å introdusere mikroelektronikk både i produkter og 
prosesser vært i stand til å styrke sin relative posisjon 
i den internasjonale konkurransen ganske betraktelig.

Vi etterlyser altså økonomiske teorier som i større grad 
tar opp vekselspillet mellom teknisk utvikling og den gene
relle økonomiske utvikling, og som dessuten ser på typen 
av teknisk utvikling eller forholdet mellom produkt- og 
prosessinnovasjoner. Vi skal i neste avsnitt gå nærmere 
inn på en retning som har prøvd å anvende dette integrerte 
synet.
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LANGE BØLGER OG TEKNOLOGIUTVIKLING

Enkelte forskere har ment å kunne påvise at den tekniske 
utvikling vi i dag er inne i, henger sammen med langsiktige 
”bølgebevegelser” i økonomien.3 De er opptatt av at det 
har foregått grunnleggende strukturelle forskyvninger i 
økonomien, og at dette igjen må ses i sammenheng med 
endringer i den teknologiske utviklingens karakter. Disse 
endringene anses som sentrale i det utviklingsforløp som 
resulterte i et omslag til krise i den vestlige økonomien.

Slike ”lange bølger” forbindes ofte med den russiske øko- 
noifien Kondratiev og omtales som Kondratievbølger. Disku
sjonen om ”lange bølger” startet blant økonomer i 1920- 
1930-årene. I etterkrigstida har det hovedsakelig vært 
marxistiske økonomer^ som har vært opptatt av dette per
spektivet. I takt med den tiltakende økonomiske krisa har 
teorien på nytt fått økt oppmerksomhet de siste årene.
Deler av OECDs analyser bygger mer og mer direkte på at vi 
befinner oss i en strukturelt bestemt langvarig utviklings
fase med en stagnerende grunntone.5

Ifølge teorien om de ”lange bølger” gjennomgår kapitalis
mens utvikling langsiktige svingninger eller bølger som 
har en varighet på 45-60 år. En periode med høy vekst 
etterfølges av en periode med stagnasjon og lav vekst. 
Teorien er ikke en konkurrent til teoriene om kortsiktige 
konjunkturforløp, men supplerer dem. I den ”lange bølges” 
vekstfaser er den korte konjunktursyklusens framgangs- og 
vekstfaser mer langvarige og uttalte, mens tilbakegangs- 
fasene er kortere og mindre alvorlige. I den ”lange bølges” 
stagnasjonsfase er det omvendt. Nedgangsfasene er mer 
langvarige og alvorlige, og høykonjunkturene får aldri 
virkelig fotfeste.

Spørsmålet om det empirisk lar seg gjøre å lokalisere 
disse ”lange bølgene” i den økonomiske utviklingen, disku
teres fremdeles. Det er forståelig når en vet at det his
torisk fram til nå maksimalt har eksistert fire bølger av 
50 års varighet. I de fleste land dekker den tilgjengelige 
statistikk en langt kortere periode.

Debatten om ”lange bølger” har gitt verdifulle bidrag til 
forståelsen av de langsiktige sammenhengene mellom tek
nologi og økonomi. Det har bidratt til at en i voksende 
grad innser at krisen har strukturelle årsaker. Vi vil 
ikke gå nærmere inn på denne diskusjonen her6. Vi vil
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i stedet konsentrere oss om den teknologiske utvikling og 
dens samspill med den økonomiske vekstprosessen og syssel
settingen.

TEKNOLOGIENS ROLLE SOM FORKLARENDE FAKTOR

I denne artikkelen er vi spesielt interessert i diskusjonen 
om teknologiens rolle som forklarende faktor innenfbr en 
teoretisk ramme for Mlange bølger*1. En gruppe forskere7 
mener at det midt i en "lang bølges*1 nedgangsfase skjer en 
opphoping av tekniske innovasjoner. På grunn av dette 
oppstår nye bransjer og nye markeder. En kortvarig etter- 
spørselsøkning er resultatet, noe som igjen fører til en 
strøm av tekniske fornyelser i form av nye produkter og 
produksjonsmetoder. Denne prosessen bremses når den nye 
teknologien har nådd en viss spredning mellom land og 
bransjer, og når de nye produktene har nådd et visst mod- 
ningsstadium. På dette stadium stagnerer investeringene 
og den teknologiske utvikling preges hovedsakelig av spred
ning av allerede kjent teknologi.. Utstøt ingen av arbei
dere som er resultatet av anvendelsen av ny teknologi kan 
ikke lenger absorberes i andre ekspansive bransjer.

Det må her skytes inn at det er de øvre vendepunktene 
innenfor de lange bølgene som er best forklart. Det nedre 
vendepunktet innenfor syklusen er imidlertid fremdeles 
dårlig forklart. Men to hovedsynspunkter har utkrystalli
sert seg:

Teknologisk darwinisme. Gerhard Mensch som er en av de 
ledende forskerne innenfor denne tradisjonen, mener at 
truselen om økonomisk krise og kaos tvinger kapitalistene 
til å utvikle nye basisinnovasjoner. På grunn av nedgangs
konjunkturene tvinges kapitalistene til å søke nye og 
uprøvde muligheter. Teorien minner om Schumpeters teori 
om **den innovative entreprenør*', men gir i større grad en 
samfunnsmessig enn en psykologisk forklaring på kapitalis-* 
tens *'innovative egenskaper". Dette perspektivet kan 
kalles en slags teknologisk darwinisme, hvor kampen for å 
overleve er en viktig drivkraft.

Livssyklusmønster, Christopher Freeman og hans kolleger fram
hever også teknologiens rolle i forbindelse med de lange 
bølgene. De avviser imidlertid at en konsentrasjon av basis
innovasjoner skulle være den avgjørende faktor for forløpet. 
Freeman og hans kolleger har et omfattende empirisk materi
ale hvor de spesielt har sett på innovasjonsaktiviteten i
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England. På bakgrunn av en historisk analyse som belyser 
tidsmønsteret for patenter og større innovasjoner, har de 
kommet fram til et annet mønster når det gjelder den tek
niske utvikling. I deres teori legges større vekt på be
tydningen av vekstfasen for hele forløpet. Entreprenøren 
kommer mer i bakgrunnen, mens statens rolle som regulator 
av økonomien framheves sterkere. De mener å påvise at en 
i oppgangsperioden får det de kaller en "band-wagon" effekt, 
effekt, hvor visse typer av teknologiske gjennombrudd 
(f.eks. bilen og mikroelektronikken) trekker andre innova
sjoner med seg. Det oppstår på denne måten en serie av nye 
bransjer som sysselsetter mange personer.

Et hovedpoeng er at disse vekstbransjene gjennomlever en 
livssyklus, hvor det skjer en gradvis overgang fra produkt- 
innovasjoner til prasøssinnovasjoner. Dette er et uttrykk 
for at tidligere vekstindustrier går over i mer "modne” 
faser av sine livsløp, uten at nye vekstindustrier oppstår 
i noe større omfang. Den teknologiske utvikling skifter 
karakter fra tidligere å ha vært mest orientert mot utvik
ling av nye produkter til hovedsakelig å rette seg mot 
prosessinnovasjoner (rasjonalisering). Denne utviklingen 
er nært knyttet til endringer på arbeidsmarkedet. Knapp
het på arbeidskraft og voksende lønninger gir den tekniske 
utvikling og investeringer en arbeidsbesparende karakter. 
Den teknologiske utvikling glir dermed i høgere grad over 
til å stimulere rasjonaliseringsinvesteringer framfor kapa- 
sitetsutvidende investeringer som fremmer sysselsettingen.

Freeman og andre forskere mener derfor at kombinasjonen av 
at de nye vekstbransjene modnes og at investeringene rettes 
mot arbeidsbesparende tiltak, virker negativt inn på vekst 
og sysselsetting. Økonomien går inn i en langvarig stag- 
nasjonsfase. Disse tendensene kan alle oppfattes som et 
resultat av at etterspørselen stagnerer, men de medvirker 
på samme tid til å opprettholde denne stagnasjonen.

EMPIRI OM DEN TEKNOLOGISKE UTVIKLINGS SAMMENSETNING

Det foreligger en del empirisk forskning fra andre land 
som peker i retning av at det har foregått en forandring 
i den teknologiske utviklings karakter, hvor bl.a. mer 
kortsiktige hensyn har fått høgere prioritet enn hensynet 
til en mer langsiktig utvikling. Når vi ser på OECD-tall 
for sammensetningen av industriens forsknings- og utvik
lingsarbeid i USA for perioden 1971-78, framgår det at 
det har skjedd endringer.9 Den generelle tendens i løpet
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av 70-årene er at forskning etter nye produkter har avtatt, 
mens forbedring av de eksisterende produkter og forskning 
etter nye produksjonsprosesser er steget relativt i betyd
ning. Forskningsinnsatsen rettes mot relativt sikre pro
sjekter snarere enn mot mer langsiktige og radikale pro
sjekter.

Endringer i utgiftene til forsknings- og utviklingsarbeid 
sier noe om tendensen i sammensetningen av innovasjoner i 
økonomien. I annen forskning hvor det er sett nærmere på 
den faktiske sammensetningen av innovasjonene konkluderes 
det også med at prosessinnovasjoner har fått’relativt 
større betydning i sammenlikning med produktinnovasjoner. 
Dette betraktes videre som ledd i en mer langsiktig ut
vikling. Vi viser nedenfor en grafisk framstilling av 
denne utviklingsprosessen.

Figur 2. Tidspunkt for 195 basisinnovasjoner i Storbritania 
i tidsrommet 1920-1980

Kilde: C. Freeman, J.A. Clark og L.L.G. Soete: Unemployment 
and technical innovation> London 1982.

Vi ser her at det gjennom hele etterkrigstiden skjer en 
forandring i sammensetningen av innovasjonene. Høydepunk
tet for produktinnovasjonene var i 30-åra og den tidlige 
etterkrigstida. De har siden hatt en fallende tendens. 
Etter 1960 er det hovedsakelig prosessinnovasjoner som har 
preget utviklingen.
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Utnyttelse av produktinnovasjoner vil ofte kreve invester- 
inger i nye produksjonsanlegg, dvs. kapasitetsutvidende 
investeringer, mens det ofte vil være mulig å innpasse 
prosessinnovasjoner i eksisterende anlegg gjennom anskaff
elser av nytt maskinutstyr. Tysk forskning viser at in
vesteringer i kapasitetsutvidelser har avtatt kraftig 
siden slutten av 1960-årene i Tyskland, mens det samme 
ikke gjelder for rasjonaliserings- og erstatningsinvester- 
inger. Dette indikerer igjen at spredningen av produkt- 
innovasjoner har avtatt både absolutt og relativt i for
hold til prosessinnovasjoner.

Dette er bare data som omfatter Vest-Tyskland* men hos 
Pedersen9 presenteres en oversikt som viser at det 
har vært en nedgang av investeringer i bygninger i forhold 
til investeringer i maskiner etter 1970 i de fleste kapi
talistiske land. Dette er riktignok en noe svakere in
dikator på det samme fenomenet. De viser imidlertid tyde
lig at det ikke er snakk om en kortsiktig forstyrrelse, 
men at det er ledd i en lengre utviklingsprosess hvor end- 
ringer i den teknologiske utviklings sammensetning er sen
tral.

Vi har i diskusjonen om de lange bølger pekt på at det er 
enkelte innenfor denne teoriretningen som framhever at tek
nologisk fornyelse, eller nye basisinnovasjoner som f.eks. 
mikroelektronikk, er en nødvendig forutsetning for et nytt 
oppsving i verdensøkonomien. Mange nye innovasjoner ville 
på den måten .kunne ligge til grunn for opprettelsen av nye 
produksjons- og sysselsettingsområder. Nye produktivitets- 
gap mellom landene kunne bli utgangspunkt for nye ekstra
profitter og en investeringsboom kunne oppstå.

Utviklingen fram til nå setter også på dette området spørs- 
målsteng ved de mest optimistiske framtidsperspektiveene. 
Mikroelektronikken har hittil ikke kunnet skape særlig mange 
nye arbeidsplasser innenfor elektronikkindustrien. En 
optimistisk rapport regner med ca. 1 million nye jobber 
på verdensplan^ . Samtidig gjør mikroelektronikken det 
mulig å gjennomføre drastiske reduksjoner av sysselsett
ingen i tjenesteyting som tidligere har kunnet absorbere 
veksten i arbeidsstyrken.

I en situasjon med stagnerende etterspørsel vil mikroelek
tronikken sannsynligvis primært bli brukt til å gjennomføre 
delvise rasjonaliseringer. Det vil ikke i en slik situa
sjon være grunnlag for mer radikale fornyelser av produkter
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og prosesser. Dette vil føre til at utstøtingen av ar
beidskraft vil kunne bli mer omfattende enn den syssel
settingsveksten som er knyttet til nye produktområder.

OPPSUMMERING

Vi har her brukt teoriene om de lange bølger som eksempel 
på en teori som tar opp vekselspillet mellom teknisk ut
vikling og den generelle økonomiske utvikling. Vi har 
spesielt vært opptatt av sammensetningene av den tekno
logiske utviklingen i den lange bølges stagnasjonsfase.
Et hovedpoeng er at stagnerende etterspørsel tenderer 
mot å gi den tekniske utvikling en begrenset eller inn
snevret karakter. Sentralt i denne sammenheng er Freemans 
,,livssyklus,,-perspektiv hvor det legges vekt på at sentrale 
vekstbransjer gjennomlever en overgang fra produktinnova
sjoner til prosessinnovasjoner. Freeman og andre forskere 
mener derfor at kombinasjonen av at de nye vekstbransjene 
modnes og at investeringene rettes mot arbeidsbesparende 
tiltak virker negativt inn på vekst og sysselsetting. Det 
som finnes av innovasjonsforskning, viser også at det i 
løpet av et produktområdes "livsløp" skjer en overgang fra 
produktinnovasjoner til prosessinnovasjoner.

På samme måte viser empirien over innovasjonenes sammenset
ning på makroplan et stadig fallende antall produktinnova
sjoner og en større vekt på prosessinnovasjoner. Dette er 
et uttrykk for at den teknologiske utvikling skifter karak
ter. Den går i større grad over til å stimulere rasjona- 
liseringsinvesteringer framfor fornyings- og kapasitetsut- 
vidende investeringer som kan virke sysselsettingsfremmende.

Dette samspillet mellom etterspørselsutvikling og teknolo
gisk utvikling har en tendens til å forsvinne i tradisjo^- 
nell økonomisk teori, hvor arbeidsløshet betraktes som 
forårsaket enten av manglende etterspørsel eller av den 
tekniske utvikling.

Vi vil nå vende tilbake til Norge for å se hvordan dette 
kan brukes for å forstå økningen i arbeidsløsheten.

UTVIKLINGA I NORGE

nLange bølger"-perspektivet som vi har omtalt foran, for
klarer primært utviklinga i verdensøkonomien. Det fortel
ler hvorfor grunntonen i økonomien nå er stagnerende. Ut
viklinga på verdensnivå slår også inn i eller får konse
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kvenser for den økonomiske utviklinga i Norge.

Når vi ser på gjennomsnittlige årlige vekstrater for indust
rien i Norge fra slutten av 60-åra og fram til i dag, ser 
vi at bildet blir det samme for Norge. Det framgår av 
tabell 1 at utviklinga har gått fra en relativ rask vekst 
i 60-åra og i begynnelsen av 70-åra til en stagnasjon i 
80-åra.

Tabell 1 Gjennomsnittlig årlig vekstrate for industri- 
årene 69-82

Gjennomsnittlig årlig vekst 69-75 75-77 77-80 80-82
Bruttoprodukt +3,3% -0,5% +0,4% -1,5%
Sysselsatte, antall 
årsverk +Q,8% -0,1% -1,1% -2,7%
Bruttoprodukt pr. syssel
satt +2,5% -0,4% +1,5% +1,2%
Kilde: Nasjonalregnskap 1962-78 og Økonomisk utsyn, flere

arganger

Denne utviklingen kan også illustreres ved hjelp av t£ll
som viser investeringene i forskjellige næringer (jfr.
tabell 2).

Tabell 2 Bruttoinvesteringer i fast kapital etter næring.
Prosentvis vekst fra året før

1982 1983
01j evirksomhet -35,1 51,3
Industri -21,1 -18,4
Boliger 6,8 - 7,8
Andre næringer - 4,7 - 3,9
I alt -10,2 0,8
- utenom oljevirksomhet 
Fordelt på:

- 4,9 - 6,6

- Nær-ngsvirksomhet -10,6 0,9
- Offentlig forvaltning - 7,5 - 0,4
Kilde: St.meld. nr 1, Nasjonalbudsjettet, 1983

Vi ser her at både i 1982 og 1983 har investeringene i 
industrien gått ned med ca. 20 %. Vi har ingen empiri 
som viser sammensetningen av de investeringer som er blitt 
foretatt. Det blir derfor vanskelig å si noe om forholdet 
mellom prosessinnovasjoner og produktinnovasjoner for den 
norske industrien. Det som imidlertid er klart, er at vi
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har en generell stagnasjon i økonomien. Vi har ikke 
lenger noen klare vekst- eller lokomotivbransjer, med de 
muligheter det gir for vekst også i andre bransjer. Vi 
ser f.eks. at veksten i den offentlige sektoren helt er 
stanset opp.

Foreløpig har vi ikke tilgjengelig noe materiale som til
later en detaljert analyse av hva som ligger bak den sterke 
økningen av tallet på arbeidsløse i Norge. Vi kan få 
visse indikasjoner ved å se på statistikken over drifts- 
innskrenkninger som er meldt til arbeidskontorene (Jfr. 
tabell 3). Der er det skilt mellom oppsigelser, permi
sjoner og innskrenket arbeidstid.

Tabell 3 Forhåndsmeldinger om driftsiwiskrenkinger mottatt 
i 1983> 1982j 1981 og 1980.

Oppsi;
Bede*.

gelser Permisjoner
c Pers. Bedr. Bedr.

Innskr. av 
arbeidstid 
Bédr. Pers.

Totalt

Bedr. Pers.
1983 tot. 168 4 841 671 66 331 166 7 .458 i 005 48 630
Herav
kvinner 123 1 202 412 6 144 147 2 189 682 9 315 .
1982,tot, 160 5 014 768 42 799 161 7 509 1 089 55 322
1981,tot. 116 3 319 340 15 576 105 4 715 561 23 610
1980,tot. 81 2 874 249 13 159 73 3 382 403 19 415

Hovedparten av det antall personer som rammes av driftsinn- 
skrenkninger, er blitt permitterte. I tillegg til et høyt 
antall arbeidsløse har vi derfor et nesten like stort 
antall som i kortere eller lengre perioder har vært permit
tert fra sitt arbeid. Tallet på oppsagte som følge av 
meldte driftsinnskrenkninger, var i 1983 omlag 5 000.
Dette utgjør omlag 1/5 av den samlede økningen i tallet på 
arbeidsløse i dette året. Oppsigelser på grunn av drifts- 
innskrenkninger står altså for en forholdsvis liten del av øk
ningen. Det tyder på at den økte arbeidsledigheten framfor alt 
skyldes mangel på vekst i etterspørselen etter arbeidskraft. 
Oppsigelser på grunn av rasjonalisering forekommer sjelden11.

En slik slutning er også nærliggende å trekke på bakgrunn 
av det faktum at omlag 2/3 av de arbeidsløse er under 30 
år12. Mangel på nye arbeidsplasser vil særlig ramme de 
som debuterer på arbeidsmarkedet'.

Arbeidsledigheten blant ungdom er betydelig større enn i de 
øvrige aldersgrupper. Ledigheten blant personer under 25 
år er omkring fire ganger så stor som ledigheten blant per-
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soner over 25 år* Det ser også ut til at den relative 
arbeidsledigheten blant personer under 25 år er stigende. 
Det tyder på at den økte arbeidsledigheten primært skyldes 
mangel på vekst i etterspørselen etter arbeidskraft og 
mindre at tallet på arbeidsplasser reduseres. Når vi ser 
på lengden av arbeidsløshetsperioden i forhold til alder, 
finner vi at det er aldersgruppene 20-29 år og 65 år 
og over som har de lengste arbeidslpshetspeiodene i sam
menligning med gjennomsnittet. Gruopen under 20 år har 
derimot en kortere lédighetsperidde*3.

Den gjennomsnittlige varighet av arbeidsledigheten økte 
sterkt i 1983. Ifølge en undersøkelse foretatt av Arbeids
direktoratet var den ved utgangen av september nær 17 uker, 
en økning på omlag 4 uker i forhold til ett år tidligere.

AVSLUTNING

Vi stilte innledningsvis spørsmålet om og i tilfelle 
hviVken sammenheng teknologiutviklingen har med den voks
ende arbeidsledigheten. Vi har argumentert for at den 
teknologiske utvikling ikke kan betraktes som en isolert 
prosess. Den teknologiske utviklinga inngår i et veksel
spill med den generelle økonomiske utviklinga. Det er 
derfor nødvendig å kople inn konkurransen mellom landene 
og forholdet mellom produkt- og prosessinnovasjoner. I 
"lange bcfclger"-teoriene står nettopp dette persnektiveJt 
sentralt. De representerer derfor nyttige bidrag til å 
forstå hvorfor grunntonen er som den er i verdensøkonomien. 
Sentralt i denne sammenheng er Freemans "livssyklus"-per- 
spektiv hvor det legges vekt på at sentrale vekstbransjer 
gjennomlever en overgang fra produktinnovasjoner til pro
sessinnovas joner . Freeman og andre forskere mener derfor 
at kombinasjoner av at vekstbransjene modnes og at inves
teringene rettes mot arbeidsbesparende tiltak virker nega
tivt inn på vekst og sysselsetting.

Denne stagnasjonen i den økonomiske veksten får konsekven
ser på den måten at vi ikke får slike klare "lokomotiv"- 
bransjer lenger. Det vil igjen virke negativt inn på 
utviklingen i de øvrige bransjer. I en situasjon med 
stagnasjon vil også teknologien primært bl*i brukt som ra- 
sjonaliseringspotensiale i bransjer som tidligere var 
skjermede. Dette skiller den fra "gammel" teknologi og 
sammen med den generelle stagnasjonen vil det kunne bli 
en farlig kombinasjon.
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Utviklinga på verdensnivå slår også inn i den norske øko
nomien. Ved å se på tallene for vekstrater og investerin- 
ger i industrien finner vi at det har skjedd en overgang 
fra relativt rask økonomisk vekst til langvarig stagna
sjon. Det vi har av aggregerte data tillater ikke strenge 
konklusjoner, men de tyder på at arbeidsløsheten primært 
skyldes manglende vekst i etterspørselen etter arbeids
kraft.

Dette får også konsekvenser for de politiske strate
giene. Det at vi primært har å gjøre med et ute- 
stengingsproblem gjør at den lokale faglige kampen på de 
enkelte arbeidsplasser blir et nødvendig, men ikke til
strekkelig middel. Den lokale daglige mobiliseringa må 
knytte seg til krav om en nasjonal politisk mobilisering 
for å få en samlet nasjonal planlegging med styring av.in- 
vesteringer og utarbeiding av utbyggingsprogrammer.
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Dokument:
Karl Marx:

Enquete Ouvriére

I det franske bladet Revue Socialiste for 20. april 1880 
sto det gjengitt en spørsmålsliste som bladets lesere ble 
bedt om å besvare. Denne listen var laget av Karl Marx 
som på denne måten ville skaffe fram materiale til en kart
legging av levekårene til den franske arbeiderklassen. En 
slik kartlegging skulle tjene helt eksplisitte politiske 
formål. Gjennom å produsere kunnskap om arbeiderklassens 
arbeids- og leveforhold skulle det skapes et bedre grunnlag 
for arbeiderklassens egen kamp for frigjøring.1

Dette spørreskjemaet som ble sendt til 20 000 abonnenter, 
var ment som et alternativ til de statlige undersøkelser 
som ble gjort gjennom henvendelser til "øvrighetspersoner11 
og offentlige instanser av ulike slag. Det representerer 
slik sett det første forsøk på å anvende et spørreskjema 
i en undersøkelse som tar utgangspunkt i arbeiderklassens 
synspunkter og opplevelse av sin situasjon. Undersøkelsen 
var imidlertid lite vellykket fordi det kun kom inn svært 
få besvarelser.

Når Vardøger i dag trykker en oversettelse av Enquete Ouv- 
ri&re, er det ikke bare fordi dette spørreskjemaet er et 
historisk dokument. Formuleringen av spørsmålene gir også 
en viss pekepinn om hvordan Marx tenkte når han skulle an
vende sin generelle teoretiske innsikt i kapitalismens 
funksjonsmåte til å gjennomføre en empirisk undersøkelse 
som skulle utdype og konkretisere denne innsikten. Svært 
mange av spørsmålene gir da også nokså klare assosiasjoner 
til deler av Kapitalen - ja spørreskjemaet kan faktisk 
leses som et slags sammendrag av Marx1 hovedverk.

For lesere som er kjent med moderne survey-teknikker, vil 
Marx’ spørreskjema virke svært omfattende og vanskelig å
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fylle ut. Dagens metodikk ville utvilsomt kunne ha 
hjulpet Marx til å lage et mer utfyllingsvennlig skjema 
som ville gitt en høyere svarprosent. Marx har imidlertid 
noen sterke sider som hans etterfølgere i survey-verdenen 
kanskje kunne lære noe av. Vi tenker da ikke bare på 
skjemaets teoretiske ankerfeste i kritikken av den poli
tiske økonomien, men også på skjemaets eksplisitte poli*~ 
tiske stillingstaken og dets mulige Upraktiske" effekter 
på den som fyller det ut.

Skjemaets politiske stillingstaken kommer til syne i måten 
spørsmålene stilles på, for eksempel i kravene til etter
prøving av populære (men feilaktige) oppfatninger, eller 
i de mer kyniske kommentarene om sosiale ulikheter mellom 
kjøpere og selgere av arbeidskraft (jfr. spørsmålene nr 48 
og 49). Denne politiske stillingstaken tvinger også ut- 
fylleren til selv å ta stilling, noe som har bevissthets- 
messige virkninger. Videre vil en utfylling av skjemaet 
føre til at arbeiderne må tenke igjennom og systematisere 
sin kunnskap om svært mange sider ved sine levekår. Også 
det må antas å ha hevissthetsmessige virkninger. Slik sett 
er ikke Enqu&te Ouvriere bare et spørreskjema. Det er også 
en form for politisk intervensjon.2

Enquete Ouvriere er lite omtalt, og i den utstrekning dette 
er blitt gjort, brukes enkelte spørsmål - løsrevet fra sin 
sammenheng - gjerne som illustrasjoner på tungvinte eller 
"ledende" formuleringer. Budskapet er: vi gjør det bedre 
i dag. Når vi, bringer denne oversettelsen i Vardøger3 er 
det fordi vi er uenige i en slik vurdering. Vi tror Enqu
ete Ouvriere fortsatt kan være et nyttig utgangspunkt for en 
en diskusjon om hvordan en skal kartlegge arbeiderklassens 
levekår, hvilke sider ved disse levekårene som er vesent
lige, og hvilke andre effekter enn å framskaffe data som
bruk av spørreskjema kan ha. „ , . ,r J Redaksjonen
SPØRRESKJEMAET3

Ingen regjering - enten den har vært monarkistisk eller 
republikansk-borgerlig - har våget å foreta en seriøs 
undersøkelse av levekårene til den franske arbeiderklassen. 
Dette til tross for at de har gjort en mengde undersøkelser 
omkring landbruksøkonomiske, finansielle, handelsmessige 
og politiske kriser.

De uverdige forholdene ved den kapitalistiske utbyttingen, 
slik de er blitt avslørt ved de offentlige undersøkelsene
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fra den engelske regjeringen, og de følger for lovgivnin
gen som disse avsløringene har framprovosert (begrensninger 
av den lovlige arbeidsdagen til 10 timer, lover om kvinne- 
og barnearbeid m.v.) har gitt det franske borgerskapet en 
enda sterkere skrekk for hva en upartisk og systematisk 
undersøkelse kunne føre til.

Inntil vi kan presse den republikanske regjeringen til å 
ta etter den monarkistiske regjeringen i England og be
gynne med grundige undersøkelser av den kapitalistiske ut
by t tingens dåder og udåder, gjør vi i mellomtiden et for
søk på å begynne med en slik undersøkelse med de beskjedne 
midler som står til disposisjon. Med vårt tiltak håper vi 
på støtte fra de arbeiderne i by og land som forstår at de 
alene kan gi en sakkyndig beskrivelse av de onder de lider 
under, og som forstår å anvende dette hjelpemiddel mot 
elendigheten som de må tåle, uten å vente på en frelser gitt 
av forsynet. Vi regner videre med sosialister av alle av
skygninger som ønsker en sosial reform, og som dessuten 
ønsker et nøyaktig kjennskap til de betingelser som arbei
derklassen arbeider og lever under, den klassen som hører 
fremtiden til (...).

De følgende hundre spørsmålene er av største viktighet. Svarene 
må påføres spørsmålsnummeret. Det er ikke nødvendig a besvare 
alle spørsmålene, men vi anbefaler å gi så omfattende og 
detaljerte svar som mulig. Navnet på den arbeideren eller 
arbeidersken som svarer, vil ikke bli offentliggjort. Dette 
på grunn av en spesiell fullmakt. Svarene bør imidlertid 
angi den adresse der man kan komme i forbindelse med ham 
eller henne.

Svarene skal sendes til administrasjonen til Revue Socia~ 
liste Monsieur Léolusey 28y rue Rogale i Saint-Cloud3 
Paris.

Svarene vil bli sortert og vil utgjøre bakgrunnsmateriale 
for spesialstudier som vil bli offentliggjort i Revue So- 
cialiste og senere samlet til en bok.

I
1. Yrke
2. Eies den bedriften hvor De arbeider av en enkelt kapi

talist eller et aksjeselskap? Skriv navnet på den kapi
talistiske bedriftslederen eller selskapets direktører.
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3. Antall ansatte.
4. Angivelse av deres alder og kjønn.
5. Hva er den tillatte minstealder for barn (gutter eller 

jenter)?
6. Antall formenn eller andre ansatte som ikke er vanlige 

lønnsarbeidere.
7. Finnes det lærlinger? Hvor mange?
8. Finnes det, bortsett fra arbeidere som er sysselsatt 

på normal og regelmessig måte, andre som kommer uten
fra og til bestemte årstider?

9. Produserer bedriften hvor De er ansatt, utelukkende 
eller hovedsakelig for stedlige kunder, for hjemme
markedet eller for eksport?

10* Ligger bedriften på landet eller i en by? Hva heter 
stedet?

11. Dersom bedriften ligger på landet: Tjener De tilstrek
kelig på arbeidet i fabrikken til at De kan leve av 
det, eller kombineres dette med landbruksarbeid?

12. Arbeider De med hendene eller ved hjelp av maskiner?
13. Gi detaljer om arbeidsdelingen i Deres bedrift.
14. Anvender man damp som drivkraft?
15. Angi antall rom som bedriftens avdelinger er fordelt på. 

Beskriv det spesielle arbeidet som utføres i Deres av
deling. Fortell ikke bare om den tekniske siden, men 
qgså om belastningene på muskler og nerver av dette 
arbeidet, og dets generelle virkninger på sunnhetstil
standen til arbeiderne.

16. Beskriv de hygieniske forholdene på bedriften, rommenes 
størrelse og hvor mye plass den enkelte arbeider har; 
videre ventilasjon, temperatur, kalkpuss fra murene, 
toaletter, vanlig renslighet, støy fra maskiner, 
metallstøv, fuktighet osv.

17. Finnes det en kommunal eller statlig inspeksjon av de 
hygieniske forholdene i bedriften?

18. Finnes det i Deres bransje spesielle livsfarlige damper 
som skaper yrkessykdommer blant arbeiderne?

19. Er bedriften overfylt med maskiner?
2Q. Er drivmotorene, overføringsreimene og verktøymaskinene 

sikret mot ulykker gjennom beskyttelsesforanstaltninger?
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21. Hvor mange ulykker har De personlig kjennskap til?
22. Hvis De arbeider i en gruve: Angi hvilke forsiktighets

regler som bedriftsledelsen har iverksatt for å sikre 
ventilasjon og forhiridre eksplosjoner og andre farlige 
ulykker.

23. Dersom De arbeider i en kjemisk fabrikk, smelteverk,
i metallindustri eller andre spesielt farlige bransjer, 
angi hvilke forsiktighetsregler som bedriftsledelsen 
har iverksatt.

24. Hvordan er belysningen i bedriften (gass, olje osv.)?
25. I tilfelle brann, finnes det tilstrekkelig med sikker- 

he t sano rdninger ?
26. Er bedriftseieren ved ulykker gjennom lov forpliktet 

til å yte erstatning til arbeideren eller hans familie?
27. Hvis ikke: Har han noen gang betalt erstatning til en 

som ble utsatt for en ulykke mens vedkommende arbeidet 
for å berike ham?

28. Finnes det en form for helsetjeneste ved Deres bedrift?
29. Dersom De arbeider hjemme: Beskriv Deres arbeidsrom. 

Anvender De bare verktøy eller små maskiner? Får De 
hjelp av barna Deres eller av andre personer (voksne 
eller barn, menn eller kvinner)? Arbeider De for 
enkelt-kunder eller for en bedriftseier? Forhandler 
De umiddelbart med ham eller med en mellom-mann?

II

3Q. Lag en oppstilling over antall arbeidstimer pr. dag og 
de ukentlige arbeidsdagene.

31. Lag en oversikt over fridagene i løpet av året.
32. Hvilke pauser finnes i løpet av arbeidsdagen?
33. Inntas måltidene til bestemte tidspunkter eller uregel

messig? Blir de inntatt innenfor eller utenfor bedrif
ten?

34. Blir det arbeidet under måltidene?
35. Dersom man anvender damp: når blir den satt på, når 

blir den stengt av?
36. Arbeides det om natten?
37. Gi en oversikt over arbeidstiden for barn og ungdom 

under 16 år.
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38. Benyttes det skiftlag av barn og ungdom som avløser 
hverandre i løpet av arbeidstiden?

39. Sørger regjeringen eller kommunen for at lovbestemmel
sene om barnearbeid blir overholdt, i den grad det 
finnes slike lovbestemmelser? Blir disse lovbestemm
elsene nøye overholdt av bedriftseierne?

40 Finnes det skoler for de barna og den ungdommen som er 
sysselsatt i Deres bedrift? Hvis ja: når undervises 
det? Hvem har ledelsen? Hva underviser man i?

41. Hvis det arbeides både dag og natt: Hva slags skift- 
system benyttes?

42. Hvor mye lenger blir arbeidsdagen vanligvis i peri
oder med høy industriell aktivitet?

43. Blir maskinen rengjort av arbeidere som er spesielt 
ansatt for dette, eller blir de rengjort av de samme 
arbeiderne som arbeider ved maskinene i den vanlige 
arbeidstida, uten godtgjørelse?

44. Hvordan reageres det når arbeiderne kommer for sent, 
og hva er straffen for dette? Når begynner arbeids
dagen, når begynner arbeidsdagen etter måltidene?

45. Hvoi lang tid bruker De på å komme til og fra bedrif
ten?

III

46. Hva slags kontrakt har De med Deres bedriftsleder? Er 
De ansatt på dagbasis, ukebasis, månedsbasis osv.?

47. Hvilke frister for oppsigelse gjelder for henholdsvis 
bedriftslederen og arbeiderne?

48. Dersom en avtale brytes, hvilken straff får bedrifts
lederen dersom det er hans ansvar?

49. Hvis det er arbeiderens ansvar, hvilken straff får han?
50. Dersom det finnes lærlinger: hvordan er reglene for 

deres lærlingekontrakter?
51. Har De regelmessig eller uregelmessig arbeid?
52. Arbeider man i Deres yrke bare på bestemte tider av 

året eller er arbeidet vanligvis mer eller mindre 
likt fordelt over året? Dersom De arbeider bare på 
bestemte tider av året: Hva lever De av i mellomtiden?

53. Har De fastlønn eller akkordlønn?
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54. Dersom De har fastlønn: blir De betalt pr. time eller 
pr. dag?

55. Gis det spesielle tillegg for spesielt arbeid? Hvilke?
56. Dersom De arbeider på akkord: Hvordan blir den fast

lagt? Dersom De er sysselsatt i en bransje der akkor
den blir fastsatt etter mengde eller vekt, som for ek
sempel i bergverk, anvender Deres bedriftseier eller 
hans kontrollører svindelaktige metoder for å frata 
Dem en del av Deres lønn?

57. Dersom De arbeider på akkord: Bruker man varens kvali
tet som påskudd til å foreta svindelaktige trekk i 
Deres lønn?

58. Likegyldig om De lar akkord- eller fastlønn: Når får 
De lønnen utbetalt, med andre ord, hvor lang kreditt 
gir De til Deres bedriftseier før De mottar lønnen for 
det utførte arbeidet? Får De betaling etter en uke 
eller én måned?

59. Er De klar over at forsinkelsen av lønnsutbetalingen 
ofte tvinger Dem til å oppsøke pantelåneren, som krever 
høy rente? Er de videre klar over at en slik forsink
else fører til at De avstår fra livsviktige varer, 
eller tvinges til å sette dem i gjeld hos kremmerne 
slik at De blir deres bytte fordi De skylder dem pen
ger? Kjenner De tilfeller der arbeiderne har mistet 
sine lønninger fordi bedriftseieren har gått konkurs?

60. Blir lønnen utbetalt direkte gjennom bedriftseieren 
eller via mellomledd (underleverandører osv.)?

61. Dersom lønnen blir utbetalt gjennom en underleverandør 
eller annen mellommann: hvilke bestemmelser finnes i 
Deres kontrakt?

62. Hvor høy lønn har De utbetalt i kroner, daglig og ukent
lig?

63. Hvor høye er lønningene til de kvinner og barn som ar
beider sammen med Dem i bedriften?

64. Hvor høy var den høyeste daglønnen i Deres bédrift i 
løpet av den siste måneden?

65. Hvor høy var den høyeste akkordlønnen i løpet av siste 
måned?

66. Hvor høy var Deres egen lønn i samme periode; hvis De 
har familie: hvor høy var lønnen til Deres kone og 
barn?
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67. Blir lønningene helt og holdent utbetalt i penger 
eller på annen måte?

68. Dersom De leier Deres bolig fra bedriftseieren: hvilke 
betingelser bar De fått? Trekker han husleien fra 
lønnen?

69. Hva er prisen på nødvendige ting som:
a) Husleie; utleiebetingelser: Antall rom, antall per

soner som bor i dem, reparasjoner, forsikring, inn
kjøp og vedlikehold av løsøre, oppvarming, belys
ning, vann etc.

b) Mat: Brød, kjøtt, grønnsaker, poteter o.l., melk, 
egg, fisk, smør, olje, smult, sukker, salt, krydder, 
kaffe, sikkori, øl, sider, vin osv., tobakk.

c) Klær til foreldre og barn, vask, toalettsaker, bad, 
såpe etc.

d) Forskjellige utgifter: frimerker, lån og renter til 
pantelåneren, skole- og lærepenger for barna, aviser, 
bøker o.l., bidrag til sammenslutninger for gjen
sidig hjelp, til streiker, samvirkeforetak, til fag
foreninger osv.

e) Tilfeldige utgifter som skyldes Deres arbeid.
f) Skatter.

7Q. Forsøk å sette opp en oversikt over ukentlige og årlige 
utgifter og inntekter for Dem og Deres familie.

71. Har De personlig lagt merke til at prisene på livsnød
vendige ting (som husrom, mat o.l.) stiger sterkere 
enn lønnen?

72. Nevn de lønnsendringer som De kjenner til.
73. Angi lønnsnedslagene i perioder med stagnasjon og øko

nomisk krise.
74. Angi lønnsforhøyelsene i såkalte oppgangstider.
75. Nevn arbeidsavbrekk som skyldes etterspørselsendringer 

eller spesielle og allmenne kfiser. Berett om Deres 
egne erfaringer fra perioder med ufrivillig arbeids
løshet.

76. Sammenlikn prisene på de varer som De produserer eller 
de tjenester som De yter, med prisen på Deres arbeid.

77. Fortell om tilfeller som De kjenner til der arbeidere 
er blitt erstattet av maskiner eller andre tekniske 
forbedringer.
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78. Har intensiteten og varigheten av arbeidet økt eller 
avtatt i takt med utviklingen av maskiner og med ar
beidsproduktiviteten?

79. Kjenner De til tilfeller av lønnsforhøyelser på grunn 
av produksjonsforbedringer?

80. Har De noen gang kjent en arbeider som etter fylte 
femti år har kunnet trekke seg tilbake og leve av de 
pengene som han har tjent som vanlig lønnsarbeider?

81. Hvor mange år kan en arbeider med gjennomsnittlig helse 
arbeide i Deres yrke?

IV

82. Finnes det fagforeninger i Deres yrke, og hvordan blir 
de ledet? Legg ved deres statutter og regler.

83. Hvor mange streiker har det vært i Deres yrke som De 
personlig kjenner til?

84. Hvor lenge har disse streikene vart?
85. Var de generelle eller lokale?
86. Var formålet en lønnsforhøyelse; hadde den til oppgave 

å yte motstand mot et lønnsnedslag, dreide den seg om 
lengden på arbeidsdagen eller skyldtes den andre 
grunner?

87. Hva ble resultatet?
88. Fortell om virksomheten til den lokale voldgiftsdommen.
89. Har man innen Deres yrke støttet streiker blant arbei

dere i andre yrkesgrupper?
90. Fortell om de arbeidsreglementer og straffer som Deres 

bedriftsleder bruker til å herske over sine lønnsarbei
dere.

91. Har det vært noen form for arbeidsgiversammenslutninger 
for å gjennomføre lønnsnedslag og forlengelse av ar
beidstiden, eller for å forhindre streiker og i det 
hele tatt for å sette bedriftseiernes vilje i gjennom?

92. Kjenner De til tilfeller av at regjeringen har misbrukt 
det statlige voldsapparatet for å sette dette i be
driftseiernes tjeneste mot arbeiderne?

93. Kjenner De til tilfeller der regjeringen har grepet inn 
for å beskytte arbeiderne mot utpressingen fra bedrifts
eierne og mot deres illegale sammenslutninger?
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94. Lar regjeringen gjennomføre lover om arbeidet som 
retter seg mot bedriftsherrene? Oppfyller regjerings- 
inspektørene sine forpliktelser?

95. Finnes det i Deres bedrift eller yrke foreninger for 
gjensidig hjelp i tilfelle av ulykker, sykdom, død, 
periodevis arbeidsudyktighet, alder o.l.? Legg ved 
deres statutter og reglement.

96. Er medlemskap i disse foreningene frivillig eller ob
ligatorisk? Er fondene utelukkende under kontroll av 
arbeiderne?

97. Dersom bidragene er obligatoriske og under kontroll av 
bedriftsherrene: blir De trukket i lønnen? betaler be
drif tsherrene renter for disse trekkene? blir disse 
bidragene betalt tilbake til arbeideren når han for
later bedriften eller får sparken? Kjenner De til 
tilfeller av at arbeidere har fått nyte godt av disse 
såkalte forsikringskassene som blir kontrollert av 
bedriftsherrene, men hvis grunnkapital på forhånd er 
trukket fra arbeidernes lønninger?

98. Finnes det andelslag i Deres yrke? Hvordan blir de 
ledet? Anvender de arbeidere utenfra på samme måte 
som kapitalistene gjør? Legg ved deres statutter og 
reglement.

99. Finnes det i Deres yrke bedrifter der arbeidere får 
sin betaling dels under navnet lønn og dels i form av 
såkalt andel i overskuddet? Sammenlikn den samlede 
lønn for disse arbeiderne med arbeidere der en slik 
såkalt overskuddsdeling ikke finnes. Nevn de forplikt
elser som arbeiderne ansatt under et slikt system, har. 
Har de muligheter for å streike eller har de bare lov 
til å være sin herres ydmyke tjenere?

100. Hva er de vanlige sunnhetsmessige, intellektuelle og 
moralske forholdene for arbeidere og arbeidersker i 
Deres yrke?

101. Generelle kommentarer.

Oversatt cco Knut H. Sørensen

NOTER

1) Jfr. H. Weiss: Die "Enquete Ovriere" von Karl Marx, 
Zeitsohrift fUr Sozialforsehung, 5(1), 76-98, 1936.
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2) Jfr. Weiss, s.a., og Y.M. Bodeman: A problem of Socio
logical praxis, Theory arid Society3 5, 373-386, 1978.

3) Vi har dessverre ikke hatt den franske originalteksten 
tilgjengelig, så oversettelsen er foretatt fra Weiss, 
s.a. En engelsk versjon finnes for øvrig i T.B. Botto- 
more og M. Rubel (eds.): Karl Mccrx1 Selected Writings 
in Sociology and Social Philosophy3 London 1956.

Marx&
Engels
Collected
Works
in fifty volumes

indispensable to anyone with a serious interest in Marx, marxism and the J9th century'

E J Hobsbawm in New Society

Vols 1-3 Early Works (1835-1844)
Vols 4-28 General Works (1844-1895) (Vols 4-14 and 16-18 available) 
Vols 29-37 Economic Works (1857-1894)
Vols 38-50 Letters (1844-1895) (Volumes 38 and 39 available)

£8-50 clothIfiDlLawrence & Wishart
39 Museum Street, London WC1A1LQ
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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 profesjons- 
bevissthet, 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 politik1- 
ken som vårt sosialdemokrati slo inn på i sine fire siste re- 
gjeringsår 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 reformis- 
mens trivielle natur. Også denne gangen har de behov for 
å pynte på virkeligheten med en optimistisk framtidsfor- 
ventning (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 hen- 
viseren. 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 ny- 
reformismen 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-uvir- 
kelig 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 inn- 
strommingspoli 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 stats- 
oppdrag. 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 selvdisi- 
plinering, 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 ulike- 
artede "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 bevilg- 
ninger 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 profesjons- 
kamper. 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 data- 
innsamleiide 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 interna- 
lisere 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 profesjons- 
utdannelser 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: profesjons- 
kampene 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 pro- 
fesjonsutøvelsen.

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 Statsviter- 
standen 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 yrkesbevisst- 
het.

Nå kan "intellektuell integritet” også bety evnen til å 
se sin egen avhengighet og begrensning som statsintellek- 
tuell, se det intellektuelle arbeidet i en større sam
funnsmessig sammenheng,og slik nøytralisere profesjons- 
perspektivet ved å vurdere sakene ut fra ulike interesse- 
posisjoner 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 karriere- 
mekanismene 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-profe- 
sjonenes 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-kapi- 
talens interesse at byråkratene driver fram sine pro fe- 
sjonsinteresser 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 mot- 
setningsTylte 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 statsintel- 
lektuellj 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 profesjonsforhold- 
ene, 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 disiplineringsmekanis- 
mer. 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 samfunns- 
viterens 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 bland- 
ingsteoretisk (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-be- 
grepet), 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 fraksjons forhold, 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.
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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 "Hernesianis- 
men,! 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 Bislett- 
filosofi. 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). Oslo- 
gruppen - som består av bl.a. framstående medlemmer av det 
nyreformistiske DNA, f.eks. en tidligere finansminister, 
en tidligere sosial- og forsvarsminister, tidligere stats- 
ministerfar, 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 fellesskapstan- 
kens 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
ligere oppgjør med Hegels statsfilosofi. I Maktutredningen 
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 sykdoms- 
tegn 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 fagkri- 
tiske 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 "fel- 
leskapitalist".

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 karriere- 
toppen: 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 profe- 
sfonsideologisk 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-koloniali- 
seres av velorganiserte interessegrupper ...."

Som vi alt har sett i del I5 er Maktutredningen så ”før- 
politisk” at dens analyser og konklusjoner har gått rett
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inn i DNA-regjeringens Langtidsprogram 1982 - 85. Sam- 
funnsviterne - 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 ikke- 
nøytrale 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 samfunnsbe- 
varende 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 prinsipp- 
program 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 samfunns- 
bevarende 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 statsppa- 
ratet! 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" (snik- 
sosialiseringen?) 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 Ar- 
bejdernes 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. Ar- 
bejderklassen bør, i lighed med den almindelige samfunds- 
borger 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 virkelig- 
heden 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 "blandingsad- 
ministrativeM 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

214



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 kontroll- 
og styringsorganer over produksjons- og distribusjonsmid- 
lene 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 "blandings- 
administrativeM, "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 uan- 
fektet 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

216



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 lønnsarbeider- 
klassen 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-inte- 

1 7resser. '

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.
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7) Gudmund Hernes(red.) Forhandlings økonomi og Blandings- 
administrasjonj 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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Minneord om Nigel McKenzie

En god venn og kamerat er død - bare 38 år gammel,

Nigel er ikke et kjent navn fra Vardøgers spalter. For redaksjons
medlemmene i Trondheim sto likevel Nigel sentralt i vårt nære 
miljø - et miljø som er viktig for tidsskriftets eksistens.

Nigel ble født i Croydon i England i 1946. Utdannet som arkitekt 
kom han til Norge for første gang som stipendiat i 1973. Fra 
høsten 1975 ble han knyttet til Institutt for statsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo som licentiatgrad-student. Samtidig måtte han 
imidlertid livnære seg på forskjellig vis. Derfor kom han i 1977 
til Trondheim der han fikk arbeid som vitenskapelig assistent ved 
Institutt for by- og regionplanlegging ved NTH. Fire år senere ble 
han engasjert som forsker ved Senter for samfunnsforskning ved 
Universitetet i Trondheim, etter at han hadde fullført sin avhand
ling om "The state and the undermining of the Norwegian coastal 
peasantry".

Til tross for sin omfattende akademiske praksis, var ikke Nigel
akademisk karriereorientert. I sine .ulike analyser av sosiale 
fenomener forsøkte han konsekvent å prøve ut marxistiske for- 
klaringsformer. Dessuten valgte han å arbeide med problemområder 
som han oppfattet som vesentlige for en sosialistisk politikk. Han
nærte neppe noen illusjon om at dette ga én lett vei til det aka
demiske matfatet. Han klaget da heller ikke. Kombinasjonen av et 
faglig og et politisk engasjement var en selvfølge for Nigel.

Nettopp i dette selvfølgelige signaliserte han hvor lite han verd
satte kaldklok analyse, distansert fra den politiske dagskampen og 
det personlige politiske arbeidet. Kunnskap og analyse ble alltid
parret med et uslitelig, følelsesmessig engasjement, og det hele 
munnet som regel ut i målrettet aktivitet. Nigel var blant annet
en drivende kraft i den lokale Irlandkomitéen, og han la ned en
stor innsats i fremmedarbeiderforeningen. Bak dette engasjementet 
lå et dyptfølt hat mot undertrykkelse og rasisme, uansett forkled
ning.

Bak all denne synlige aktiviteten lå i tillegg mindre synlige per
sonlige egenskaper som gjorde Nigel til en miljøskaper av rang.
Disse sidene ved hans personlighet er langt vanskeligere å be
skrive. De mister liksom sitt liv straks de festes til papiret.
Det står likevel sentralt at Nigels standpunkttagen i ulike sam
funnsspørsmål var knyttet til hans personlige integritet. Også
dette framsto i en selvfølgelig personlig form, uten snev av selv- 
rettferdighet, ispedd sjarme og humoristisk sans.

For omlag to år siden ble Nigel rammet av en sykdom som krevde alt 
han eide av fysisk og psykisk kampkraft. Men selv det var ikke 
nok; og vi står igjen med et fullbyrdet faktum som nødvendigvis 
forblir tragisk og meningsløst: Vi har mistet en venn og nær poli
tisk forbundsfelle.

Redaksjonen
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Redaksjonelle merknader

Da Harry Braverman i 1974 ga ut boka rtLahor and Monopoly 
Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Centurytf3
åpnet han for en omfattende internasjonal debatt om arbei
dets utvikling under senkapitalismen (jfr. kommentarene i 
irmledningsartikkelen, s. 3). Artikkelen av Braverman i 
dette heftet av Vardøger er en lettere redigert versjon av 
et foredrag han holdt våren 1975 ved den tekniske høyskolen 
i West Virginia, USA. Så vidt vites er dette den siste 
presentasjonen av sine synspunkter som han ga før han døde 
i august 1976. Etter vår oppfatning gir artikkelen en god 
innføring i hovedtrekkene i Bravermans posisjon.

Bravermans bakgrunn har krav på oppmerksomhet. Han var ut
dannet som koppersmed, og arbeidet i mange år som fagarbeid 
der ved en rekke verksteder. I 1950-årene var han medredak
tør av månedsbladet American Socialist. Fra midten av 
60-årene var han direktør for Monthly Review Press som han 
bygget opp til å bli det fremste forlaget for venstresida 
i USA.

Artikkelen har tidligere stått i Monthly Review nr 1, 1982. 
(c) Monthly Review Press.

FORTHCOMING FROM 
VERSO THIS AUTUMN

WHAT’S PAST IS PROLOGUE: Marxism, 
Wars and Revolutions: Essays from Four 
Decades 
Isaac Deutscher
Isaac Deutscher, author of Stalin and the 
Trotsky trilogy, was also a highly prolific and 
versatile essayist. These writings represent 
one of the most consistent attempts to apply the 
method of Marxism to the original political 
realities of our time. This new collection, 
comprising material hitherto unpublished or 
long out of print, spans four decades of his life 
and displays'the breadth of his historical and 
political vision.

Cloth: £18.S0/$24.50 Paper: £5.95/$9.9S

■ This autumn Verso 
Editions/NLB are 
announcing a name 
change. Until now our 
cloth editions have been 
published under the NLB 
imprint and our 
paperbacks as Verso 
Editions. Henceforth both 
our imprints and the name 
of the company will be 
referred to simply as 
VERSOVWl*wow

VERSO
15 Greek Street 

London W1V5LF 
014373546
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Innholdsfortegnelse: Vardøger 11 — 15
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Books from Monthly Review Press

THE ENERGY CRISIS:
World Struggle for Power and Wealth 

by Michael Tanzer

This book presents a clear and comprehensible analysis of the widely mis
understood energy crisis. The author, a uniquely qualified oil economist, 
explains how the energy crisis is due not to physical shortages but to the 
irrational use of energy on the part of a world system geared to the power 
and profit of those who dominate it. The problems created by this are not 
new, but have existed at least since the end of the last century, where 
oil began its rise to industrial prominence, and will continue so long as 
the international oil system is organized for plunder rather than for 
popular needs.

$8.95 / £3 • 95 / CL3462

LABOR AND MONOPOLY CAPITAL:
The Degradation of Work in the Twentieth Century 

by Harry Braverman

Paul Sweezy in his Foreword writes, "Now, at last we have a serious, and 
in my judgment solidly successful, effort to inquire systematically into . . . 
the nature of work and the composition of the working class ... it is the 
combination of Braverman’s practical experience and theoretical acumen 
which has enabled him to produce a contribution of surpassing importance 
to the understanding of the society we live in. Everyone who reads this 
book will benefit from it.” “. . . Until the appearance of Braverman’s 
remarkable book, there has been no broad view of the labor process as a 
whole, no full examination of the form and feeling of the act of labor as 
we find it in the contemporary capitalist world. ... His survey, written 
with great force and beauty, is objective . . . penetrates deeply into life, 
shedding more light on the meaning of capitalism than most studies ... a 
masterful contribution to the literature of social reality.—Robert Heilbroner, 
N.Y. Review of Books. "An important socialist thinker for our time—and his 
book one that may eventually be recognized as a landmark study.”— 
Publishers Weekly.

$12.50 / £5 • 30 / CL3403
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62 West 14 St., N.Y., N.Y. 10011 21 Theobalds Rd., London, WCIX 8SL



vardøger 1: INTELLEKTARBEIDERNE - UNIVERSITETET - KAPITALISMEN (Utsolgt)
vardøger 2: STATSMAKT OG KLASSESAMFUNN (Utsolgt)
vardøger 3: ARBEIDERNE OG MAKTEN (Utsolgt)
vardøger 4: EEC - EUROPEISK KAPITALISME I EKSPANSJON (Utsolgt)
vardøger 5: OM OVERGANGSSAMFUNNETS PROBLEMER (Utsolgt)
vardøger 6: MARXIST-LENINISTISKE GRUPPER: PROBLEMER OG PERSPEKTIVER (Utsolgt)
vardøger 7: PSYKOLOGI (Utsolgt)
vardøger 8: OM OVERGANGSSAMFUNNETS POLITISKE ØKONOMI:

SOVJETUNIONEN (Få eks. igjen)
vardøger 9: KAPITALISMENS ØKOLOGISKE KRISE - EN KRITIKK AV

«ØKOPOLITIKKENS» GRUNNLAG (Kan fortsatt skaffes)
vardøger 10: FASCISME OG KLASSEKAMP. FASCISERINGSPROSSESEN I TYSKLAND

1928 - 1933 (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 11: SOSIALDEMOKRATIET VED VEIS ENDE? - ARBEIDERBEVEGELSE, STAT OG ØKONOMI I 
NORGE ETTER 1945

Av innholdet:
Adam Przeworski: 
Hans Ebbing:
Lars Mjøset:

Ådne Cappelen og 

Anton Hellesøy: 
Ådne Cappelen:

Sosialdemokratiet som historisk fenomen 
Klassekompromiss i krise - En periode tar slutt 
Sosialdemokratisk økonomisk politikk i Norge etter 
krigen

Struktuelle endringer i norsk økonomi etter krigen 
Inntektspolitikken i Norge i etterkrigstida

(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 12: FRA AKKUMULASJON TIL KRISE I VERDENSØKONOMIEN
Av innholdet:
Ernest Mandel: 
Olav Fagerlid: 
Rune Skarstein: 
Hans Ebbing: 
Arne Overrein:

De lange bølgene i den kapitalistiske utviklingen 
En oversikt over marxistisk kriseteori 
Strukturforandringer i verdensøkonomien etter 1945 
Planøkonomi, arbeidermakt og statskapitalisme 
Kapitalisme, stat og arbeiderbevegelse

(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 13: EUROPA SOM ATOMSLAGMARK?
MILITÆRSTRATEGI OG RUSTNINGSØKONOMI I ØST OG VEST

Av innholdet:
Rune Skarstein: 
Richard J. Barnet: 
James M. Cypher: 
Wilhelm Bittorf:

David Holloway: 
Roy Medvedev og 
Zhores Medvedev:

Stakkars Europa
Politiske krefter bak USA's nye militarisme 
Økonomiske perspektiver på USA's «gjenopprustning» 
Europeisk krigsteater og NATO-modernisering - planleg
ging for begrenset atomkrig?
Krig, militarisme og den sovjetiske stat

Sovjetunionen og våpenkappløpet (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 14: KARL MARX OG MARXISMEN - FORTOLKNING ELLER FORANDRING?

Av innholdet:

Hans Magnus Enzensberger: 
Knut Ågotnes:
Arne Overrein:
Einar A. Terjesen:
Hallvard Tjelmeland:

På besøk hos dr. Marx
«Vår tid er kommet!» - Politikk og teori hos Karl Marx. 
Historiske perspektiver på marxismens utvikling 
Marxismen og det norske sosialdemokratiet 1884 - 1910 
Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk arbeidar- 
rørsle 1930 - 1968 (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 16: MODERNE NORSK LITTERATUR - PROBLEMER OG PERSPEKTIVER
(arbeidstittel)

ISSN 0333-0877 Wennbergs Trykkeri A/s, Trondheim Løssalg kr. 40,-


